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Editorial
Pelo quarto ana consecutivo a Reb/ampa publica na integra os artigos apresentados no Congresso
Brasileiro de Arritmias Cardiacas do Oaec . Com 0 objetivo de uniformizar 0 padrao grafico, os artigos foram
novamente digitados, suas tiguras escaneadas e passaram por rigorosa revisao, de forma a mante·los similares
aos originals enviados para publicayao. Devido ao pouco tempo que dispunhamos, constitui·se um esforc;o
enorme alender ao prazo e manter a qualidade esperada. A recompensa desse fei to ve rn pelo reconhecirnento,
por parte do Oaec, da nossa intenyao de promover e fortalecer 0 Congresso. ao tornar todos os trabalhos
publicados, fontes de referelncia bibliografica.
A partir desse ana instituimos 0 Premia Reblampa - Qua/idade Cientffica para contemplar os melhores
trabalhos apresenlados no Congresso Brasileiro de Arritmi as Cardfacas do Oaec, sendo escolhido urn pela sua
apresentac;ao oral e outro pela sua apresentac;ao sob forma de poster. Fo! formada uma Comissao Julgadora e
os criterios de avaliac;ao baseiam·se na originalidade, na qualidade do estudo, no conleudo da informac;ao e na
apresenta<;ao do trabalho. Os premiados receberao um certilicado e R$1.000,OO em especie.
Como editor da Reb/ampa, investidos momentaneamente do cargo de Presid en te da Com issao Cien tif ica
do 4" Simposio da So/aece, temos visi tado muitos paises da America Latina com 0 objel ivo de divulgar a Revista
e simultaneamente 0 Simposio. A excelente acolhida que sempre tivemos e 0 entusiasmo com que nossas
iniciativas sao recebidas propiciaram a re alizac;ao de trabalhos em conju nto, todos produti vos e visando 0 bern
maior que e 0 fortal eci mento das atividades cientificas na America Latina, na area de eletrofisiologia e marcapassos. Esta integ rayao resu ltou na adesao de um grande numero de latino-americanos que , por virem ao
Simposio da So/aece, terao a opo rtunidade de participar do Congresso Brasileiro de Arritmias Cardiacas do
Osec. E mais uma abertura auspiciosa que se realiza. Acredilamos que, mantido 0 trabalho de integrac;ao, 0
Congresso do Daec , que atualmente ja e 0 mais importante programa cientilico das especialidades no Brasil ,
brevemente venha se tornar um ponto de encontro indispensave l para a comunidad e latino·ame ri cana.
Outr~ falo que merece atenc;ao e a participaltao expressiva do tema marcapasso no Congresso do Oaec, abrindo
o espayo condizente para que a especiaJidade se destaque. Esta ocorrencia, que vern se concrelizando ao longo
dos anos, atende nao somenle as expectativas da especial idade, mas tambem as dos fabricantes das proteses,
tradicionais patrocinadores do evento. A persistencia desse caminho certamente impulcionara a ideja de tornar
o Congresso do Oaec, 0 encontro anual mais significativo das especialidades de eletrofisiologia e marcapasso.

Nesta edi<;ao da Reblampa publicamos ainda artigos da mais alta qualidade cientifica, de autores de
excelencia comprovada, que participam efetivamente da sOlidificayao do concei to que buscamos para a Revista.
cuidado e 0 primor ed itorial que buscamos ao longo dos anos ja encontram respostas por parte da comunidade
cientffica. interessada em elevar a Revista a condiltao de foro ideal para a divulgaltao de seus trabalhos _

o

A partir desta ediltao, promovemos tambem uma mudam;a na editorayao dos Relatos de Caso. Devido ao
sucesso conquistado por essas col unas e, atendendo a diversas sugestoes de leHores, a nova formatayao inclui
resumo, abstract , tftulos em portuques e ingles, desc rit ores e descriptors e referen cias bibliograticas. Com isso,
esses trabalh os adquirem novas status e passam a ser indexados, beneficiando autores e leitores. Nas paginas
211 desta edi<;ao ja publicamos um Relato de Caso nessa nova apresenta<;ao.
Finalmente, nesta ultima ediltao do ana queremos nos co ngratular com 0 Dr. Fernando Cruz, atual
Presidente do Oaec, pela excellmcia de sua gestao e pelo produ ti vo traba lh o que vern executando no comando do Departamento . Ja realizou grandes feitos e abriu novas rumos, atendendo aos interesses atuais
de seus associados , como descreve em seu edi torial, impresso na pagina 174 dessa ediltao da Reb/ampa .
Anunciamos a nosso incentiv~, ce rt os qu e 0 Dr. Fern ando e sua Direto ria regi st rarao, de forma definitiva
e solida, sua co ntribuiyao para 0 eng randecim ento dos destin os do Daec .
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