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A Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva Avança a
Passos Largos Rumo às Metas Estabelecidas

um convidado especial, o Dr. Christopher White, editor-
chefe do Catheterization and Cardiovascular Interven-
tions, jornal oficial da SCAI (The Society for Cardiovas-
cular Angiography and Interventions). O Dr. White
fará uma palestra, na qual compartilhará com a audiên-
cia sua experiência na gestão desse importante perió-
dico especializado em Cardiologia Intervencionista. Se-
rão discutidos tópicos como: qualidades e pré-requisi-
tos para o editor de um jornal médico, como estimular
submissões espontâneas de manuscritos, o controle
de qualidade da revisão pelos pares e critérios para a
renovação do conselho editorial.

Nessa ocasião, o Conselho Editorial dará as boas-
vindas aos dois novos co-editores da RBCI, Dr. Carlos
Augusto Cardoso Pedra e Dr. Marco Vugman Wainstein.
Eles substituirão os atuais co-editores, Dr. Rodolfo Staico,
requisitado para atuar na Comissão Julgadora de Títu-
lo de Especialista e Certificação, e o Dr. Gilberto La-
horgue Nunes, convocado para integrar a Comissão
Científica da SBHCI, companheiros queridos aos quais
agradecemos o empenho e a dedicação dispensados
à RBCI. O Dr. Carlos Augusto Cardoso Pedra é Doutor
em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP,
chefe da Seção Médica de Intervenções em Cardiopatias
Congênitas do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia,
em São Paulo, e professor responsável pela disciplina
de Cardiologia Pediátrica da Pós-Graduação desta mes-
ma instituição, com vasta experiência em procedimen-
tos terapêuticos percutâneos de vanguarda, como a
oclusão de defeitos septais e estruturas vasculares,
bem como, na utilização de stents endovasculares. O
Dr. Marco Vugman Wainstein é Doutor em Ciências
da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, professor da Pós-Graduação da mesma universi-
dade e cardiologista intervencionista do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, com linha de pesquisa vincu-
lada aos variados aspectos inflamatórios da doença
arterial coronária, placa vulnerável e estresse oxidativo.
Esperamos que ambos agreguem e estimulem ainda
mais a participação dos colegas da SBHCI em nosso
projeto de crescimento e qualificação internacional da
Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva, rumo às metas
estabelecidas para o biênio 2007-2008.

Áurea Jacob Chaves
Editora, Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva

Editorial

Os primeiros meses no cargo de editora da RBCI
têm sido um período de intenso aprendizado e
agradáveis surpresas. As diversas etapas do pro-

cesso editorial, com todas as suas particularidades, são
enfrentadas no dia-a-dia com a ajuda de uma equipe
editorial pequena, coesa e muito eficiente. Essencial
nesse processo tem sido a participação dos autores,
que após a indexação da RBCI na LILACS (Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde),
em janeiro de 2007, aumentaram, substancialmente,
suas submissões, e do Conselho de Revisores, recen-
temente expandido, que tem cumprido, exemplarmen-
te, seus prazos de avaliação, agilizando as publicações.

Além das obrigações editoriais, a nossa preocupa-
ção tem sido a de implementar serviços essenciais,
como a criação de uma página eletrônica própria para
a RBCI, com todos os recursos desse instrumento.
Atualmente, a consulta à revista está aquém da ideal,
realizada indiretamente por meio do acesso ao site da
SBHCI. Essa consulta permite somente a seleção de
uma determinada edição, disponibilizada em bloco,
em um único documento em formato pdf. Com a
página própria, teremos disponível um sistema de pro-
cura avançado, que permite localizar palavras-chave,
autores e edições, por ano e volume. Esse novo recur-
so permitirá um melhor controle do número de consultas
e transferências de cada artigo publicado, dando ao
Corpo Editorial informações importantes a respeito dos
temas de maior interesse aos leitores. Adicionalmente,
estará disponível, simultaneamente, a versão em inglês
de cada nova edição, requisito fundamental para a
divulgação internacional de nossa Revista. Dentro desse
contexto, providências já foram tomadas no sentido
de acrescentar a lista de endereços eletrônicos da
SOLACI à da SBC, destino das mensagens eletrônicas
quinzenais, que serão divulgadas com resenhas de
artigos de maior relevância de cada nova edição. A
data para o início do funcionamento da página eletrô-
nica da RBCI está prevista para junho de 2007, duran-
te a realização do Congresso da SBHCI, em Brasília.

Durante esse Congresso, ocorrerá a II Reunião do
Conselho Editorial, que contará com a participação de
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