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Prezado Leitor,

A Cardiologia Brasileira tem 

apresentado signif icativo 

incremento na sua produção 

científica nos últimos anos. 

Em função disso, os Arquivos 

Brasileiros de Cardiologia, a 
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maior e mais importante publicação da área no país, tem 
apresentado dificuldades em acomodar o volume dessa 
produção, levando ao acúmulo de matéria aprovada e à 
criação de uma longa fila de publicação. 

Diante desse fato, decidimos duplicar o número de 
páginas da revista, até a regularização do problema. De 
agosto a dezembro de 2006, você receberá a revista 
com o dobro de artigos e, assim em 6 meses, teremos 
eliminado a fila de artigos aprovados em 2005 e no 
primeiro semestre de 2006. 

Desde janeiro de 2006, medidas já foram tomadas 
para evitar que isso volte a acontecer: os artigos foram 
reduzidos em tamanho (5.000 palavras, o que representa 
em alguns casos mais de 50% de redução em relação 
a artigos que vinham sendo aprovados anteriormente), 

maior rigor científico na aprovação de artigos, publicação 
de revisões apenas por convite e cancelamento de artigos 
com demora na revisão por parte do autor. A partir de 
2007 a revista contará regularmente com um caderno a 
mais (16 páginas), o que permitirá aumentar em cerca 
de 3 artigos/mês.

Uma outra notícia do seu interesse é a criação 
de um novo formato de publicação de artigos. A 
partir deste número, os Arquivos passam a contar 
com as “páginas eletrônicas”. Nesta seção, serão 
publicados artigos de atualização clínica em temas mais 
específicos, relatos de caso, pontos de vista, imagens 
cardiovasculares, diretrizes e cartas. O acesso a esses 
artigos poderá ser feito via internet, na página da revista 
www.arquivosonline.com.br ou no SciELO.

Esperamos com essas medidas fazer com que em 2007 
a revista esteja com maior agilidade para poder atender 
adequadamente a demanda da Cardiologia Brasileira. 

Atenciosamente,

Fábio Vilas-Boas

Editor-Chefe
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