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Editorial

A Revista Brasileira de Cardiologia (RBC), nesta edição, apresenta três resultados de 
dissertações de mestrado, sendo duas do Rio de Janeiro, sob a forma de artigos originais, 
vencedores em primeiro e segundo lugares, respectivamente, do prêmio “Jovem Cardiologista” 
do Congresso da SOCERJ 2011. 

O primeiro trata da influência do uso do bicarbonato de sódio na cintilografia miocárdica 
com tálio-201 para pesquisa de viabilidade miocárdica; e o segundo da influência da fístula 
arteriovenosa sobre a resposta da frequência cardíaca ao dipiridamol em pacientes renais 
crônicos submetidos à cintilografia miocárdica. 

A terceira dissertação de mestrado é de São Paulo, da USP, e aborda o atendimento de 
pacientes com arritmias cardíacas na sala de emergência de um hospital universitário terciário.

Também merecem destaque dois artigos originais: um de Presidente Prudente (SP) sobre 
a aptidão cardiorrespiratória e envelhecimento como indicadores de risco cardiovascular, e 
outro, do Rio de Janeiro, sobre a avaliação dos benefícios funcionais de um programa de 
reabilitação cardíaca. Este último representa o trabalho de conclusão do curso de especialização 
em cardiologia da Escola Médica de Pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Apresentamos também um artigo na sessão de Imagem em Cardiologia sobre o ritmo com 
complexos QRS pouco alargados e sem atividade atrial: qual é o mecanismo? explicando 
assunto ainda pouco divulgado na Cardiologia nacional.

Por fim, mostramos relatos de casos provenientes de Alagoas, Ceará e Santa Catarina em 
temas diversos nas áreas clínica e cirúrgica, de grande interesse para o cardiologista como: 
endomiocardiofibrose como causa rara de insuficiência mitral, derrame pericárdico como 
forma de apresentação do hipotireoidismo secundário à radioablação com iodo, cardiomiopatia 
dilatada secundária à taquicardia juncional recíproca persistente e tratamento conservador 
de trombose de prótese mecânica aórtica cardíaca.

A RBC vem, cada vez mais, ampliando a sua abrangência para diversos estados brasileiros. 
Esta é a sua principal função: cumprir com a divulgação científica do nosso país.

Sua participação é fundamental nesse processo ! Continue a colaborar !

Boa leitura!
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