
Página do Presidente

Correspondência: Antonio Carlos Palandri Chagas•  
Avenida Marechal Câmara, 160/330, Centro – 20020-907, Rio de Janeiro, RJ - Brasil  
E-mail: acchagas@cardiol.br

Arquivos e SBC a Passos 
largos na mesma Direção
Archives and BSC Progressing Steadily Side by Side

Antonio Carlos Palandri Chagas 
Presidente da SBC

É com muito orgulho que comunico, neste número, o lançamento da versão em língua espanhola 
dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. A partir de dezembro, o periódico, hoje impresso em 
português, passará a ter edição eletrônica na nova língua, além do inglês, já disponível.

A conquista é resultado de uma série de ações realizadas com objetivo de elevar ainda mais 
a qualidade da publicação. Além de atender à demanda da América do Sul por uma revista do 
padrão científico dos Arquivos, a proposta também vem de encontro à política da atual diretoria 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) de internacionalização da entidade, o que inclui 
o periódico.

E caminha-se a largos passos nessa direção: os Arquivos acabam de ser indexados no Scopus, 
da Elsevier. Além de base de dados de resumos e referências bibliográficas, a ferramenta faz 
medição, avaliação e gestão da produção científica das publicações indexadas. Possui 16 mil 
títulos, de mais de 4 mil editoras, com ampla cobertura internacional e atualizações diárias.

Nesse mesmo sentido, no início deste ano, os Arquivos também foram indexados à mais 
prestigiada base de dados internacional – o Thomson Scientific, antigo ISI – tornando-se o único 
periódico de cardiologia da América Latina a ostentar tal reconhecimento. Além do Scopus e 
do ISI, a publicação é indexada no Cumulated Index Medicus da National Library of Medicine 
e nos bancos de dados do MEDLINE, EMBASE, LILACS e da SciELO com citação no PubMed 
em inglês e português.

A publicação ainda está prestes a elevar sua classificação, atualmente Qualis C Internacional, 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes) – Medicina, 
tornando-se ainda mais atrativa às pós-graduações nacionais a cujos coordenadores o periódico 
propôs um pacto de prestígio para incrementar o fator de impacto da revista.

A idéia é oferecer à comunidade científica internacional e aos pesquisadores, sobretudo 
brasileiros, uma revista com alto índice de impacto, ou seja, um canal natural para publicação 
de suas descobertas, reconhecido pelas agências de fomento nos processos de concessão de 
bolsas e auxílios.

É nessa atmosfera, coroada de êxito, em que estão sendo comemorados os 60 anos dos 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, completos este ano, e em que será realizado o IV Prêmio 
ABC de Produção Científica. Como forma de incentivar a pesquisa cardiovascular no Brasil, a 
publicação premia, desde 2005, os melhores artigos originais publicados em dez diferentes áreas 
no período de um ano.

Os vencedores deste ano serão conhecidos no dia 6 de dezembro em cerimônia a ser 
realizada em São Paulo. Todos os artigos originais publicados em 2008 concorrem ao prêmio, 
distribuídos nas seguintes áreas: Aterosclerose / Dislipidemia; Arritmia Cardíaca / Marcapasso; 
Pesquisa Básica / Experimental; Cardiologia Geral; Cardiopediatria; Epidemiologia; Hipertensão 
Arterial; Insuficiência Cardíaca; Cardiologia Intervencionista e Cirurgia; Métodos Diagnósticos 
Não Invasivos.

Participe você também em 2009! Envie sua contribuição original aos Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia e ajude a divulgar a pesquisa nacional.
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