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Ao aceitar o honroso convite do ainda candidato à presidência da SOCERJ, Dr. Luiz Antonio Campos, 
sucedemos ao Dr. Luis Maurino Abreu como editor da Revista da SOCERJ. O primeiro número sob 
nossa responsabilidade foi em 2002 e o último no final de 2004, quando a Dra. Gláucia Maria Moraes 
passou a ser o novo editor, modificando-a e qualificando-a ainda mais.

Excelente experiência, intenso aprendizado e aproximação de colegas com qualidade técnica e valor 
humano irrepreensíveis. Essa tríade nos acompanhou durante o intenso e produtivo período como 
editor da Revista da SOCERJ.

Entre as lembranças marcantes como editor, a opção por hipertensão arterial como tema central do 
primeiro número e a Dra. Andréa Brandão, como especialista, para editor-convidada, têm destaque 
especial.

A dedicação e a atenção para minúcias da Dra. Andréa Brandão causaram impacto aos leitores já nos 
primeiros números da Revista, pela natural qualidade do que foi publicado. Obviamente, o editor, que 
com ela esteve presente na elaboração da Revista, foi o primeiro a evidenciar a sua incessante busca 
pelo melhor. Foram duas edições sobre hipertensão arterial e, diante da sua tenacidade, de editor-
convidada dos primeiro números foi imediatamente alçada a editor-associada até o término da nossa 
gestão. 

Senti, desde o primeiro momento, a necessidade de não somente termos trabalhos científicos de 
qualidade no âmbito da metodologia das pesquisas, mas também uma assessoria profissional e 
competente na elaboração dos textos dos artigos a serem publicados, procurando chegar o mais 
próximo possível da excelência, embora não pensássemos, naqueles anos de 2002 a 2004, em 
indexar a Revista da SOCERJ internacionalmente.

Durante os freqüentes diálogos telefônicos, expressei essa preocupação para a Dra. Andréa Brandão, 
que passou a descrever o currículo impecável da Profa. Maria Lucia Brandão, professor-adjunto da 
Faculdade de Educação da UFF, possuidora de intensa experiência justamente em assessoria pedagógica. 
Ela seria a profissional ideal para a nossa Revista e assim tem sido desde então.

Certamente a decisão de submeter o seu nome para a diretoria da SOCERJ e a resposta favorável 
do nosso grande presidente Dr. Luiz Antonio Campos foram iniciativas maiores para que a Revista 
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da SOCERJ atingisse a excelência entre todas as revistas cardiológicas brasileiras. Hoje, tal como a 
nossa sociedade fluminense, indiscutivelmente é a mais importante Revista entre as publicadas pelas 
regionais da SBC. 

Durante aquele período, o Dr. Igor Borges de Abrantes Junior, atual presidente da Academia de Medicina 
do Rio de Janeiro e membro da direção do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, era o diretor 
de publicações e, juntamente com o Dr. Heraldo Victer, compunham a sustentação da Revista da SOCERJ. 

Mantendo a qualidade das edições, as que se seguiram tiveram como editor-convidado o Dr. Nelson 
Albuquerque de Souza e Silva, professor titular da UFRJ. Obras de Salvador Dalí pontificavam nas capas 
da Revista da SOCERJ. Análise crítica das evidências científicas em medicina e o complexo processo da 
decisão clínica foi o tema escolhido, que também mereceu duas memoráveis edições. Relembrando-as, 
ouso afirmar que elas constituíram momentos máximos da história da nossa Revista. 
 
Trazendo para a SOCERJ uma visão nacional da Medicina Baseada em Evidências, o Dr. Evandro Tinoco 
Mesquita, da UFF, aproximou-nos de autores também de outros estados e trouxe para os nossos leitores 
essa nova abordagem da compreensão e aplicação da medicina das últimas décadas, experiência 
iniciada na Universidade de McMaster, no Canadá, hoje absolutamente universalizada.

A atual Presidente da nossa Sociedade, Dra. Maria Eliane Campos Magalhães, nos legou duas edições 
excelentes com temas de ponta sobre um dos mais relevantes fatores de risco da doença cardiovascular: 
a dislipidemia e a sua conseqüência natural, a aterosclerose.

Recordo-me da nossa preocupação em publicar traçados que exemplificassem os textos das edições 
da Revista da SOCERJ que abordavam o método mais atrativo, vibrante e imortal da cardiologia: a 
eletrocardiografia. Os Drs. Paulo Ginefra, ex-editor da Revista, Dirson de Castro Abreu e José Feldman, 
trio indissolúvel e com inegável experiência maior nessa área, originada da cultura mexicana da 
eletrocardiografia nos seus períodos áureos, são nomes que exemplificam a qualidade do que foi então 
publicado na nossa Revista.

