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Editorial

A Revista Brasileira de Cardiologia (RBC) continua prestigiando os cursos de pós-
graduação. São apresentados três resultados de dissertações de mestrado: duas em forma de 
artigos originais, uma de São Paulo e a outra de Brasília, e uma sob a forma de artigo de 
revisão, de Santa Catarina. Os temas abordados são os determinantes moleculares da 
hipertrofia cardíaca induzida por diferentes volumes de treinamento aeróbio, associação 
entre força muscular relativa e pressão arterial de repouso em mulheres sedentárias e a 
importância do exercício físico no tratamento da disfunção erétil.

Também merecem destaque dois artigos originais, um de Minas Gerais e outro do Rio de 
Janeiro sobre doença isquêmica miocárdica: um sobre a influência da angina instável pós-
infarto no risco de complicações na cirurgia de revascularização miocárdica e o outro sobre 
aspectos epidemiológicos das complicações pós-operatórias em cirurgias cardíacas. 

Outro assunto que cada vez mais tem sido descrito em Cardiologia refere-se a questões 
sobre a qualidade e segurança assistencial, sendo abordada neste número uma análise das 
contribuições da experiência americana. 

Por fim, mostramos relatos de caso em temas diversos de grande interesse do cardiologista 
como: cardiomiopatia por doxorrubicina, insuficiência cardíaca secundária a lúpus eritematoso 
sistêmico, dextrocardia e sobre achados anatômicos coronarianos.

A cada novo número da RBC, observamos como o interesse do cardiologista e do 
profissional de saúde vinculado à Cardiologia está em crescimento contínuo e progressivo; 
essa valorização da produção científica nacional é fundamental para o desenvolvimento 
científico. A Revista Brasileira de Cardiologia procura ocupar um espaço como instrumento 
de auxílio e contínua cooperação com os Arquivos Brasileiros de Cardiologia, entendendo-se 
que não é mais possível que toda a produção científica nacional seja apenas apresentada em 
um único periódico. Neste momento de crescimento a RBC, comprometida com os seus 
propósitos, diz presente e apresenta a sua parceria.

Contamos com a participação de todos.

Aproveitem a leitura!
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