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provenientes de centros de pesquisa estrangeiros, o que nos 
obriga infelizmente a declinar da publicação de muitos trabalhos 
com mérito inquestionável. Esses fatos, por sua vez, deverão 
nos levar a publicar resultados de pesquisas científicas cada 
vez de melhor qualidade, contribuindo para a estabilidade e a 
consolidação dos Arquivos em âmbito internacional.

Para um periódico de especialidade, como os Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia, os resultados alcançados representam 
na verdade o esforço de todos os membros da sociedade que o 
patrocina. Nesse sentido, esperamos continuar contando com 
a colaboração de todos os membros da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia para o engrandecimento de nosso periódico. 
Concebido como forma de retribuir a participação de todos 
os colaboradores dos Arquivos, destacamos a importância do 
Prêmio ABC de Publicação Científica, que na edição de 2010 
laureou cinco artigos originais publicados no ano, prestou a 
justa homenagem ao revisor mais atuante em 2010, além de 
também homenagear os artigos mais citados na história da 
revista e nos dois últimos anos.

O primeiro ano de nossa gestão chega ao seu final com 
grandes perspectivas de evolução dos Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia. Há mais de sessenta anos reconhecido como o 
principal veículo de divulgação das pesquisas brasileiras no 
estudo da fisiologia e das doenças do aparelho cardiovascular, 
nosso periódico passou a figurar entre as principais revistas da 
especialidade no mundo após a obtenção do Fator de Impacto 
de 1,316, de acordo com o Journal of Citation Report 2010 da 
Thompson Reuters. Esse fato representa a merecida consolidação 
da cardiologia brasileira e de seu periódico, que hoje está 
indexado em todas as principais bases de dados internacionais.

A manutenção dessa importante conquista, que resultou 
do imenso trabalho desenvolvido pelos Editores que nos 
precederam, será, sem dúvida, um grande desafio para o 
periódico e para os pesquisadores brasileiros. Nesse sentido, 
além de publicarmos artigos científicos de qualidade, temos 
que 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.

Além disso, temos que continuar a aperfeiçoar o processo 
editorial da revista, que neste ano passou a ter os seus 
sistemas de submissão e de acompanhamento totalmente 
informatizados. A melhora dos procedimentos de revisão 
editorial, que contou com a intensa colaboração do corpo 
editorial e de revisores, incluiu também a reformulação e 
a padronização das recomendações formuladas durante o 
processo de revisão, com ênfase na originalidade e relevância 
dos temas abordados, bem como na validade e confiabilidade 
dos resultados apresentados. Com a manutenção de edições 
ampliadas no ano de 2010, conseguimos ainda diminuir o 
tempo de publicação dos artigos, mantendo-se atualmente 
um intervalo médio de dez meses entre a submissão e a 
publicação final dos artigos originais.

A partir do importante incremento da produção científica 
brasileira em cardiologia nos últimos anos, situação que 
resulta em especial da intensa atividade dos programas de 
pós-graduação de nosso país, contamos atualmente com um 
número cada vez maior de artigos submetidos a cada mês. 
Soma-se a eles um número também crescente de artigos 

Artigos mais citados no ABC
Jatene AD, Fontes VF, Paulista PP, de Souza LC, Neger F, Galantier M, 
Souza JE. Successful anatomic correction of transposition of the great 
vessels. A preliminary report. Arq Bras Cardiol. 1975;28(4):46164.

Macruz R, Martins JR, Tupinambá AS, Lopes EA, Vargas H, Pena AF, et al. 
Possibilidades terapêuticas do raio laser em ateromas. Arq Bras Cardiol. 
1980;34(1):9-12.

Fuchs FD. Hipertensão arterial sistêmica. Epidemiologia e fatores de risco. 
Arq Bras Cardiol. 1994;63(5):443-4.

Gerber ZR, Zielinsky P. Fatores de risco da aterosclerose na infância. Um 
estudo epidemiológico. Arq Bras Cardiol. 1997;69(4):231-6.

Rassi A Jr, Rassi SG, Rassi A. Morte súbita na doença de Chagas. Arq Bras 
Cardiol. 2001 Jan;76(1):75-96.

Barreto SM, Passos VM, Firmo JO, Guerra HL, Vidigal PG, Lima-Costa MF. 
Hypertension and clustering of cardiovascular risk factors in a community in 
Southeast Brazil--The Bambuí Health and Ageing Study. Arq Bras Cardiol. 
2001;77(6):576-81.
Silva MA, Rivera IR, Ferraz MR, Pinheiro AJ, Alves SW, Moura AA et al 
Carvalho AC.  Prevalência de fatores de risco cardiovascular em crianças 
e adolescentes da rede de ensino da cidade de Maceió. Arq Bras Cardiol. 
2005;84(5):387-92.
Giuliano Ide C, Coutinho MS, Freitas SF, Pires MM, Zunino JN, Ribeiro RQ.  
Lípides séricos em crianças e adolescentes de Florianópolis. Estudo Floripa 
saudável 2040. Arq Bras Cardiol. 2005;85(2):85-91.
Ribeiro RQ, Lotufo PA, Lamounier JA, Oliveira RG, Soares JF, Botter DA. 
Fatores adicionais de risco cardiovascular associados ao excesso de peso 
em crianças e adolescentes. O estudo do coração de Belo Horizonte. Arq 
Bras Cardiol. 2006;86(6):408-18.
Jardim PC, Gondim Mdo R, Monego ET, Moreira HG, Vitorino PV, Souza 
WK, Scala LC. Hipertensão arterial e alguns fatores de risco em uma capital 
brasileira. Arq Bras Cardiol. 2007;88(4):452-7.
Souza JR, Oliveira RT, Blotta MH, Coelho OR. Níveis séricas de interleucina 
6 (IL6), interleucina 18 (IL-18) e proteína C reativa (PCR) na síndrome 
coronariana aguda sem supradesnivelamento do ST em pacientes com 
Diabete tipo 2. Arq Bras Cardiol. 2008;90(2):86-90.

1


