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Mensagem dos Editores
Caminhamos para uma SOCERJ com plena maturidade, identificando-se uma necessidade
premente do fortalecimento de nossa revista, de modo que ela represente e expresse o pensamento
dos cardiologistas do Rio de Janeiro.
Assim sendo, precisamos tornar a nossa revista acessível a um maior número de profissionais de
saúde a fim de que ela se torne uma ferramenta útil no dia a dia do exercício de suas profissões.
É por isso que conclamamos a todos aqueles que trabalham para a saúde cardiovascular de nosso
Estado a discutirem seus resultados, apresentando trabalhos originais, atualizações, pontos de
vista e casos clínicos interessantes.
Pretendemos indexar a nossa revista no sciELO e para tal precisamos da parceria de todos vocês.
Estamos recebendo desde já todas as comunicações, preferencialmente por via eletrônica,
<www.socerj.org.br>, para que ocorra a agilização do processo.
Somente com a força de todos os serviços de cardiologia e a ajuda individual de nossos
cardiologistas, conseguiremos uma revista forte do ponto de vista científico e que atenda as
exigências do sciELO.
Contamos com todos vocês.

Lílian Soares da Costa e Gláucia Maria Moraes de Oliveira
Editoras
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Mensagem do Editor Convidado
Na primeira parte dos trabalhos sobre Eletrocardiografia (Revista da SOCERJ volume
17, número 3, ano 2004), tivemos oportunidade de apreciar os novos conhecimentos sobre
o bloqueio completo do ramo esquerdo de origem transeptal, os critérios diagnósticos e
variáveis da síndrome de Brugada, os conceitos atuais sobre a síndrome do Q-T longo, a
importância diagnóstica dos eventos que caracterizam a dispersão do intervalo Q-T e os
novíssimos conceitos e significado clínico da onda U, todos os assuntos pertinentes ao
ECG de superfície, apoiados em estudos clínicos.
Neste número, correspondente à segunda parte de nossos trabalhos, o leitor terá a
oportunidade de avaliar a Alternância da onda T, o Teste de Inclinação, o ECG de esforço,
que trazem informações novas e de grande interesse clínico. Finalmente, encerramos
com a metodologia de como se deve interpretar um ECG de 12 derivações, denominado
também de convencional, de repouso ou de superfície.
Esperamos que os leitores destes dois números da Revista da SOCERJ inteiramente
dedicados ao que há de mais atual e importante na eletrocardiografia clínica, tirem o
máximo proveito, inclusive das amplas e prestigiosas referências bibliográficas que
acompanham cada trabalho.
Por último, desejamos agradecer ao Dr. Eduardo Nagib Gaui, atual Presidente da SOCERJ
e à sua Diretoria de Publicações, todo o apoio que nos deram na realização destes números
especiais da Revista da SOCERJ.
Paulo Ginefra
Editor Convidado
Coordenador do Grupo de Estudos
em Eletrocardiografia da SOCERJ
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