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Estou completando no final deste mês de dezembro de 
2008, 4 anos vivenciando o dia a dia dos Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia, dois deles como Editor Executivo, e outros dois, 
no biênio 2008-2009, como Editor Chefe da revista. Saio com 
o sentimento pleno de dever cumprido, tendo presenciado o 
grande crescimento e profissionalização dos Arquivos. 

Como principais realizações de nossa gestão eu destacaria 
a implementação da versão em língua espanhola, a 
aproximação com os programas de Pós-Graduação, criando 
um vínculo e compromisso com a publicação das importantes 
contribuições científicas oriundas dos programas e a 
internacionalização do periódico – com reuniões, simpósios, 
intercâmbios e editoriais conjuntos com os editores das 
principais revistas de língua portuguesa e espanhola.  Além 
disso, houve a criação de ferramentas para agilizar o processo 
editorial tais como a lista de publicações afins já publicadas 
nos Arquivos, facilitando o trabalho dos revisores, a entrega 
de certificado aos revisores que emitiram pareceres, a lista 
automática de revisores por área de atuação, facilitando a 
tarefa dos Editores Associados, a ferramenta Ahead of Print, 
disponibilizando na internet os artigos que serão publicados 
no futuro próximo e a aquisição de verba de auxílio CNPq 
para editoração de periódicos.

Sempre destaquei a importância de criarmos um círculo 
virtuoso, no qual receberíamos melhores trabalhos, e na 
medida em que fossem publicados gerariam mais citações, 
contribuindo para o fator de impacto da revista. Esse 
fenômeno já pode ser detectado, inclusive quando analisamos 
o número crescente de artigos encaminhados, sendo que 
somente de artigos originais foram mais de noventa em 
relação ao biênio passado. Evidenciamos também o crescente 
número de artigos originais internacionais, que comprovam 
que a  revista tem se mostrado bastante atrativa, inclusive para 
pesquisadores estrangeiros. O fator de impacto da revista, pelo 
ISI,  será publicado até junho de 2010, o que determinará 
a classificação B2 da CAPES, portanto bastante atrativa para 
os programas de Pós-Graduação, que representaram cerca 
de 60% de todos os artigos originais publicados no biênio, 
certamente um grande avanço.

Publicamos também um grande número de Diretrizes, 
entre elas a I Diretriz Brasileira sobre Prevenção de Doenças 
Cardiovasculares em Mulheres Climatéricas e a Influência 
da Terapia de Reposição Hormonal (TRH), Diretrizes de 
Intervenção Coronária Percutânea e Métodos Adjuntos 

Diagnósticos em Cardiologia Intervencionista (II Edição – 
2008), Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre 
Qualidade Profissional e Institucional, Centro de Treinamento 
e Certificação Profissional e Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista (II Edição – 2008), Diretrizes Brasileiras de 
Fibrilação Atrial, III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca 
Crônica e I Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda, 
além de outras já finalizadas, e que estão em processo final 
para publicação.

É claro que os resultados alcançados são frutos de um 
trabalho em equipe. Gostaria de agradecer aos Editores 
Associados que trabalharam arduamente comigo nestes dois 
anos (Roberto Rocha Giraldez, Pedro A. Lemos, Leonardo 
A. M. Zornoff,  Lucia Campos Pellanda, Andre d´Avila, 
Estela Azeka,  Luiz Felipe P. Moreira, Iran Castro e Carisi 
A. Polanczyk). Agradeço também a parceria, confiança e 
apoio demonstrados pelo Diretor de Comunicações, Renato 
A Kalil, pelo Presidente da SBC, Antonio Carlos P Chagas 
e por todos os membros da Diretoria nestes dois anos de 
nosso mandato.

Agradecimento especial também deve ser dado aos 
revisores que tanto se empenharam e doaram de seu precioso 
tempo para contribuir com a revista e à equipe operacional 
interna dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, representada 
pela Supervisora Editorial Deborah Moratori, que se esforçou 
ao máximo, juntamente com toda sua equipe, na busca 
incessante do que definimos como a revista de nossos sonhos, 
meta esta ainda não alcançada, porém, plenamente atingível 
num futuro próximo.

Evidentemente, ainda temos um longo caminho a 
percorrer, mas sem dúvida estamos trilhando o caminho 
certo. Os desafios que virão a partir de agora são maiores, 
na medida em que as expectativas também crescem. Desejo 
ao Luis Felipe Moreira, que assumirá como primeiro Editor 
Profissional da revista, com mandato de 4 anos, o maior 
sucesso nesta jornada, e tenho certeza que os diagnósticos 
para melhoria constante da revista já foram feitos e poderão 
ser combatidos em breve por ele e sua equipe.

Agradeço os elogios e votos de confiança que recebi 
nestes anos, bem como agradeço as críticas e reclamações, 
que foram fundamentais na tentativa de buscar o acerto. 
Gostaria também de fazer um tributo aos parceiros que 
ajudaram na viabilização da revista, e aos pesquisadores e 
cardiologistas que lêem e publicam nos Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia, motivação principal de lutar por ter uma 
revista forte, como é a nossa.

Obrigado.
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