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Editorial

Caros leitores,

Já tive a oportunidade, em outras ocasiões, de destacar o esforço da atual Diretoria da SOCERJ, 
principalmente da nossa Presidente Maria Eliane Campos Magalhães, para promover o desenvolvimento 
da nossa Revista. E tem sido extremamente gratificante verificar que esse apoio continuará na próxima 
gestão, pois nos últimos meses, o Presidente-futuro - Roberto Esporcatte - vem trabalhando intensamente 
para que atinjamos os nossos objetivos, especialmente a indexação da Revista.

O trabalho conjunto dos presidentes da SOCERJ tem trazido resultados imediatos que certamente 
contribuirão muito para o engrandecimento do periódico. Recentemente, o Presidente da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia - Dr. Antonio Carlos Palandri Chagas - ofereceu o seu importante apoio para o 
processo de indexação junto ao SciELO. Seus companheiros de Diretoria (Drs. Renato A. Kalil e Francisco 
Rafael M. Laurindo) também têm tido uma participação ativa nesse processo.

O Editor-Chefe dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia - Dr. Fernando Bacal - também tem colaborado 
e permitiu que a assessora pedagógica da Revista da SOCERJ - Profa. Maria Lucia Brandão - visitasse as 
instalações da SBC e trocasse experiências proveitosas com a Supervisora Editorial dos Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia.

Finalmente, o Dr. Emílio César Zilli, outro membro da Diretoria da SBC, tem intermediado apoio para 
que a Diretoria da SOCERJ consiga suporte financeiro para permitir que a Revista da SOCERJ seja 
disponibilizada integralmente em inglês na sua página na internet.

O apoio dos autores também tem sido fundamental. Em meados de janeiro de 2009, foi publicado no 
New England Journal of Medicine um estudo randomizado sobre o uso da avaliação da reserva de fluxo na 
tomada de decisão para realizar angioplastia, liderado pelo Dr. Nico Pijls. Fiquei muito impressionado 
pela repercussão provocada no meio cardiológico, mas também surpreso com o grau de desinformação 
relacionada a essa técnica. Sabedor que há entre nós um pesquisador com enorme conhecimento na área, 
tendo sido inclusive aluno do Dr. Pijls, propus o desafio ao Dr. Fernando Mendes Sant’Anna de elaborar, 
em tempo recorde, um artigo de atualização para ser publicado ainda neste número da Revista. Graças à 
impressionante capacidade de trabalho e conhecimento do Dr. Sant’Anna e a competência já reconhecida 
da equipe de edição da Revista, estamos disponibilizando neste fascículo essa revisão que, com certeza, 
se tornará referência para todos os que se interessam pelo assunto.

Todo esse trabalho e apoio só podem indicar que estamos no caminho correto para aumentar, cada vez 
mais, a qualidade da Revista da SOCERJ.

Boa leitura a todos.

Ronaldo de Souza Leão Lima
Editor da Revista SOCERJ


