
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2013.

À Diretoria da SOCERJ,

RELATÓRIODASATIVIDADESDOGRUPODEELETROCARDIOGRAFIADA SOCERJREFERENTESAO ANO DE2013

O ano de 2013 se constituiu num período especial para o Grupo de Estudos em Eletrocardiografia da SOCERJ.
Embora tivéssemos uma quantidade de Sessões Eletrocardiográficas do Mês reduzida, em virtude do grande
número de atividades científicas no decorrer do ano, inclusive a realização do Congresso Brasileiro de Cardiologia
no Rio de Janeiro, que limitou a apenas 4 sessões de ECGdo Mês, nossa atividade habitual, tivemos grande
aproveitamento em todas elas, com discussões aprofundadas, dos casos apresentados.

Ressaltamos o sucesso absoluto do "Colóquio Ney Toledo de Eletrocardiografia", realizado no Congresso da
SOCERJ,no mês de abril, que contou com a participação de um grupo selecionado de Eletrocardiografistas,
comandando a apresentação de 5 casos de grande interesse, para uma plateia lotada, que, ao final, aplaudiu
demorada mente, no encerramento da sessão.

O mérito maior da solenidade, foi o da presença, na plateia, de estudantes de todas as séries, que, interessados
nos laudos finais dos casos, nos procurou para esclarecer dúvidas, reacendendo o gosto pela Eletrocardiografia
nas classes mais jovens e mostrando a todos o valor de um exame centenário, mas que continua válido, em sua
aplicação correta.

O ano proporcionou também o início da edição, no site da SOCERJ,da Sessão de Eletrocardiografia, composta
semanalmente por 3 traçados, dos quais o último constitui um teste, cuja resposta será obtida na sessão seguinte,
prendendo o interesse daqueles que a acompanham, o que tornou a Sessão a mais acessada do ano, segundo
informações que nos foram passadas pela atual Presidente, Dra. Gláucia Maria Moraes de Oliveira, na última
SessãoMensal, fato que se constitui, para nós, num grande orgulho e na sensação do dever cumprido.

Agradecemos ao Dr. Ernani Luiz Miranda Braga, pelo auxílio prestado na organização e efetivação das nossas

sessões.

Finalmente, fazemos votos que a Diretoria 2014/2015 encabeçada pelo Dr. Luiz Maurino Abreu continue com
sucesso a atividade do Grupo de Estudos de Eletrocardiografia.

Atenciosamente,

Dr. José Feldman 7e.A...C (1~A/-t~.
Presidente do Grup~e Estudos de Eletrocardiografia

,4--p1~ ~~
Dr. PauÍoGine~ /

Diretor Científico


