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Mensagem do Editor

Caros colegas,
Após dois anos à frente da Revista ABC – Imagem 

Cardiovascular como editora-chefe, tomo a liberdade 
de usar este espaço para fazer uma retrospectiva das 
transformações da revista nesse período, e também para 
expressar meus agradecimentos. 

Como órgão de comunicação na área de imagem 
cardiovascular em nosso meio, devemos lembrar que a 
Revista ABC – Imagem Cardiovascular é única. Em relação 
à parte estrutural, associamo-nos aos Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia, compartilhando do suporte da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC), que oferece aos jornais 
associados a facilidade de envio e revisão online dos 
manuscritos, além da tradução dos artigos para as línguas 
espanhola e inglesa. A revista tem acesso livre na internet para 
consulta imediatamente após a sua publicação, sem custos 
para os interessados. 

Ao mesmo tempo, procuramos ampliar o conteúdo, 
com a inclusão de artigos procedentes das distintas áreas 
relacionadas a imagem cardiovascular, contando com a ajuda 
preciosa dos nossos editores de área, Dra. Viviane Tiemi Hotta 
(Ecocardiografia Adquirida), Dr. Cláudio Tinoco Mesquita 
(Medicina Nuclear), Dr. Alessandro Lianza (Ecocardiografia 

Congênita), Dr. Afonso Akio Shiosaki (Tomografia), 
Dr. Leonardo Sara (Ressonância Magnética) e Dra. Simone 
Santos (Vascular), aos quais aproveito a oportunidade para 
agradecer. O objetivo principal deste nosso time foi focalizar 
na qualidade dos artigos, e secundariamente investir na 
quantidade, ambos pontos primordiais se ambicionarmos uma 
indexação futura. No sentido de estimular o envio de artigos, 
criamos novos prêmios para os aprovados para publicação, 
além da manutenção dos incentivos prévios.

Faço também um agradecimento especial aos revisores, 
pelo tempo consumido e esforço incondicional empreendido 
na revisão dos manuscritos, contribuindo para enriquecer 
a qualidade dos trabalhos com os seus importantes 
comentários. Sem esta valiosa ajuda, não teríamos a 
possibilidade de elevar o nível dos artigos publicados.

Gostaria, ainda, de agradecer imensamente aos 
profissionais de apoio da SBC, em especial a Karen, nossa 
secretária, que pacientemente nos ajudou durante esses 
dois anos, com orientação precisa sobre os procedimentos. 
Finalmente, agradecemos em conjunto a todos os autores 
que escolheram a Revista ABC – Imagem Cardiovascular 
como instrumento para compartilhar seus estudos, 
informações e pesquisa com a nossa comunidade, seja sob 
a forma de trabalhos originais, imagens, revisões, seja como 
casos interessantes. Esperamos que esta experiência seja um 
estímulo para contribuições científicas futuras e um incentivo 
para outros colegas utilizarem este meio.

Passo, a partir de agora, a responsabilidade pelos próximos 
dois anos para o Dr. Jose Maria Del Castilho, expoente na 
área de Ecocardiografia e com grande experiência acadêmica, 
com a certeza de que a Revista ABC – Imagem Cardiovascular, 
sob sua orientação, seguirá trilhando um caminho de 
desenvolvimento continuado.

Um grande abraço.
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