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Editorial 

Pela primeira vez me dirijo aos leitores da 
RBCCV na qualidade de Editor. Assim como 
me sinto lisongeado e envaidecido pelo posto 
para o qual fui eleito, tenho grande apreensão 
em ocupá-lo , pelas responsabilidades que dele 
emanam e pelo que se espera do Editor e, em 
conseqüência, do desempenho da própria 
RBCCV. Sucedo ao Prof. Adib D. Jatene, que, 
durante dez anos à frente da Revista, conso
lidou-a, deu-lhe forma definida e caracterizou
a como representante digna de nossa Socieda
de Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. 

Para que se possa dar continuidade a este 
trabalho de aprimoramento, alguns detalhes 
foram introduzidos. Assim, maior parcela de 
textos em inglês está sendo incorporada. Isto 
vale para os termos da capa, página de rosto, 
para o Sumário, para o Abstract de cada tra
balho - que deve ser o mais completo possível 
- e para as normas de publicação, que pas
sam a ser veiculadas em inglês e português, 
permitindo a autores estrangeiros o envio de 
trabalhos em língua inglesa. Isto se justifica por 
conferir maior poder de penetração à Revista, 
especialmente no exterior, e são passos impor
tantes para a possibilidade de filiação , no futu
ro, a índices internacionais, como o Index 
Medicus, proporcionando o acesso "on line" 
através do MEDLlNE. 

Outras pequenas in.ovações estão também 
sendo iniciadas, como a publicação, em edito
riais e conferências, de textos sobre assuntos 
ligados à medicina, porém não obrigatoriamen
te relacionados à cirurgia cardíaca. Neste nú
mero, estamos nos referindo ao texto sobre 
"Erro Médico: Aspectos Jurídicos", importante 

colocação do tema, de autoria do Desem
bargador Nereu Cesar de Moraes, que, estou 
certo , interessará a todos. 

Além disto, foram iniciadas seções, como 
"Comunicações da SBCCV" e um "Calendário 
de Eventos", que buscam ampliar a comunica
ção entre a diretoria da SBCCV e seus asso
ciados. 

É nossa intenção a introdução, a partir dos 
próximos números, de uma pequena seção 
sobre oportunidades de trabalho para cirurgi
ões da SBCCV. Neste sentido, solicito, aos que 
possam se interessar, que enviem suas notíci
as, tanto oferecendo colocações, como servi
ços, para o endereço da Revista, na sede da 
SBCCV, a fim de que sejam publicados. 

Outro ponto que cremos da maior importân
cia diz respeito à análise dos trabalhos envia
dos para publicação, a chamada "arbitragem". 
Gostaríamos de aperfeiçoar ao máximo este 
quesito, o que só valorizará a nossa Revista. 
Deste assunto trataremos em números futuros. 

Neste momento , no início da nossa cami
nhada à frente dos destinos da RBCCV, gos
taria de agradecer a todos a confiança deposi
tada e espero poder corresponder da maneira 
mais apropriada, sempre respaldado nas deci
sões e no apoio de todo o Corpo Editorial, 
fundamental para o bom resultado do nosso 
trabalho. 
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