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Mensagem do Editor

Prezados colegas,

A revista ABC Imagem Cardiovascular, no intuito de 
estimular a produção científica nacional, instituiu, a partir 
do ano corrente, prêmios para os melhores artigos originais 
publicados anualmente na revista. Os prêmios oferecidos aos 
melhores trabalhos foram estipulados no valor de 5.000 reais, 
4.000 reais e 3.000 reais, para o primeiro, segundo e terceiro 
lugares, respectivamente. Os trabalhos elegíveis para os 
prêmios foram cuidadosamente avaliados por uma comissão 
julgadora independente, constituída pelos Drs. Orlando 
Campos Filho (São Paulo), Claudio Leinig Pereira da Cunha 
(Paraná), Viviane Tiemi Hotta (São Paulo) e Carlos Eduardo 
Rochitte (São Paulo). Gostaríamos primeiramente de agradecer 
à comissão julgadora sua contribuição e competência, e 
em seguida parabenizar os ganhadores, listados em nossa 
última edição online. Os prêmios foram entregues ao Dr. 
Wercules Oliveira, de São Paulo, que estudou o coração 
de atletas (ciclistas) com ecocardiograma tridimensional 

(primeiro colocado); em segundo lugar, à Dra. Marta 
Fernandes Lima, com um estudo avaliando a associação do 
comprometimento da reserva coronariana com a disfunção 
diastólica em pacientes miocardiopatas; e, finalmente, o Dr. 
Márcio Vinícius Lins de Barros, de Belo Horizonte, que nos 
mostrou um estudo utilizando o escore de cálcio da tomografia 
de coronárias para definir a prevalência de eventos adversos 
em pacientes com suspeita de doença coronariana. 

Ao mesmo tempo, vários outros prêmios tiveram sua 
continuidade em nosso congresso:  o melhor trabalho para 
cada área (Imagem, vascular, eco pediátrico e eco adulto); 
o melhor pôster, atrelado à publicação parcial ou completa 
da pesquisa sob a forma de artigo original na revista ABC; 
e o prêmio Jonas Talberg, que a partir deste ano teve o seu 
julgamento modificado para a escolha do melhor trabalho após 
a sua apresentação durante o Congresso do Departamento 
de Imagem Cardiovascular. A exposição dos trabalhos 
concorrentes ao prêmio Jonas Talberg a uma comissão 
julgadora em sessão especial durante o congresso proporciona 
tanto a exibição da pesquisa ao público interessado, como a 
possibilidade de discussão do tópico, elaboração de perguntas 
e resolução de dúvidas. 

Esperamos, dessa forma, que esses prêmios sejam fatores 
adicionais para que estes e outros pesquisadores em nosso 
meio possam se sentir estimulados a compartilhar a sua 
produção científica através de publicação na revista ABC 
Imagem Cardiovascular.

Um grande abraço!

Ana Clara Tude Rodrigues 
São Paulo, SP
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