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Descrições de patologias raras, pacientes ou situações especiais, e formas inova-
doras de diagnóstico ou tratamento configuram como objetivos dos Relatos de Caso 
publicados no Journal of Transcatheter Interventions (JOTCI). Considerando os ma-
nuscritos submetidos após a reformulação da revista, este tipo responde por apro-
ximadamente 40% do material recebido para produção editorial. Porém como con-
frontar a literatura tradicional com a realidade e a velocidade atual de mídias sociais 
como o Twitter, que possibilitam a divulgação imediata e irrestrita do conteúdo, 
com feedback instantâneo dos demais usuários? Deparamo-nos com uma plataforma 
revolucionária, pautada no conhecimento compartilhado, recentemente designada 
com a alcunha de Twitterature.1,2 

Não se trata de enfrentar uma mudança, mas, sim, de caminhar junto a ela. A publi-
cação científica, a despeito de sua limitada capacidade de atingir o público-alvo com a 
celeridade desejada pelos autores, é permanente. O rigor e o academicismo envolvidos 
no processo de avaliação atribuem robustez ao conteúdo. Dessa forma, compete a nós, 
como equipe editorial, atender ao anseio da rapidez desejável, para nos adequarmos 
aos tempos modernos e às novas gerações, sem infringir os preceitos da boa prática 
envolvendo pesquisas em seres humanos. A internacionalização da nossa revista, com 
versões simultâneas em português e inglês, tem atraído o interesse de autores exter-
nos e gerado frutos, conforme verificado em Relatos de Caso provenientes da Espanha, 
do México e dos Estados Unidos.3-5 A possibilidade de compartilhamento de vídeos na 
versão on-line da publicação, ferramenta utilizada por Oliveira et al.,6 confere apelo 
contemporâneo à divulgação do material, seguindo tendências adotadas por outros 
importantes periódicos.

Por fim, reconhecendo o papel inexorável das novas plataformas de difusão de 
conhecimento, unimos o conteúdo do JOTCI às ferramentas de divulgação da Sociedade  
Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), tornando o  
Twitter, o Facebook e o Workplace nossos aliados, e não concorrentes, em busca de um 
ambiente sinérgico e profícuo de educação continuada e permanente. 
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