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Mensagem da Editora

Prezados colegas, 

É com a sensação de missão cumprida que encerro minhas 
atividades como editora-chefe dos Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia Imagem Cardiovascular. Nestes 2 anos de 
trabalho, foi possível atingir o número recorde de publicações 
em 2018, desde a criação do periódico em 2002, alcançando, 
novamente, o número máximo de 54 publicações em 2019. 
Estes números são resultado de trabalho coletivo, contínuo, 
comprometido e intenso de colegas de todas as regiões 
do Brasil, da diretoria de nosso Departamento e de todos 
os editores anteriores. Além disso, demonstram a força, o 
crescimento progressivo e a qualidade da ciência produzida 
em nosso país. 

O crescimento acadêmico de nossa revista tornou muito 
tangível e próxima a indexação em bases de dados de mais 
visibilidade, como SciELO e PubMed. Foi possível a transição 
da gestão dos manuscritos, conferindo maior agilidade aos 
processos da revista, sendo realizada a inclusão de novos 
revisores, a adequação do periódico e o planejamento 
estratégico para atender às exigências de indexação em bases 
de dados mais amplas. 

Essa evolução não seria possível sem a colaboração de todos 
os autores e coautores que prestigiaram o periódico oficial do 
Departamento como meio de divulgação do resultados de 
suas pesquisas. À todos eles, meu profundo agradecimento. 

Gostaria também de ressaltar e agradecer a todos os 
revisores, pelo trabalho minucioso e de qualidade. A revisão 

por pares eleva a qualidade dos artigos publicados, garantindo 
seriedade e imparcialidade na revisão dos manuscritos. 

Foi também fundamental o trabalho brilhante de todos 
os editores de área: Dra. Simone Cristina Soares Brandão 
(Medicina Nuclear), Dr. Marcio Sommer Bittencourt 
(Tomografia), Dr. Marcio Silva Miguel Lima (Ecocardiografia 
Adulto), Dr. Antonildes Nascimento Assunção Júnior 
(Ressonância Magnética), Dra. Leina Zorzanelli (Ecocardiografia 
Pediátrica) e Dr. Marcio Vinicius Lins Barros (Vascular). 
A revista contou com a publicação de artigos abrangendo os 
diversos métodos de imagem cardiovascular, sob curadoria 
dos editores de área, integrando as modalidades diagnósticas 
e enaltecendo a visão e o emprego multimodalidade na 
avaliação das doenças cardíacas. 

Finalmente, agradeço imensamente ao Dr. Marcelo 
Vieira, pela confiança e oportunidade de aprendizado 
nestes 2 anos de trabalho. A partir de agora, a revista está 
sob responsabilidade do Dr. Sílvio Barberato, profissional 
dedicado e trabalhador incessante, que, sem dúvidas, trará 
crescimento contínuo e realizará grande contribuição aos 
ABC Imagem. 

Um grande abraço!

Viviane Hotta

Editora-Chefe dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia 
Imagem Cardiovascular


