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Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação 
um periódico Qualis B1 ou B2, de acordo com a área de 
avaliação envolvida.

A consolidação dessa conquista, resultado do fantástico 
trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos pelos 
editores que nos precederam, representa, por outro lado, 
um grande desafio. Nesse sentido, estamos trabalhando 
para melhorar o processo de revisão editorial e a qualidade 
do material publicado nos três idiomas disponibilizados, 
propiciando também a diminuição do tempo entre a 
submissão e a publicação dos artigos originais. Outro aspecto 
importante a ser desenvolvido refere-se à expansão do debate 
científico na área das doenças cardiovasculares, incentivando 
a publicação de editoriais, artigos de revisão, cartas ao editor 
e pontos de vista preparados por reconhecidos especialistas 
nacionais e estrangeiros. Esperamos contar ainda com o 
apoio de todos os pesquisadores brasileiros no sentido de não 
se esquecerem de citar os artigos divulgados pelos Arquivos 
em suas novas publicações.

A maior receptividade dos Programas de Pós-Graduação 
em Cardiologia em relação aos Arquivos, incentivando seus 
pós-graduandos a priorizar o periódico, bem como o possível 
incremento do número de artigos submetidos por centros de 
pesquisa estrangeiros, abre finalmente a possibilidade de se 
criar um círculo virtuoso, tornando nosso periódico cada vez 
mais atrativo.

Cumprimentamos a todos os colaboradores dos 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia pelo importante trabalho 
desenvolvido e contamos com seu apoio para a continuidade 
deste novo período que se inicia.

Cordialmente, 
Luiz Felipe P. Moreira
Editor Chefe - Arquivos Brasileiros de Cardiologia

Os Arquivos Brasileiros de Cardiologia têm sido, ao longo 
de mais de 60 anos, um dos principais meios de divulgação 
das pesquisas científicas na área das doenças cardiovasculares 
em nosso país. Figurando em todas as principais bases de 
dados internacionais e sendo veiculado em três idiomas, com 
acesso livre a seu conteúdo integral por meio da plataforma 
Scientific Electronic Library Online (Scielo), o periódico 
proporciona atualmente ampla divulgação e visibilidade aos 
artigos científicos publicados.

Com a recente divulgação de seu primeiro Fator de 
Impacto pelo Journal of Citation Report da Thompson 
Reuters, responsável pela base de dados do Institute for 
Scientific Information (ISI), obtivemos a confirmação do grau 
de relevância científica e do alcance das pesquisas brasileiras 
e de centros estrangeiros publicadas em nossa revista. O 
Fator de Impacto de 1.316 foi calculado em relação aos dois 
primeiros anos de indexação, levando em conta o número 
de artigos publicados e o número de vezes que esses artigos 
foram citados no ano de 2009. A pontuação obtida coloca 
os Arquivos à frente ou no mesmo patamar de mais de 40% 
dos 95 periódicos internacionais indexados na base de dados 
do ISI, na área de Cardiologia. Nossa revista destaca-se em 
relação às principais revistas publicadas por sociedades 
nacionais de Cardiologia no hemisfério norte e também como 
o único periódico publicado na América Latina e no hemisfério 
sul, com um impacto relevante nessa área de atuação.

A divulgação do Fator de Impacto dos Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia representa, sem dúvida, um grande incentivo 
para os pesquisadores brasileiros e latino-americanos, que 
passam a contar com um periódico regional de grande 
visibilidade para a publicação de suas pesquisas. O nível 
alcançado por esse parâmetro bibliométrico abre também 
novas perspectivas para a melhor qualificação dos Programas 
de Pós-Graduação brasileiros com linhas de pesquisa no campo 
da Cardiologia perante as agências governamentais, passando 
a ser considerado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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