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Concebido como forma de retribuir a participação de 
todos os colaboradores dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 
o Prêmio ABC chega à sua sétima edição, laureando cinco 
artigos originais publicados neste ano, além do artigo original 
mais citado nos últimos dois anos, e de prestar a justa 
homenagem ao revisor mais atuante durante o ano de 2011. 

Os artigos premiados foram selecionados por 30 
especialistas nacionais, escolhidos entre os principais revisores 
dos Arquivos, sendo considerados aspectos relacionados 
à originalidade e relevância do tema da pesquisa, ao 
delineamento da metodologia, ao impacto dos resultados 
na sua área do conhecimento e à clareza e adequação das 
conclusões apresentadas. 

Nas primeiras quatro edições, o Prêmio ABC incluiu a 
premiação de 10 artigos originais, relacionados a cada uma das 
principais áreas do conhecimento nas ciências cardiovasculares. 
Nos três últimos anos, foram escolhidas cinco contribuições 
originais, independentemente da área de inserção do 
trabalho publicado. Nesse período, foram premiados três 
artigos originais na área de hipertensão arterial1-3, três artigos 
a respeito de insuficiência cardíaca e miocardiopatias4-6, três 
artigos relacionados a cirurgia cardiovascular7-9, dois artigos 
em pesquisa básica e experimental10,11, além de um artigo nas 
áreas de arritmia12, epidemiologia13, exercício e reabilitação14 
e insuficiência coronariana15, respectivamente.   

Com relação aos artigos laureados com o Prêmio 
ABC em 2011, diferentes aspectos da cardiologia foram 
abordados. Nastari e cols.6 analisaram a ativação adrenérgica 
intramiocárdica na cardiomiopatia chagásica, em comparação 
com a doença arterial coronariana, por meio da quantificação 
da norepinefrina no tecido miocárdico. Os resultados clínicos 
e ecocardiográficos no pós-operatório imediato e em longo 

prazo da técnica do Cone para correção da anomalia de 
Ebstein foram estudados por da Silva e cols.7. Os dois 
trabalhos de pesquisa básica e experimental selecionados, 
desenvolvidos por Brito Filho e cols.10 e por Nascimento e 
cols.11, incluíram a avaliação dos efeitos hemodinâmicos 
da sobrecarga ventricular direita promovida pela obstrução 
seletiva da vasculatura pulmonar em porcos10 e o papel da 
via do óxido nítrico/L-arginina na resposta vascular de ratos 
obesos por dieta rica em gordura11. Finalmente, o estudo 
epidemiológico de Fernandes e cols.13 avaliou a prevalência 
da dislipidemia em 2.720 pacientes adultos e correlacionou a 
sua ocorrência com a prática de exercícios físicos na infância, 
na adolescência e na própria idade adulta. À semelhança dos 
anos anteriores, as cinco contribuições originais selecionadas 
foram oriundas de dissertações ou teses de doutorado 
defendidas nos programas de pós-graduação de nosso país, 
demonstrando a grande relevância desses programas na 
condução da pesquisa científica brasileira. 

O Prêmio ABC deste ano também homenageou o artigo 
original com maior número de citações nos indexadores 
internacionais nos últimos dois anos. O trabalho de Carvalho 
e cols.16, publicado em 2009, que aborda a validação em 
português do questionário de avaliação da qualidade de vida 
“Minnesota Living with Heart Failure”, já conta atualmente 
com 20 citações em periódicos com impacto internacional.

O contexto apresentado demonstra a grande diversidade 
e relevância da produção científica nacional em ciências 
cardiovasculares, que tem os Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia como seu principal veículo de divulgação.  Nessa 
situação, presenciamos a consolidação do Prêmio ABC 
de Publicação Científica como um importante evento de 
incentivo e reconhecimento da ciência cardiológica brasileira.
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