
 

 

Relatório do Congresso Conjunto LAHRS-SOMEEC Guadalajara 2019 
Comitê Central 

 
Caros parceiros do LAHRS, 
Receba uma calorosa saudação em nome do comitê central da nossa sociedade. Nesta edição, 
apresentamos o relatório das Segunda Sessões Científicas do LAHRS, que foram feitas em 
conjunto com o Congresso Anual da Sociedade Mexicana de Eletrofisiologia e Estimulação 
Cardíaca (SOMEEC) na cidade de Guadalajara, nos dias 26 e 27 de setembro de 2019.  
 

  
 
Organização: um comitê central formado por membros de ambas as sociedades foi formado e 
presidido pelos Drs. Luis C. Sáenz e Ulises Rojel, por sua vez, presidentes do LAHRS e SOMEEC. 
Esse comitê ficou encarregado do desenho do programa acadêmico (Dr. Luis C. Sáenz, Marcio 
Figueiredo, Ulises Rojel, Gerardo Rodríguez), preparação da logística (Dr. Ulises Rojel, Gerardo 
Díaz), gerenciamento de comunicações (Drs. Manlio Marquez, Carina Hardi Alberto Alfie, 
Gerardo Rodríguez), coordenador abstrato (Dr. Manlio Marquez), coordenador de casos ao vivo 
(Dr. Alex Pacheco) e gerenciamento financeiro (Drs. Luis C. Sáenz, Ulises Rojel, Roberto Keegan, 
Alejandro Cuesta). Nesta ocasião e pelo segundo ano, temos a participação da empresa El Corte 
Ingles na organização científica e logística (página da web, resumos, preparação de material 
visual para divulgação), além de várias empresas locais encarregadas do audiovisual e 
transmissão do evento. 

 
Local: o congresso conjunto foi realizado no hotel Hilton Midtown, com instalações modernas e 
grande conforto, que atingiram o ambiente perfeito para a realização de um grande evento. 



 

 

 
 
Agenda acadêmica: foram abordados tópicos de interesse em diferentes áreas da 
eletrofisiologia, alcançando um bom equilíbrio entre a revisão dos tópicos clínicos de maior 
interesse e a discussão das técnicas mais avançadas de mapeamento e ablação de todos os tipos 
de arritmias, bem como técnicas para implantação de dispositivos de estimulação cardíaca. 
Nossas três sociedades irmãs internacionais (HRS, EHRA, AP-HRS) participaram da agenda 
acadêmica, além da Sociedade Espanhola de Cardiologia (Capítulo de Eletrofisiologia) que, 
através dos acordos de intercâmbio estabelecidos para colaboração bilateral, participou de 
sessões conjuntas que enriqueceram bastante o nível Cientista do nosso evento. De maneira 
inovadora, nessa ocasião, essas Sessões Conjuntas foram apresentadas em plenário, na qual 
participaram os principais pesquisadores dos maiores estudos recentemente publicados no 
tratamento da FA, como CABANA, CASTLE-AF, PREVAIL, que apresentaram as análises mais 
atualizadas de o mesmo e suas implicações na prática clínica foram discutidas. Além disso, e pela 
primeira vez em conferências desse tipo na LATAM, os segmentos de bate-papo foram 
intercalados com a apresentação de casos ao vivo que geraram grande interação entre o público, 
os participantes do painel e os operadores. Os casos ao vivo foram realizados em conjunto por 
operadores de maior reconhecimento internacional, bem como por eletrofisiologistas mexicanos 
de grande experiência. No total, a agenda acadêmica foi composta por 18 segmentos, 68 
palestras, 4 sessões conjuntas e 4 casos transmitidos ao vivo. Participaram 48 palestrantes (20 
deles de fora da LATAM), 28 participantes e 9 operadores. Além disso, foram escolhidos 69 
resumos de trabalhos para o concurso, dos quais 50 foram aceitos para apresentação de pôsteres 
e 12 para apresentação oral.                      
 

