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Mensagem da Editora

É com grande satisfação que compartilho os resultados e 
os progressos relacionados aos ABC Imagem Cardiovascular 
no ano de 2018. Em 2018, foram publicados 48 artigos nas 
quatro edições, um número recorde desde a criação do 
periódico, em 2002. A revista contou com a colaboração 
valiosa de especialistas de todo o país, que enviaram material 
muito rico e de qualidade, prestigiando o periódico oficial 
do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (DIC/SBC) e elevando ainda mais 
a qualidade da ciência original produzida em nosso país. 
Agradeço a todos os colegas que submeteram seus trabalhos 
à revista e os convido a continuarem a enviar os resultados 
de seus trabalhos. Agradeço também o tempo e a atenção 
dedicados pelos revisores à apreciação cuidadosa do material 
enviado aos ABC Imagem.

Este trabalho contínuo e árduo faz-se necessário, para 
que a revista continue pavimentando seu progresso rumo à 
indexação em bases de dados com maior impacto e visibilidade. 
Estes números demonstram o grande envolvimento dos 
especialistas em imagem cardiovascular do país com a pesquisa 
e o crescimento progressivo da ciência cardiovascular brasileira. 
Agradeço também a diretoria do DIC e a todos os editores 
de área que trabalharam intensamente, para que o conteúdo 
de cada edição da revista estivesse completo com material  
de alta qualidade.

No ano de 2018, também foi realizada uma transição 
na gestão do processo de submissão e gerenciamento dos 

manuscritos. A partir de 2019, os ABC Imagem Cardiovascular 
passam a contar com a parceria da Atha Editora, que também 
realiza a gestão da revista da Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo (SOCESP) e outros periódicos médicos 
de destaque. Esta mudança teve como objetivo conferir maior 
agilidade no processo de submissão e revisão dos artigos, 
planejamento estratégico para indexação em médio prazo, 
além de contemplar uma redução muito significativa dos custos 
da revista. Após trabalhosa negociação e cuidadosa análise 
de viabilidade, a expressiva redução dos custos com a revista 
permitirá maior incentivo à publicação, com a premiação dos 
melhores artigos originais publicados em cada ano, isenção de 
anuidade do ano subsequente para o primeiro autor de cada 
trabalho submetido, e concessão de outros benefícios para os 
autores e colaboradores dos ABC Imagem. Nesta transição, 
foi fundamental a ajuda dos Dr. Marcelo Vieira, Flávia Pires, 
Dr. Marcos Valério Rezende, Margareth Ladcane, Dr. José Carlos 
dos Santos e nossa secretária Karen Silva.

Para finalizar, agradeço a todos que prestigiam a leitura 
da revista, tornando-a literatura obrigatória para atualização, 
reciclagem e exercício da medicina com excelência. 
Desejo a todos um ano de 2019 com muita saúde, felicidades, 
trabalho, harmonia e sucesso! Conto com a contínua 
colaboração de todos.

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