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o grande desafio de  
uma nova realidade 

Em ma i s  de  60  anos 
de existência, os Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia 
têm sido o principal veículo 
de divulgação das pesquisas 
científicas brasileiras na área 
das doenças cardiovasculares, 
representando o  m a i o r 
patrimônio da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. Neste 
período, a revista alcançou a 

sua completa maturidade, passando a figurar em todos os 
indexadores internacionais de maior relevância, incluindo 
a base de dados do Institute of Scientific Information/
Thomson Scientific. As edições do periódico em inglês 
e espanhol, em sua versão eletrônica, além das versões 
impressa e eletrônica na língua portuguesa, ampliaram 
a sua divulgação, principalmente para os países latino-
americanos. Além disso, presenciamos, nos últimos anos, a 
consolidação do Prêmio ABC de Publicação Científica como 
um importante evento de incentivo e reconhecimento da 
produção científica nacional em cardiologia. 

Contando com numerosos artigos originais de grande 
relevância científica, os Arquivos Brasileiros de Cardiologia devem 
ter o seu fator de impacto publicado, pela primeira vez, pelo 
Journal of Citation Report ainda no primeiro semestre deste ano. 
Esse fato colocará nossa revista no mesmo nível de numerosos 
periódicos científicos internacionais, passando também a ser 
classificada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) como um periódico Qualis B2.

Nesse contexto, assumimos a posição de editor-chefe dos 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia pelos próximos quatro anos, 
com a desafiadora missão de dar continuidade ao gigantesco 
trabalho desenvolvido pelos grandes mestres da cardiologia 
nacional que nos antecederam como editores e de levar o 
periódico a se consolidar de maneira definitiva no cenário 
internacional. Tendo sido escolhido como primeiro editor 
profissional em um concurso que incluiu vários nomes de grande 
prestígio de nossa sociedade, tenho consciência da enorme 
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responsabilidade representada pela nova realidade do prestigioso 
cargo de comando de nossa revista. 

 Com o objetivo de alcançarmos a posição de principal fórum 
científico em cardiologia da América Latina e de consolidarmos 
nossa posição internacional, temos várias propostas a serem 
implantadas e muito trabalho a ser desenvolvido com a estreita 
colaboração de nossos editores associados, do Conselho Editorial 
e de todos os revisores que nos brindam com sua dedicação e 
conhecimento científico.

As principais metas desta gestão incluem a melhora do 
processo de revisão editorial e da qualidade das publicações, bem 
como a diminuição do tempo entre a submissão e a publicação 
dos artigos, atraindo cada vez mais os trabalhos oriundos dos 
programas de pós-graduação na área de cardiologia de nosso 
país, bem como um maior número de trabalhos procedentes 
de centros de pesquisa estrangeiros. Além de veicular os 
resultados de pesquisa científica de qualidade, temos também 
como missão expandir o debate científico na área das doenças 
cardiovasculares, incentivando a publicação de editoriais, artigos 
de revisão e pontos de vista preparados por reconhecidos 
especialistas nacionais e estrangeiros. A ampliação da visibilidade 
internacional dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, por meio de 
sua divulgação nas páginas eletrônicas das principais sociedades 
internacionais e estrangeiras da especialidade e da progressiva 
elevação de seu fator de impacto a partir da melhor valorização 
de seu conteúdo, também figuram como objetivos importantes 
de nossa gestão. 

Para alcançarmos esses objetivos, esperamos contar com a 
colaboração de todos os membros da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, que poderão enviar suas contribuições originais e 
comentários científicos, além de críticas e sugestões. Finalmente, 
gostaria de agradecer a todos a confiança em mim depositada 
e de dizer que inicio esta tarefa com muito orgulho por ser o 
primeiro cirurgião cardiovascular a assumir a coordenação do 
principal portal da ciência cardiológica brasileira.

Cordialmente,
Luiz Felipe P. Moreira

Editor-Chefe
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