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Com a palavra, o novo Editor-Chefe
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Em 2018, ao comemorar o 25° ano de seu lançamento, a Revista Brasileira de 
Cardiologia Invasiva passou por um grande processo de reformulação. Capitaneado 
por Áurea Chaves, nossa atual editora emérita, a tentativa era de superar os desafios 
impostos pelas novas ferramentas de comunicação, caracterizadas pela rapidez na di-
vulgação das notícias e de conteúdos científicos. Com esse propósito, a revista passou 
a chamar-se Journal of Transcatheter Interventions. Diante da profusão de novos perió-
dicos médicos, notadamente na área da cardiologia intervencionista, terreno profícuo 
para pesquisas, objetivavam-se maior reconhecimento e sua internacionalização.

Além disso, a opção pelo formato de publicação contínua,1-3 conferindo maior ce-
leridade na disponibilização final do artigo, a mudança da plataforma de submissão, 
aproximando-nos do modelo vigente em renomados periódicos, a modernização do 
site jotci.org, e a readequação da equipe técnica e dos membros atuantes no Conselho 
Editorial foram medidas concomitantes adotadas para atingir os objetivos propostos. 
Os resultados começam a tornar-se visíveis, corrigindo-se o atraso editorial e valori-
zando-se o trabalho e o esforço dos autores que fizeram a opção por nossa revista como 
vitrine para suas pesquisas.

Desde janeiro de 2019, fui incumbido de dar continuidade ao exemplar trabalho 
desempenhado por Áurea Chaves e sua equipe nos últimos 12 anos, bem como por 
aqueles que a antecederam. Como frequente colaborador da revista, compreendo e 
ratifico que o anseio maior dos autores seja a publicação de seus artigos em tempo 
hábil, em periódico de reconhecida reputação pelos pares. Assumimos essa missão si-
multaneamente à decisão de extinguir-se a obrigatoriedade da publicação de artigo 
científico como primeiro autor no processo de obtenção do certificado de atuação na 
área de hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Embora este representasse o 
principal fluxo de artigos originais ao nosso periódico em anos recentes, considero 
a medida apropriada, reservando nossa plataforma àqueles que realmente sintam-se 
motivados à publicação, seja pelo interesse acadêmico, pelo cunho científico ou pelo 
anseio na divulgação de práticas médicas contemporâneas. Nosso trabalho terá como 
norte a busca constante pela indexação nas principais bases de dados internacionais 
e pela evolução nos índices de citação da revista. Muitos são os desafios, mas são pro-
porcionalmente grandes a vontade e o comprometimento em resgatar essa importante 
ferramenta societária de difusão do conhecimento.

Pedro Beraldo de Andrade
Editor-Chefe 
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