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Mensagem do Editor

Prezados sócios do DIC,
Quando iniciamos as nossas atividades na área da 

imagem, décadas passadas, nunca imaginamos a dimensão 
e importância que iriam tomar os nossos métodos, 
impulsionados pela inovação e avanço tecnológico e, 
principalmente, pela dedicação à pesquisa e trabalho árduo 
dos nossos profissionais, cuja excelência é o motor do nosso 
progresso. A fundamental inter-relação entre as diversas 
modalidades, ecocardiografia, ressonância, tomografia, 
medicina nuclear, vascular, associadas aos achados clínicos, 
tem tornado os diagnósticos mais rápidos e precisos em 
benefício do paciente, nosso principal objetivo.

O constante acréscimo de utilização dos métodos de 
imagem, tanto no acompanhamento de procedimentos 
cirúrgicos e intervencionistas como no apoio a outras 
especialidades como oncologia, neurologia, anestesiologia e 
medicina intensiva, associados à utilização de novas técnicas, 
como análise da deformação miocárdica, ecocardiografia 
ressonância e tomografia em três dimensões e utilização 
de modernos e mais eficientes contrastes, tem tornado 
os profissionais da nossa área respeitados na comunidade 

médica mundial, o que se traduz na constante participação em 
congressos internacionais, organização de eventos, publicação 
de trabalhos e convites para participar na elaboração de 
consensos e recomendações.

A Revista ABC - Imagem Cardiovascular é o órgão oficial da 
nossa associação e deve ser por meio dela que os trabalhos 
elaborados pelos sócios e não sócios do DIC devem ser 
divulgados, tanto aos nossos pares como à comunidade 
médica internacional. Trabalhos de grande importância 
científica são imediatamente aceitos pelas grandes publicações 
internacionais com alto impacto e penetração, mas assim 
como a nossa revista, essas publicações também passaram 
pelo período de maturação e consolidação para chegar ao 
destaque que têm hoje. E conseguiram isso com a colaboração 
dos membros de suas respectivas comunidades.

A nossa revista começou na década de 1980 como 
um fascículo impresso em formato de meia página e veio 
evoluindo ao longo de todos esses anos até se tornar hoje 
uma revista eletrônica que abrange todos os métodos da 
imagem cardiovascular. Sempre com esforço, dedicação 
e criatividade dos editores e dos sócios do DIC. Por que 
não aceitar o desafio de torná-la ainda mais importante? 
Por que não buscar a possibilidade da indexação no 
Scielo e Medline? Já dispomos de edições simultâneas 
em português, inglês e espanhol, o que rompe a barreira 
do idioma. Já temos a experiência e o apoio editorial 
dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, palavra maior em 
publicações médicas. Para tornar esse desafio possível 
falta apenas a maior participação dos colegas dedicados às 
áreas de imagem e colegas de outras especialidades onde 
a imagem cardiovascular é utilizada.

Desejo um excelente 2016 a todos os sócios do DIC!

José Maria Del Castillo 
Editor-Chefe dos ABC – Imagem 
Cardiovascular
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