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Editorial

A Revista Brasileira de Cardiologia (RBC), nesta edição, apresenta dois resultados de dissertações 
de mestrado, sob a forma de artigos originais. O primeiro, que fez jus ao terceiro lugar do prêmio 
“Jovem Cardiologista” do Congresso da SOCERJ 2011, trata da contribuição relativa da troponina 
ultrassensível na classificação de risco pelo Timi risk score em pacientes com síndrome coronariana 
aguda sem supra de ST; o segundo aborda a significância da avaliação intra-hospitalar da capacidade 
funcional na síndrome coronariana aguda. 

Apresentamos também um artigo original, na área de periodontia, sobre a conduta dos cardiologistas 
frente à doença periodontal como possível fator de risco para as doenças cardiovasculares, assunto 
de interesse crescente para os cardiologistas. 

Também merecem destaque, respectivamente, um artigo original e uma comunicação preliminar: 
o primeiro sobre a prevalência dos fatores de risco cardiovascular em adultos admitidos na unidade 
de dor torácica de Vassouras (RJ); e o outro que representa o desenho do projeto de tese de doutorado 
sobre estudo da prevalência de insuficiência cardíaca em indivíduos cadastrados no programa médico 
de família. 

Destaque especial para um trabalho pioneiro e um dos primeiros relatos no Brasil, feito em parceria 
pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Nova Iorque, sob a forma de comunicação preliminar, sobre a oclusão 
percutânea do apêndice atrial na fibrilação atrial com risco embólico.

No continuum das parcerias com os programas de pós-graduação, apresentamos um artigo de 
revisão sobre síndrome metabólica e o risco cardiovascular.

Na seção Imagem Cardiovascular, apresentamos um artigo sobre taquicardia ventricular curável 
em paciente com miocardiopatia isquêmica, que discute assunto extremamente relevante na 
Cardiologia.

Por fim, mostramos relatos de casos incomuns em síndrome coronariana aguda: angioplastia de 
tronco em nonagenária com choque cardiogênico, e outro sobre diagnóstico angiográfico da ruptura 
de parede livre do ventrículo esquerdo no infarto agudo do miocárdio.

A RBC, atenta aos seus propósitos, vem cumprindo sua função de divulgação da produção científica 
do nosso país e, em especial, dos programas de pós-graduação.

Sua participação é fundamental nesse processo! Continue a colaborar!

Boa leitura!
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