
 

CASCAVEL(PR) SEDIA EVENTO SOBRE ARRITMIAS 
CARDÍACAS 

 
Cidade paranaense recebe principais nomes da cardiologia brasileira 

 
A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) realiza mais uma edição do Programa de 
Educação Continuada (Precon) de 2014, dia 01 de agosto, em Cascavel (PR). Temas relevantes serão 
debatidos por renomados cardiologistas, arritmologistas, eletrofisiologistas e cirurgiões cardíacos 
brasileiros, com foco no diagnóstico e tratamento das principais doenças do coração, sobretudo as 
arritmias cardíacas e a morte súbita.  
 
Para o Dr. Alcirley de Almeida, coordenador local do evento e cardiologista da SOBRAC, os temas 
centrais do PreCon-Cascavel terão apresentações breves e concisas dos principais questionamentos 
atuais sobre arritmias cardíacas, complementados por casos clínicos, envolvendo as síncopes, a 
fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, tratamentos com anticoagulantes, ressincronização, entre 
outros assuntos. 
 
E, um dos casos clínicos de destaque será a respeito da fibrilação atrial, caracterizada pelo ritmo de 
batimento rápido e irregular dos átrios (câmaras superiores do coração), sendo o tipo de arritmia 
cardíaca sustentada mais comum nas consultas clínicas. A doença afeta 2,5% da população mundial, 
o que equivale a cerca de 175 milhões de pessoas. Estima-se que até 10% das pessoas acima de 75 
anos são acometidas pela doença. Com o envelhecimento da população, espera-se um crescimento 
expressivo da fibrilação atrial também no Brasil. 
 
“Como já é reconhecido por cardiologistas brasileiros, o PreCon é realizado nacionalmente, e, através 
dele, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas quer repassar aos médicos, residentes e 
estudantes de medicina a importância destes alertas que devem ser aplicados diariamente no 
atendimento à população, visando alertar sobre a importância dos exames preventivos e da prática 
de hábitos saudáveis, atitudes que ajudam no combate às arritmias e demais doenças 
cardiovasculares”, complementa Dr. Alcirley de Almeida. 
 
Para mais informações sobre o evento, acesse a programação 
oficial: http://www.sobrac.org/home/?page_id=6774. 
 
Saiba mais sobre: 
 
Arritmias Cardíacas: 
http://www.sobrac.org/campanha/arritmias-cardiacas-2/ 
 
Arritmias Cardíacas: Mitos e Verdades: 
http://www.sobrac.org/campanha/arritmias-cardiacas-mitos-e-verdades/ 
 
Sobre a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas: 
http://www.sobrac.org/home/?page_id=1802  
 
Site SOBRAC:www.sobrac.org 
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SERVIÇO PRECON – Cascavel (PR): 
Jornada de Atualização em Arritmias Cardíacas – Cascavel (PR) 
Realização: Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) 
Data: 01 de agostode 2014 
Horários: 19h às 22h. 
Local: Hotel Copas Verdes –Avenida Brasil, 5929–Cascavel (PR) 
Programa Oficial:http://www.sobrac.org/home/?page_id=6774 
 
 
Acesse as Redes Sociais SOBRAC: 
 

 
 
Informações para a Imprensa: 
Baruco Comunicação Estratégica - Telefone: 11 3539-9901 
Aline Aprileo: (11) 96986-6278 | aline.aprileo@baruco.com.br 
Ricardo Berlitz: (11) 99645-2067 | berlitz@baruco.com.br 
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