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Editorial

Aos prezadíssimos colegas e amigos da Sociedade Norte 
Nordeste de Cardiologia, com este número da Revista 
Norte Nordeste de Cardiologia (RNNC) – Volume 5 – Ano 
5, dou como completada a tarefa assumida de editorar 
nossa revista, conforme me houvera sido solicitado em 
AGO da SNNC (Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia), 
em Fortaleza, no ano de 2010.

Fo i  um t raba lho cumpr ido com mui to  gos to, 
principalmente ao ver confirmada a previsão de que 
a nossa região dispunha de uma massa crít ica de 
cardiologistas capazes de com sua inteligência e preparo 
manter uma revista com proposta inovadora de refletir por 
editoriais, comentários de artigos relevantes de literatura, 
ocasionalmente produzidos por colegas da região, ou por 
relatos de casos ou séries, o pensamento contemporâneo 
da Cardiologia da nossa região.

Houve nesses 18 números, publicados em 5 volumes da 
RNNC, a possiblidade de participação ampla dos colegas de 
vários estados, conforme demonstrado em quadro abaixo e 

poderá ser conferido no Índice Remissivo que construímos 
ao final deste número da revista.

Eventualmente, a composição do quadro poderia ter uma 
constituição diferente não fosse a ocasional indisponibilidade 
de atendimento a convites, o que me fazia, às vezes, ter que 
assumir a incumbência.

Porém, não foram frequentes e o que prevaleceu, como 
pode ser apreciado por todos, foi muito boa vontade e 
excelente qualidade nas apresentações.

A partir do próximo número, a Edição da RNNC será 
a cargo do novo Editor, o Dr. Carlos Eduardo Batista de 
Lima, da SBC-PI, um colega qualificado e com demonstrada 
vinculação aos interesses da SNNC, havendo sido Presidente 
do nosso último congresso.

Certamente estaremos todos engajados no propósito de 
colaborar com ele no cumprimento desse importante desiderato.
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Estado Número de participações

Amazonas 7

Alagoas 11

Bahia 36

Ceará 10

Maranhão 7

Pará 4

Paraíba 7

Pernambuco 17

Piauí 6

Rio Grande do Norte 7

Sergipe 7


