Revista da SOCERJ - Volume 21 nº 1
janeiro/fevereiro 2008



Editorial
O início do ano sempre nos renova e nos estimula a ter novas idéias. O ano de 2008 será muito especial
para a SOCERJ e, em especial, para a nossa revista. Diversos projetos em andamento sinalizam um futuro
promissor.
O primeiro deles se refere à comemoração dos 20 anos de publicação da Revista da SOCERJ. Por
iniciativa da nossa presidente Dra. Maria Eliane, um suplemento será distribuído durante o nosso
Congresso. Esse projeto, capitaneado pelo meu incansável co-editor Dr. Wolney de Andrade Martins,
abordará o desenvolvimento do ensino e da pesquisa em nosso estado, com ênfase no papel da Revista.
Outro projeto se deve à incrível revolução ocorrida no site da SOCERJ. O trabalho da equipe liderada
pela Dra. Elizabete Viana de Freitas tem tornado os acessos cada vez mais numerosos, sendo que a Revista
da SOCERJ contribui substancialmente para essa procura. Em apenas vinte dias do mês de janeiro, alguns
dos artigos foram acessados mais de 250 vezes. Esse fato ainda é mais significativo se considerarmos que
a grande maioria dos cardiologistas do Estado recebe a Revista impressa. Por isso, planejamos ainda em
2008 premiar os artigos originais que forem mais visitados, como forma de estímulo aos nossos brilhantes
pesquisadores. Esse reconhecimento, somado aos já tradicionais prêmios distribuídos durante o Congresso
da SOCERJ para o melhor trabalho científico e jovem cardiologista, comprova o compromisso da atual
diretoria com o estímulo ao desenvolvimento científico.
Falando de compromisso, o último projeto reúne toda a nossa diretoria em prol da indexação da Revista
da SOCERJ ao SciELO, processo iniciado na gestão anterior e encampado pela atual gestão. Por idéia da
nossa assessora pedagógica, minha querida Prof. Maria Lucia Brandão, nossa presidente - Dra. Maria
Eliane - criou uma força-tarefa composta por todos os presidentes de Departamento e das Seções Regionais
da SOCERJ para que eles, periodicamente, cooptem entre seus pares artigos originais para publicação.
Aos que desconhecem a importância da indexação, cabe ressaltar que todos se beneficiam, pois isso significa
maior reconhecimento tanto da comunidade médica como da comunidade científica em geral, possibilitando
maior troca de experiências, fundamental para o aperfeiçoamento dos profissionais. Citando o Prof.
Domingos Braile, publicado em artigo recente, deve ser “de interesse de todas as sociedades médicas e
de seus componentes que “sua” revista seja indexada. Deve haver união e esforço de todos para valorizála, pois ela é uma espécie de retrato dessa sociedade. E ninguém se interessa por um retrato malfeito”.
Nunca tive dúvidas que o trabalho seria gigantesco, com inúmeros obstáculos e reveses, mas também
que a capacidade e a tenacidade dos nossos colaboradores seria maior para juntos atingirmos nosso
objetivo: uma Revista da SOCERJ melhor.
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