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Mensagem

Mais uma vez nos reunimos para coordenar os temas livres do 27º Congresso de Cardiologia da SOCERJ 
que se realizará nos dias 4 a 7 de agosto de 2010. O tema central do congresso será “Os desafios do mundo 
contemporâneo e as doenças cardiovasculares”. Esse congresso marca o primeiro ano de atividades de 
nossa diretoria coordenada pelo Dr. Roberto Esporcatte que não mediu esforços para que o conceito de 
uma “Nova SOCERJ” pudesse ser transposto para prática da nossa sociedade. Esse conceito da “Nova 
SOCERJ” é baseado no fortalecimento das nossas principais e tradicionais atividades educativas para as 
quais a contribuição da Dra Olga Ferreira de Souza, nossa Diretora Científica, foi fundamental. E é essa 
idéia que norteou o julgamento e a escolha dos temas livres do 27º Congresso de Cardiologia da SOCERJ.

 Convidamos para o julgamento dos temas livres, os membros do Conselho Editorial da Revista 
da SOCERJ, os membros da Comissão Executiva do 27º Congresso da SOCERJ e também os presidentes 
e diretores dos departamentos e regionais da SOCERJ. Com isso objetivamos ampliar a participação 
de nossos sócios na escolha dos temas que serão apresentados no congresso, bem como dos que foram 
selecionados para apresentação oral. Contamos novamente com a ajuda da Diretoria de Tecnologia da SBC 
representada por Valdinei Belchior e equipe, que nos ajudaram no processo de inscrição e julgamento dos 
temas livres, além da divulgação dos resultados através do site do congresso, sem os quais esse processo 
teria sido extremamente dificultado. 

 Recebemos 334 temas livres para julgamento, dos quais 155 foram selecionados com nota igual 
ou superior a 5,5. O número de temas livres inscritos superou a marca do ano anterior em cerca de 28% 
demonstrando o aumento da produção científica de nosso estado. Oito temas livres das diversas áreas de 
concentração que obtiveram as maiores notas serão apresentados na forma oral, em uma sessão especial, 
que será realizada no dia 6 de agosto, onde concorrerão ao “Prêmio de Melhor Tema Livre do 27º Congresso 
da SOCERJ”. Outros 22 temas livres terão destaque com a apresentação oral em sessões iniciadas por uma 
revisão do estado da arte do conhecimento em suas respectivas áreas. Os demais serão apresentados na 
forma de mural. Essa reformulação na forma de apresentação abre um espaço mais amplo para o debate 
e a contribuição dos debatedores para o aprimoramento dos futuros artigos científicos decorrentes desses 
estudos já iniciados.

 O resultado da premiação do “Melhor Artigo Científico do Congresso” e “Jovem Cardiologista” 
será divulgado na Sessão de Encerramento do congresso, no dia 7 de agosto. Esse ano foram inscritos dois 
artigos para o primeiro prêmio e três para o segundo. Os artigos científicos inscritos foram avaliados por 
professores de Cardiologia das Universidades do Rio de Janeiro que também participam do corpo editorial 
da Revista da SOCERJ e deverão posteriormente ser publicados na Revista Brasileira de Cardiologia 
marcando o primeiro ano dessa nova revista que visa atingir maior abrangência de conteúdo e leitores, 
assim como melhor indexação, como já foi salientado por nosso presidente, Dr. Roberto Esporcatte.

  A divulgação da produção científica do Rio de Janeiro é a mais importante finalidade do 27º 
Congresso da SOCERJ e representa o resultado dos esforços de nossa comunidade científica solidificando 
a contribuição do nosso estado para o conhecimento dos problemas de saúde de nosso país. É importante 
ainda salientar que a maior parte desses estudos resulta de uma análise crítica de nossa prática médica e 
sua discussão certamente contribuirá para que possamos vencer os desafios atuais da melhoria da saúde 
cardiovascular de nossa comunidade.
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