
 

Salvador (BA) sedia evento sobre arritmias cardíacas  
 

Uma das cidades sede da Copa do Mundo recebe principais nomes da cardiologia 
brasileira  

 
A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) realiza, em Salvador 
(BA), nos dias 28 e 29 de março, o primeiro Programa de Educação Continuada 
(Precon) de 2014. O evento terá como destaque a fibrilação atrial, uma arritmia 
cardíaca que afeta 2,5% da população mundial, e com forte impacto na saúde da 
população brasileira. Os coordenadores do  PreCon da cidade são os 
cardiologistas soteropolitanos Alexsandro Alves Fagundes e  Maurício Galeão 
Lyra. 
 
Apesar de ser direcionado a médicos clínicos, cardiologistas, residentes, 
enfermeiros e estudantes de medicina, o PreCon também está conectado com as 
principais doenças cardíacas que atinge a população em geral e a temas 
associados à Copa do Mundo. Salvador será uma das 12 cidades sede do 
Mundial de Futebol no Brasil e receberá atenção especial de médicos e 
cardiologistas, por atrair novamente uma grande concentração popular – como 
acontece no Carnaval.  
 
Uma das principais discussões deste PreCon, a Fibrilação Atrial, pode ser 
proveniente de uma anormalidade cardíaca de nascimento ou danos à estrutura 
do coração devido a um ataque cardíaco ou problema na válvula cardíaca. 
Frequente em pacientes com idade mais avançada, mas também em pessoas 
com coração normal. “Os principais sintomas são palpitações, fadiga e falta de ar. 
É importante realizar exames de rotina com um cardiologista. Embora a fibrilação 
atrial possa causar um AVC ou insuficiência cardíaca, vale ressaltar que é uma 
doença que pode ser tratada, com medicação, cardioversão (choque elétrico) e 
também através de procedimentos de ablação por cateter ou ablação cirúrgica”, 
explica o cardiologista Alexsandro Alves Fagundes. 
 
A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) promoverá em 2014 
oito eventos do Programa de Educação Continuada (Precon), em diversas 
cidades brasileiras. Este ano, inicia seus cursos em Salvador, cidade natal do 
atual Presidente da entidade, o cardiologista baiano Luiz Pereira de Magalhães.  
  
 “A realização do PreCon é fundamental para o aprimoramento de cardiologistas e 
arritmologistas brasileiros, que são responsáveis por transferir os conhecimentos 
recebidos para a população em geral, sobretudo este ano, em que temos a Copa do 
Mundo e os médicos devem ficar ainda mais atentos aos grupos de risco, como os 
esportistas, sejam eles profissionais ou ocasionais”, destaca o cardiologista Galeão 
Lyra, um dos coordenadores locais do evento.  
 
Desfibrilador, copa do mundo e olimpíadas: 



 

Em 2014, o Brasil será palco da Copa do Mundo, e Salvador uma das cidades sede. 
A SOBRAC e seus profissionais querem aproveitar o evento para alertar as 
entidades públicas sobre a importância do Desfibrilador Externo Automático (DEA), 
aparelho indispensável no socorro às vítimas de parada cardíaca em locais públicos, 
principalmente, ginásios e praças esportivas.  

O DEA é obrigatório em locais com grande concentração de pessoas, como estádios 
de futebol, shows e eventos públicos, assim como em shoppings centers e 
academias de ginástica. A função do aparelho é o auxilio a profissionais médicos e 
paramédicos no socorro às vitimas de parada cardíaca. As manobras de 
ressuscitação cardiopulmonar imediatas, acompanhadas do uso do desfibrilador, 
aumentam os índices de sucesso no atendimento imediato. É importante ser rápido, 
pois chances diminuem cerca de 10% a cada minuto de atraso.  

Saiba mais: 
 
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  

 
SERVIÇO PRECON: 
Jornada de Atualização em Arritmias Cardíacas – Salvador (BA) 
Realização: Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) 
Data: 28 e 29 de março de 2014 
Horários: Sexta-feira (28/03), das 19h30 às 21h30 e no Sábado (29/03), das 08h30 às 12h. 
Local: Vila Galé Salvador – Rua Morro do Escravo Miguel, 320 – Ondina – Salvador (BA) 
Programa Oficial: http://www.sobrac.org/home/?p=5139 
 
Site SOBRAC: www.sobrac.org 
 
Redes Sociais SOBRAC: 
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