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Fazer parte da Diretoria de uma sociedade médica sempre representa uma experiência enriquecedora, 
tanto pelo convívio com os colegas e amigos como pela constante necessidade de vencer obstáculos e 
tentar constantemente aperfeiçoar o trabalho e encontrar soluções.

Fizemos parte da Diretoria da SOCERJ como Editor da Revista na gestão 1998-2000, cujo Presidente 
era o nosso querido amigo Dr. César Cardoso de Oliveira, que nos antecedera no cargo de Editor no 
biênio anterior. Nosso co-Editor era o Dr. Denílson Campos de Albuquerque, e o Diretor-científico era 
o Dr. Luiz Antonio de Almeida Campos. Como podem notar, tive o privilégio de trabalhar com um 
grupo de profissionais, além dos demais membros da Diretoria, do mais alto nível.

Na época, vínhamos como sempre com dificuldades financeiras para editar uma revista com material 
gráfico de qualidade e com uma arte final esteticamente atraente. Precisávamos, evidentemente, como 
requisito primordial para a credibilidade de uma revista que pretendia se firmar como uma publicação 
científica de peso, artigos bem elaborados e abordando tópicos de interesse atuais. Esse, talvez, na 
ocasião, tenha sido o aspecto de maior dificuldade, pois os colegas, provavelmente, priorizavam a 
entrega de artigos originais a revistas já indexadas. Portanto, nós precisávamos criar um atrativo para que 
a Revista da SOCERJ despertasse interesse, melhorando a sua apresentação e tendo matéria de interesse 
como atrativo inicial. Como não tínhamos um fluxo razoável de trabalhos originais, optamos por um 
recurso que nos permitiu oferecer ao público médico, artigos bem elaborados e igualmente relevantes, 
ou seja, organizamos os números da Revista dedicados a temas de revisão em Cardiologia, elaborados 
por colegas especialistas em suas respectivas áreas de atuação. Os temas abordados foram:

Jan/Fev/Mar 1998:  Reabilitação Cardíaca
Editor-convidado:  Salvador Serra

Abr/Maio/Jun 1998:  Arritmias Cardíacas
Editor-convidada:  Silvia Helena C. Boghossian

Jul/Ago/Set 1998:  Cardiomiopatias / Insuficiência Cardíaca
Editor-convidado:  Francisco Manes Albanesi Filho

Out/Nov/Dez 1998: Doença Coronária e Diretrizes Oficiais da SOCERJ
Editor-convidado:  Antonio Luiz S.Brasileiro

Jan/Fev/Mar 1999:  Emergências Cardiológicas
Editor-convidado:  Evandro Tinoco Mesquita

Abr/Maio/Jun 1999:  Artigos Originais / Relatos de Casos / Informe Cultural
Jul/Ago/Set 1999:  Lesões Orovalvares

Editores-convidados: José Barbosa Filho e Eduardo Arguelles
Out/Nov/Dez 1999:  Doença Coronariana Revisitada à Visão da SOCERJ

Editor-convidado:  Luis Maurino Abreu
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Os números relacionados forneceram um material de revisão bastante prático, abrangendo tópicos 
de real interesse clínico, elaborados por quem realmente estava familiarizado com o tema. Tínhamos 
como dificuldade persistente o atraso na elaboração dos números devido a inúmeros fatores, que 
progressivamente tentamos solucionar e amenizar. Os dois primeiros números de 1998, por conta 
do referido atraso na elaboração da Revista, pertenciam ainda ao então editor - Dr. César Cardoso de 
Oliveira. 

Como participamos ativamente no número de Abr/Maio/Jun 1998 dedicado a Arritmias Cardíacas, 
gostaríamos de chamar a atenção para esse número que representou uma seleção de tópicos 
extremamente relevantes sobre o tema, com uma ilustração de traçados de primeira qualidade, sendo 
alguns inéditos. O Prof. Ivan Gonçalves Maia e colaboradores apresentaram um artigo de revisão 
intitulado Dispersão temporal de repolarização ventricular, alternância elétrica de onda T e variabilidade 
dos intervalos QT: metodologia e aquisição, análise dos dados e importância clínica. É interessante 
constatar que já dávamos importância e destaque para a repolarização ventricular como substrato 
deflagrador de eventos arrítmicos graves. 

Percorrendo os demais artigos desse número, observamos além da maneira didática dos assuntos 
abordados, uma rica ilustração de traçados. Apenas como exemplificação, dois artigos: Avaliação 
das arritmias ventriculares na cardiopatia isquêmica (Roberto Sá e cols.) e Avaliação das arritmias 
ventriculares não-isquêmicas (Márcio Fagundes e cols.) servem para dar a dimensão da abrangência dos 
tópicos apresentados. Essa publicação continua servindo como uma leitura bastante útil na formação 
dos colegas mais jovens que fazem Residência ou pós-graduação em Cardiologia.

No número 3 (Jul/Ago/Set 1998) lançamos uma página denominada De Colega para Colega, destinada 
basicamente a dar informações mais detalhadas sobre eventos a serem realizados em hospitais do Rio 
de Janeiro, convite aos colegas para assistirem a defesas de tese, bem como qualquer outro tipo de 
informação ligada à Cardiologia do nosso Estado.

No vol.12 nº 2 (Abr/Maio/Jun 1999) recomeçamos a introduzir artigos originais, relatos de casos e 
informe cultural. Nesse informe, o Prof. Pedro Diniz de Araújo Franco fez uma interessante abordagem 
de Epônimos em Eletrocardiografia.

Tenho a certeza de que contribuímos para ajudar a consolidar a Revista da SOCERJ como uma 
publicação consistente. Atualmente, tenho a satisfação de constatar que a qualidade dessa publicação 
tem tido um progresso enorme na apresentação e no conteúdo.

Desejo agradecer a todos aqueles que nos ajudaram e que muito contribuíram acreditando no potencial 
ilimitado e na qualidade da Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. 

Roberto Luiz Menssing da Silva Sá
Editor da Rev SOCERJ
1998-2000


