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Editorial

Caros amigos da Sociedade Brasileira de Cardiologia / 
Regional Norte-Nordeste,

Recebi com imenso prazer das mãos do Dr. Gilson Soares 
Feitosa o honroso convite para ser o Editor da RNNC, missão 
que por ele foi desempenhada com esmero e dedicação nos 
últimos 5 anos. Após termos obtido o número de ISSN para o 
nosso periódico “Revista Norte-Nordeste de Cardiologia”, esta 
se insere no formato acadêmico exigido para a inserção das 
suas publicações no Currículo Lattes e, consequentemente, 
para a valorização das mesmas. 

Com início das atividades em 01 de janeiro de 2016, 
o formato anterior será, a princípio mantido, contendo 
editoriais, publicação dos resumos de temas livres premiados 
apresentados nos congressos NNE de Cardiologia, artigos 
relevantes da cardiologia comentados por especialistas de 
cada área específica, sendo membros do conselho editorial 
convidados pelo editor, mensagens do Presidente da regional 
e de memórias da sociedade NNE de Cardiologia. 

Como meta futura para o periódico tenho a intenção de 
abrir espaço para submissão de relatos de casos e de artigos 

originais que serão revisados por pares membros do conselho 
editorial, sem a exigência inicial de tê-los em todos os 
números da revista e por fim, a obtenção da classificação 
QUALIS pela CAPES. 

Nessa primeira edição de 2016 teremos a participação do 
Dr. Joel Alves Pinho com uma revisão sobre o uso do digital 
no tratamento atual da insuficiência cardíaca, um resumo da 
gestão do Dr. José Itamar na presidência da SNNC, estudo 
comentado pelo Dr. Ismar Marques com enfoque no papel do 
escore de Cálcio na estratificação de risco cardiovascular, os 
trabalhos premiados no XXXV Congresso NNE de Cardiologia 
realizado em Teresina-PI e a mensagem de otimismo da 
nossa presidente atual Dra. Claudine Feio. Contamos com a 
colaboração de todos para que o sucesso do periódico RNNC 
seja uma conquista coletiva. Deixo como lema para esta etapa 
a célebre frase: “não chegaremos ao topo da montanha, se 
não dermos os primeiros passos”.

Grande abraço a todos,
Carlos Eduardo Batista de Lima
Editor da RNNC
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