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Editorial

A Revista Brasileira de Cardiologia (RBC) começou o ano de 2011 com o “pé direito”: estamos 
apresentando trabalhos de seis estados do Brasil - Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Amazonas -, o Distrito Federal e um artigo internacional oriundo de Portugal.

Além disso, continuamos a disponibilizar espaço para as pós-graduações, sendo apresentados 
neste número: uma dissertação de mestrado que avalia os fatores de risco cardiovascular e as alterações 
eletrocardiográficas pré-operatórias nos idosos longevos; uma tese de doutorado sobre a elaboração 
de um sistema de pontos para intervenções dietéticas a indivíduos hiperlipidêmicos; e ainda dois 
trabalhos de conclusão de cursos de graduação: um deles sobre o comportamento da pressão arterial 
após atividade física e o outro sobre a ingestão dietética de gordura saturada e carboidratos em 
pacientes com dislipidemia. 

Também são apresentados quatro trabalhos muito interessantes: sobre lesão de tronco de coronária 
esquerda não aterosclerótica; intervenções coronarianas em pacientes tratados com quimioterapia; 
pericardite pós-trauma ocorrido há 20 anos e um relato de caso sobre miocardite após infecção pelo 
vírus H1N1. 

Incluímos ainda neste número uma revisão sobre canais de potássio associados à síndrome do QT 
longo, assunto bastante atual, sobretudo para colegas que atuam na área de arritmia.

Encontramos ainda um artigo sobre religiosidade, espiritualidade e doenças cardiovasculares, 
assunto atual ainda controverso, mas que ganha cada vez mais espaço na literatura nacional e 
internacional.

Continuamos nossa meta de buscar novas indexações, como o SciELO e o Scopus, através do 
aprimoramento e melhoria contínua da qualidade de nossos artigos e com isso engrandecer a 
cardiologia de nosso país. Sabemos o quanto é fundamental conseguir novas indexações, pois elas 
permitem que haja o continuum da evolução de nossa revista.

Esperamos continuar contando com a colaboração de todos para que alcancemos nossas metas de 
crescimento científico.

Muito obrigado a todos.
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