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Prezados colegas,

É com grande satisfação que abrimos este número de nossos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 
Pretende-se, a partir desta edição, marcar uma nova etapa de nossa revista, pois este é o primeiro 
número dos Arquivos com editor-chefe concursado. O Dr. Luiz Felipe P. Moreira venceu o difícil 
concurso que escolheu o primeiro editor profissional. Suas qualificações o habilitam para a 
difícil tarefa de conduzir nossa revista, nossa importante interface com a comunidade científica 
nacional e internacional.

Esse passo de profissionalização traz uma mudança importante para a relação independente 
que se estimula numa revista científica. 

Os Arquivos continuarão a ser regidos pelo Conselho Deliberativo dos Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia (ConDArq), comissão constituída, estatutariamente, pelos cinco últimos editores do 
periódico e por três coordenadores dos melhores programas de pós-graduação em cardiologia 
do país, de acordo com classificação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes).

Pelo nosso estatuto, a presidência desta comissão é exercida pelo diretor de Comunicação. 
Isso decorre de um tempo em que a diretoria de Comunicação era responsável apenas pela 
comunicação científica da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Atualmente sua área de 
abrangência é muito maior. Para dar conta do caráter acadêmico-científico de nossa revista, é 
muito importante que passe a fazer parte do escopo da Diretoria Científica da entidade. Nesse 
sentido, estaremos encaminhando uma mudança estatutária, para que o ConDArq seja presidido 
pelo diretor Científico da SBC.

Nessa mesma direção, deixaremos todo o espaço dos Arquivos para a discussão científica. 
Assim, encerramos, neste número, a coluna “Página do Presidente”. Entendemos que este espaço 
é do editor e de seus editores convidados. O presidente da SBC comunicar-se-á com os sócios 
através do Jornal SBC e dos nossos instrumentos de comunicação. Mas estará sempre ao lado de 
sua comunidade científica, reforçando a importância de nossa revista e dando-lhe todo o apoio 
que se faz necessário, contribuindo, de todas as formas, para que os Arquivos voltem a ocupar 
lugar de destaque entre as revistas brasileiras da área médica.
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