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Editorial

O tempo e a hora são variáveis discricionárias com que 
nos deparamos. 

Podemos deixá-las livres e sem controle, abrindo mão 
do nosso bem maior, da determinação do que somos 
e queremos, à mercê do embalo melodioso do nosso 
cancioneiro no “Deixe a vida nos levar”. 

Podemos assim fazê-lo? Temos o direito de assim proceder?
Ou, por outro lado, cumpre-nos o dever de dar a elas a melhor 

utilização possível, para si, os seus, os pares, os circunstantes,  
a coletividade?

Qual a abrangência que vislumbramos e podemos alcançar?
Essas são algumas das perguntas que nos acometem nesse 

período propício às reflexões, como o dos festejos natalinos 
e e início de um Novo Ano.

A nossa Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia nos 
reune em uma coletividade de interesses comuns, e tem sido 
motivadora para o cumprimento da nossa função de promover 
a saúde cardiovascular, principalmente por meio da ação de 
encontro periódicos, os nosso Congressos Norte-Nordeste 
de Cardiologia, que nos obrigam a pensar em conjunto,  

a depurar idéias, gerar novidades, estabelecer parâmetros de 
comparação para o desenvolvimento contínuo.

A Revista Norte-Nordeste de Cardiologia, nessa nova 
versão que se encontra às véspera de completar seu quinto 
ano de existência, é uma outra dessas vertentes, que nos dão 
a oportunidade de nos conhecermos e nos posicionarmos.

Nesse presente número houve uma pequena dificuldade 
em completá-la, daí porque a necessária, porem, indesejável, 
monotonia de um só autor em todos os assuntos da mesma, 
garantindo assim a sua publicação.

Continuamos vivamente interessados e convencidos do seu 
potencial papel agregador e estimulante.

Quando durante o próximo congresso da SNNC a RNNC 
completar 5 anos de existência, deverá ter seu ciclo inical 
completado, conforme planejado, e desejamos que um novo 
grupo de responsáveis por sua edição dê prosseguimento 
a essa iniciativa da nossa comunidade cardiológica. Para 
tanto solicitamos a manifestação de novo grupo de editores 
que por certo contará com todo o apoio dos que criamos 
esse periódico.

As oportunidades que se nos oferecem
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