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Mensagem do Editor

Caros sócios,
Primeiramente, desejamos um esplêndido ano de 2014, 

com saúde e prosperidade para todos.
Em seguida, venho comemorar com vocês as mudanças 

positivas ocorridas na revista do Departamento de Imagem 
Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
sendo a mais importante delas a sua incorporação para a 
“família” Arquivos Brasileiros de Cardiologia (ABC), projeto 
que tem como objetivo oferecer maior visibilidade à revista. 
Além disso, foi realizada sua acessibilidade eletrônica, 
gerando economia e maior facilidade para leitura e 
visualização de imagens em movimento, fundamental em 
nossa especialidade. Ambas as realizações só se tornaram 
possíveis graças ao grande empenho do nosso editor 
precedente, Dr. Carlos Suaide Silva, que trabalhou com 
afinco por essas conquistas.

Temos presenciado transformações importantes no 
campo de imagem cardiovascular, com avanços notáveis, 
particularmente relacionados ao ecocardiograma, como 
a modalidade tridimensional, o strain, a miniaturização 
dos aparelhos e o imprescindível auxílio na orientação de 
procedimentos invasivos, cada vez mais frequentes.

Na verdade, toda área de imagem cardiovascular tem 
se renovado também, com o uso de recentes tecnologias 
na cardiologia nuclear, tomografia e ressonância magnética 
cardíacas, trazendo para os cardiologistas um arsenal de 
informações muito mais abrangente.

Em sintonia com isso, a nossa revista se direciona 
atualmente à publicação dos múltiplos métodos diagnósticos 
de imagem cardiovascular, estimulando, desse modo, a sua 
integração e mútua colaboração.

O interesse maior em ecocardiografia continua, no entanto, 
em destaque, em razão da versatilidade desse exame e de 
suas inúmeras aplicações clínicas.

Gostaríamos aqui de encorajar todos os cardiologistas, sejam ou 
não nossos associados, bem como ecocardiografistas, anestesistas, 
intensivistas, radiologistas e cirurgiões vasculares, a adotarem 
a revista ABC - Imagem Cardiovascular como sua referência.  
Isso proporcionará que pesquisas relevantes (casos clínicos, revisões 
ou artigos originais) sejam compartilhadas amplamente com a 
comunidade, provendo educação e ciência para todos.

Nesse contexto, nossa outra meta primordial é aumentar 
o número de artigos publicados, para que assim consigamos 
obter finalmente a indexação para as plataformas Scielo e 
Medline. Temos plena consciência de que se trata de um 
objetivo ousado, dependente de trabalho árduo, contínuo 
e prolongado. Porém, com o envolvimento e o empenho 
de todos, com certeza obteremos sucesso. Esperamos e 
contamos, portanto, com a participação maciça daqueles 
que, como nós, desejam que esta revista se torne instrumento 
de impacto em informação e formação.

Finalizando, agradeço imensamente a confiança depositada 
em mim pela nova Diretoria do Departamento de Imagem 
da SBC, em especial aos Drs. Marcelo Vieira e Samira Morhy. 
Não medirei esforços para corresponder a essa expectativa 
diante desse novo e grande desafio. Mãos à obra!

Ana Clara Tude Rodrigues 
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