Além dessas edições, foram também elaboradas Recomendações da SOCERJ sobre temas essenciais 
para a prática clínica. O Quadro 1 mostra os assuntos selecionados para as Recomendações e os 
competentes e experientes cardiologistas escolhidos para coordenar o respectivo tema. As edições 
foram todas absolutamente magníficas.

É interessante recordar que a minha passagem pela Revista da SOCERJ é anterior ao período 2002 
a 2004. Já em 1997, quando o editor da Revista era o Dr. Paulo Ginefra, fui editor-convidado para 
elaborar duas edições daquele ano: Reabilitação Cardíaca I e Reabilitação Cardíaca II, dois anos antes 
da fundação do Departamento de Ergometria e Reabilitação da SOCERJ (DERCAD/RJ). Em suas páginas, 
colegas de várias instituições do estado revisaram, com profundidade, os diversos aspectos essenciais 
da reabilitação cardiovascular.
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Quadro 1
Doenças ou condições de interesse clínico que motivaram temas centrais ou Recomendações da SOCERJ nas edições do período 2002 a 2004 da Revista da SOCERJ. 
São apresentados os editores ou coordenadores convidados para os respectivos assuntos.
Temas Centrais / Recomendações publicados na Rev. SOCERJ - 2002 a 2004 Característica da abordagem Editores/Coordenadores Convidados

Hipertensão Arterial Sistêmica Tema Central Andréa Brandão

Análise crítica das evidências científicas em medicina e o complexo processo de decisão clínica Tema Central Nelson Albuquerque de Souza e Silva

Medicina Baseada em Evidências Tema Central Evandro Tinoco Mesquita

Dislipidemia e Aterosclerose Tema Central Maria Eliane Campos Magalhães

Aspectos Relevantes da Eletrocardiografia Tema Central Paulo Ginefra

Acidente Vascular Encefálico Recomendações Charles André e Evandro Tinoco Mesquita

Dissecção Aguda da Aorta Recomendações Henrique Murad, Marcelo Iório Garcia e Plínio Resende do Carmo

Manejo Terapêutico em Cardiogeriatria Recomendações Elizabete Viana de Freitas, Kalil Mohallen, Roberto Gamarski

Cardiopatia e Gestação Recomendações Alfredo Martins Sebastião

Enfim, cabe-me reproduzir alguns momentos de apreensão quando da decisão do meu sucessor na 
editoria da Revista da SOCERJ. Lembro-me de que em algum corredor de algum centro de convenções, 
durante algum congresso, afirmei à Dra. Gláucia Moraes a minha admiração a ela própria. Tendo 
tomado a decisão de mudar as características da Revista da SOCERJ visando a obter qualificação 
internacional, disse-lhe que, conhecendo-a, certamente esta meta seria alcançada, embora naquele 
momento, ainda antes da sua posse, temesse pelos que a sucederiam. Hoje, absolutamente ao contrário 
do meu temor inicial, o Dr. Ronaldo de Souza Leão Lima impulsiona com passos largos, rápidos e 
firmes a valorização da nossa Revista. 

Fato adicional de ampliação da possibilidade de leitura da Revista da SOCERJ é a mudança, para muito 
melhor, no portal da SOCERJ na internet. Coordenado pela minha quase-irmã Dra. Elizabete Viana de 
Freitas e os Drs. Kalil Mohallen e Roberto Gamarski, a alta qualidade do que agora nos é apresentado 
tem tornado o portal ainda mais atrativo e, conseqüentemente, possibilitando que a nossa Revista seja 
lida por um maior número de interessados através do meio eletrônico. 

Competência, grande dedicação, seriedade, busca da qualidade e da excelência. Assim definimos os 
que participaram e participam da história da Revista da SOCERJ e, por essa razão, e por aqueles que nos 
últimos anos assumiram a nossa Revista, é que se torna nossa obrigação valorizar os editores, os autores, 
a assessora pedagógica e os membros da diretoria da Sociedade que representam os cardiologistas do 
estado do Rio de Janeiro. 

Quanto a mim, resta agradecer por me darem, uma vez mais, a possibilidade de estar presente nas 
páginas da nossa magnífica Revista, agora em plena maioridade dos seus 20 anos. Longa e ascendente 
vida para a SOCERJ e para a Revista da SOCERJ. Rumo à indexação!

Salvador Manoel Serra
Editor da Rev SOCERJ
2002-2004
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