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Mensagem do Editor

Com muita satisfação, assumo como editor-chefe 
dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia (ABC) Imagem 
Cardiovascular para o biênio 2020-21, após o extraordinário 
trabalho realizado pela editora anterior, Dra. Viviane Hotta. 
Atualmente, a revista está indexada nas bases de dados LILACS 
e Latindex. A primeira missão à frente é a indexação na 
Scientific Electronic Library Online (SciELO), para, futuramente, 
almejar ao PubMed®. 

É importante que a revista seja valorizada e reconhecida 
como um dos principais veículos da produção científica 
nacional na área do conhecimento da Imagem Cardiovascular. 
Convidamos a comunidade associativa e acadêmica do 
Departamento de Imagem Cardiovascular (DIC) para auxiliar 
neste processo, enviando colaborações para os ABC Imagem 
Cardiovascular, em especial artigos originais e revisões. 

Para ampliar o número de artigos publicados e torná-los 
interessantes para o leitor, propomos, nesta gestão, a redação 
de manuscritos em novos formatos, com abordagens sucintas, 
voltadas para a discussão de temas práticos do cotidiano da 
imagem cardiovascular. Entre as novidades, teremos as séries 
de artigos “Como eu faço”, redigidos pelo autor que trabalha 
fazendo Imagem Cardiovascular, e “O que o cardiologista 
espera do ecocardiograma”, escritos por cardiologista clínico 
que solicita e faz uso das informações do exame de imagem. 
Além disso, duas novas editorias foram criadas para fomentar 

o debate de tópicos fundamentais, tradicionais e emergentes: 
defesa profissional e formação do ecocardiografista, 
inteligência artificial e inovações tecnológicas em imagem. 

Outras ações já se encontram em curso, como maior 
aproximação e integração com os Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia, cujo editor-chefe é nosso atual Presidente, o 
Professor Carlos Rochitte, a quem agradeço pela confiança e 
colaboração, e a busca por maior colaboração internacional, 
visando à ampliação da visibilidade dos nossos artigos na 
comunidade científica global. Nossa prestigiosa equipe de 
editores associados é formada por: Bruna Morhy Borges 
Leal Assunção, de São Paulo (Ecocardiografia Adulto); 
Marcia Ferreira Alves Barberato, do Paraná (Ecocardiografia 
Pediátrica); Rodrigo Julio Cerci, do Paraná (Tomografia); 
Otavio Rizzi Coelho Filho, de São Paulo (Ressonância); Ana 
Cristina Lopes Albricker, de Minas Gerais (Vascular); Simone 
Cristina Soares Brandão de Pernambuco (Medicina Nuclear); 
Marcelo Haertel Miglioranza, do Rio Grande do Sul (Defesa 
profissional e Formação do Ecocardiografista) e José de 
Arimateia Batista Araujo-Filho, dos Estados Unidos (Inovação 
e Inteligência artificial). 

Convoco todos os sócios a contribuírem para nossa 
estimada revista do DIC! 

Fraterno abraço. 

Silvio Henrique Barberato
Editor-Chefe Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia Imagem Cardiovascular