 
Participação de sociedades científicas: nosso comitê fez uma ótima gestão para obter o aval de 
mais de 21 sociedades científicas nacionais e internacionais que participaram ativamente do 
programa acadêmico e da divulgação do evento por meio de suas redes sociais, o que também 
contribuiu para a expansão do nome LAHRS Vale ressaltar que, pela primeira vez, um evento em 



 

 

nossa região conseguiu reunir os presidentes da Sociedade de Ritmo Cardíaco HRS (Dr. Andrea 
Russo), Associação Européia de Ritmo Cardíaco EHRA (Dr. Hein Heidbuchel), representantes da 
Sociedade de Ritmo Cardíaco da Ásia-Pacífico AP-HRS, bem como os presidentes da Sociedade 
Argentina de Eletrofisiologia Cardíaca SADEC (Dr. Rodolfo Salsalone), Sociedade Brasileira de 
Eletrofisiologia Cardíaca SOBRAC (Dr. Jose Carlos Moura Jorge), Faculdade Colombiana de 
Eletrofisiologia Cardíaca (Dr. Alejandro Olaya), Sociedade Mexicana de Eletrofisiologia SOMEEC 
(Dr. Ulises Rojel). A presença dos presidentes dessas sociedades permitiu a realização de reuniões 
nas quais os acordos de intercâmbio foram fortalecidos e estratégias e atividades a serem 
desenvolvidas na busca pelo fortalecimento do LAHRS e o benefício de nossos parceiros foi 
definido. 
 

  
 
 
 
Presença:  538 pessoas foram cadastradas no banco de dados, das quais 470 participantes foram 
confirmadas, que foram apresentadas pessoalmente no congresso. Em relação a 2019, o número 
de participantes cresceu 32%. 



 

 

   
Participação da indústria: nesta ocasião, foi alcançado um vínculo determinado com 13 
empresas que participaram de diferentes categorias (3 na categoria diamante, 5 na categoria 
prata, 5 em outras categorias). Além disso, foram organizadas duas ações técnicas nas quais os 
participantes tiveram a oportunidade de ver e testar novas tecnologias em modelos de 
simulação. O apoio da indústria também foi essencial para a realização de casos em que eles 
forneceram a mais avançada tecnologia e suporte técnico que garantiram o sucesso dessa parte 
central do programa.   
 

    
 
Resumo do congresso: O Congresso Conjunto LAHRS-SOMEEC Guadalajara 2019 marcou um 
marco na história dos eventos acadêmicos de nossa especialidade realizada na LATAM por seu 
alto nível acadêmico, que incluiu a presença dos maiores líderes de opinião com reconhecimento 
mundial, um intenso agenda de palestras, plenárias e cases ao vivo, que tiveram uma grande 
ligação regional e internacional e na qual foi usada uma ótima logística e gestão hoteleira, 



 

 

posicionando as sessões científicas do LAHRS na agenda mundial de grandes congressos de nossa 
especialidade.   
 
Experiência como um congresso conjunto: queremos fazer um reconhecimento muito especial 
à SOMEEC no início de suas diretrizes e, em geral, à eletrofisiologia mexicana pelo grande 
entusiasmo, colaboração, organização e convocação, que foram parte fundamental do 
desenvolvimento do programa. Testemunhamos a decisão de unir os esforços do LAHRS aos da 
SOMEEC para alcançar o melhor evento e o mais bem-sucedido. Com certeza, podemos garantir 
que a realização conjunta do Congresso só resultou em benefícios para ambas as sociedades e 
reafirma nosso desejo de continuar nesse caminho de colaboração com as outras sociedades em 
nossa região em busca da excelência.        
 

 
 
Sessões Científicas LAHRS 2020: no âmbito do Congresso em Guadalajara, foram realizadas 
várias reuniões de trabalho para a organização de nosso próximo congresso a ser realizado na 
cidade de Buenos Aires, Argentina. Esperamos enviar informações mais detalhadas sobre isso em 
breve. 
   

 


