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Mensagem dos Editores
Conjuntos de duas ou mais palavras podem fortemente expressar condições de potencial risco
iminente de evento cardiovascular. Alguns conjuntos de duas palavras podem refletir espectros
devastadores ao favorecerem o binômio morbidade-mortalidade cardiovascular.
Assim, ao exemplificarmos alguns deles: diabetes-hipertensão, sedentarismo-obesidade e
anticoncepcional-tabagismo, chegamos à dislipidemia-aterosclerose que, uma vez mais, constitui
o motivo central do atual número da Revista da SOCERJ.
Ao selecionarmos os motivos centrais da Revista da SOCERJ com freqüência nos deparamos
com um dilema. Após convidarmos um editor para um determinado tema - como os que têm
merecido recentemente destaque na revista - de imediato surgem vários e expressivos títulos de
artigos que não poderiam deixar de estar inseridos, sob pena de considerarmos a revista
incompleta.
Assim, de modo semelhante, muitos cardiologistas altamente qualificados não poderiam deixar
de ser contemplados como autores de artigos da revista. A imediata associação desses nomes
com experiência e competência no respectivo assunto poderia levar, no caso de suas ausências, a
se considerar a revista mais uma vez como inacabada.
Essas duas condições quase inviabilizam dedicar somente um número da revista ao tema central
da revista. Este tem sido o motivo de dedicarmos com freqüência dois números sucessivos ao
mesmo tema. Na análise final, ao se atribuir o motivo desta quase imperiosa necessidade a
qualidade da cardiologia fluminense, certamente não se estará incorrendo em erro de interpretação,
pois muitos são os cardiologistas merecedores de estar presentes como autores nos diversos
capítulos da revista.
Desta forma, sob a coordenação da editora-convidada, Profª. Dra. Maria Eliane Campos Magalhães,
o leitor está, uma vez mais, diante de outro valioso número da Revista da SOCERJ com temas e
autores que dignificam a nossa publicação.
Ressaltamos mais uma vez a participação de dois artigos independentes do tema central desta
Revista e reforçamos, através deles, a mensagem de estímulo à participação de todos os sócios da
SOCERJ na suas publicações. Esta prática a nosso ver, fortalece e eleva a qualidade científica da
Cardiologia do nosso Estado.
Leia integralmente as páginas que se seguem, elas são extremamente enriquecedoras.

Andréa Brandão e Salvador Serra
Editores
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Mensagem do Editor Convidado
Este é o segundo número do volume 17 da Revista da SOCERJ sobre Dislipidemias e Aterosclerose.
A escolha por este tema justifica-se plenamente pelo expressivo número de informações
acumuladas nesta área do conhecimento nos últimos anos, e pela sua crescente aplicação na
prática clínica e cardiológica em todo o mundo.
Para este número programamos mais seis artigos de renomados especialistas nesta matéria,
abordando diferentes aspectos relevantes e atualizados sobre o assunto.
O conjunto de artigos que constitui esses dois números, nos permitiu uma análise abrangente do
assunto que vai desde a epidemiologia da doença aterosclerótica cerebrovascular e coronariana
até as novas perspectivas para o seu tratamento, incluindo a terapia genética. A colaboração de
importantes profissionais ligados ao ensino e à pesquisa em nosso meio constitui-se em aspecto
notável desta publicação. Aproveitamos o ensejo para agradecer a todos pela valiosa contribuição
prestada à nossa Sociedade.
Por fim, ao ter o privilégio de estar na posição de Editora-convidada destes dois números da
Revista da SOCERJ, convido a todos para uma muito agradável e proveitosa leitura.

Maria Eliane Campos Magalhães
Editora Convidada

