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A Revista da SOCERJ (Rev SOCERJ) é a publicação científica oficial da Sociedade de Cardiologia do
Estado do Rio de Janeiro, editada bimestralmente e catalogada no Index Medicus Latino-Americano
(LILACS), sendo classificada como Qualis B Nacional (Medicina, CAPES).
A imensa responsabilidade de assumir a editoria da Revista, na próxima diretoria, que será presidida
pelo Dr. Roberto Esporcatte, me deixa preocupado, mas extremamente gratificado com a missão de
tornar a nossa Revista um importante veículo de informação no meio cardiológico de nosso Estado.
Os últimos editores, em especial a Dra. Gláucia Maria Moraes de Oliveira e o Dr. Ronaldo de Souza
Leão Lima, têm sido incansáveis na busca de tornar a Revista da SOCERJ uma publicação de maior
impacto científico, através da sua indexação ao SciELO. Para isso, eles regularizaram as edições,
aumentaram os artigos originais, ampliaram o corpo editorial, incluindo membros de outras regiões
do país e estão cumprindo todas as exigências necessárias para alcançar os objetivos que, certamente,
tornarão a Revista de alcance nacional.
Como editor-futuro, pretendo continuar nesta missão de tornar a revista indexada ao SciELO e,
futuramente, na base ISI/Thomson Scientific, meta alcançada este ano pelos Arquivos Brasileiros de
Cardiologia, hoje a principal revista cardiológica da América Latina.
Os objetivos iniciais já foram definidos: valorizar os artigos originais, estimular colegas de outras
regiões do país a enviarem suas pesquisas de pós-graduação, facilitar o envio dos artigos online, o que
contribui para o maior acesso aos pesquisadores.
Finalmente, tornar a Revista da SOCERJ um instrumento de divulgação de conhecimento da cardiologia
nacional será a prioridade da nossa gestão. Para que isso seja possível, precisamos contar com a
colaboração de todos os pesquisadores, engrandecendo a Cardiologia de nosso País.
Ricardo Mourilhe Rocha
Editor-Futuro da Rev SOCERJ
2008-2010
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