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Prezados colegas,

É com grande prazer e também responsabilidade 
que assumirei a função de editora dos ABC – Imagem 
Cardiovascular pelo próximo biênio. Nos últimos anos, graças 
aos esforços realizados por todos os editores passados, a revista 
passou por transformações importantes no sentido de ganhar 
maior visibilidade e caminhar rumo à indexação nas principais 
bases de dados como SciELO e, futuramente, PubMed.

Para que esse ousado objetivo seja alcançado, é necessário 
que cada edição da revista contenha principalmente 
artigos originais, de qualidade, provenientes de diferentes 
centros nacionais e internacionais. É necessário ainda que a 
publicação dos artigos, principalmente, artigos originais seja 
realizada de maneira regular e consistente. Esta meta exige 
esforços contínuos e prolongados e a contribuição de todos 
os colegas com área de atuação em imagem cardiovascular, 
incluindo não somente a ecocardiografia, mas também 
a medicina nuclear, tomografia e ressonância magnética 
cardíacas e ultrassom vascular. Com a crescente integração 
entre os diferentes métodos de imagem na prática clínica, 
é natural que o mesmo ocorra em relação às publicações 

científicas fornecendo informações cada vez mais acuradas 
e abrangentes de nossos pacientes.

Assim, gostaria de convidar a todos os colegas cardiologistas, 
anestesistas, intensivistas e radiologistas com atuação nos 
diversos métodos em imagem cardiovascular a contribuir com 
material de qualidade e relevante para o periódico oficial 
do DIC/SBC. A tendência de integração entre as diversas 
modalidades diagnósticas visa também aumentar a adesão de 
maior número de especialistas em imagem, fortalecendo o 
DIC como órgão de defesa dos interesses, além de educação 
e formação dos especialistas em imagem cardiovascular.

Agradeço profundamente a confiança depositada em mim 
por toda a Diretoria do DIC, em especial ao Dr. Marcelo Vieira 
e também à Dra. Ana Clara Tude Rodrigues, inicialmente 
mestres, a seguir colegas e grandes parceiros de trabalho 
e, com muito orgulho, atualmente amigos muito queridos. 
Trabalharei com afinco e espero contribuir para o crescimento 
de nossa revista. Conto com a colaboração de todos.

Um abraço,
Viviane Hotta
Editora-chefe dos ABC – Imagem Cardiovascular


