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Este fascículo da RBCCV tem uma 
conotação muito especial aos que parti
ciparam da sua elaboração, pois é aque
le que apresenta maior número de traba
lhos, desde a sua criação. A obtenção 
deste recorde tem alguns motivos. O 
primeiro deles é o número crescente de 
textos que temos recebido, o que, sem 
dúvida, propicia melhor seleção e pro
gramação. O segundo é a qualidade e a 
atualidade dos mesmos, o que os carac
teriza como aptos à publicação. O tercei
ro é a forma de apresentação, cada vez 
mais apropriada e dentro das normas da 
RBCCV, o que reduz o tempo entre a 
submissão para publicação e sua aprova
ção após o parecer do Conselho Editorial. 

Um outro aspecto que merece desta
que diz respeito à variedade de temas 
que a nossa Revista vem apresentando, 
compreendendo praticamente todos os 
campos da cirurgia cardiovascular atual. 
Esta tendência deverá ser consolidada . 
e, assim, em cada número da RBCCV o 
colega poderá contar com um ou mais 
artigos que interessem à sua área de 
atuação, ou preferência pessoal. 

Neste contexto, gostaria de fazer co
mentário especial a respeito do conteúdo 
deste número. Ele apresenta quatro ar
tigos referentes à cirurgi"a com menor 
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agressão ou minimamente invasiva. 
Este é um contexto amplo e muito atual. 
Para tal confirmação, basta recordar o 
grande número de reuniões, congressos, 
simpósios, ·acerca do tema, ao longo do 
ano de 96. Por vezes, ocorreram duas 
reuniões simultâneas em países diferen
tes, com o mesmo ternário, talo interes
se pelo assunto. Este tipo de procedi
mento pode englobar a realização da ope
ração com auxílio circulatório, ou mesmo 
sem a tradicional circulação extracor
pórea . Utilizam-se incisões menores, 
para-esternais, subxifóideas ou minitora
cotomias, podendo ser aplicadas tanto 
em operações para correções valvares, 
em revascularização do miocárdio, ou em 
correções de cardiopatias congênitas. É, 
sem dúvida, um campo em crescimento 
muito acelerado. Como sempre, com o 
tempo e o acúmulo da experiência, serão 
realizadas adaptações, devendo perma
necer, para a prática cotidiana, os proce
dimentos com resultados mais sólidos . 
Sobre este ternário este número da 
RBCCV é generoso, embora sem prejuí
zo de artigos sobre outros assuntos, que 
creio de grande interesse para todos. 
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