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Não sei onde a Professora Fábia
Lassance – a Diretora do Curso de Medicina

este que só não é maior, como seria desejável,
devido a restrições institucionais externas.

da Universidade Católica de Brasília – estava

Agora, sobre a Revista: A ideia de

com a cabeça quando insistiu comigo para

criação de uma revista especializada do Curso

redigir o Editorial do primeiro número da

de Medicina já vinha amadurecendo desde

Revista

um

algum tempo, mas somente agora pôde ser

própria

concretizada. O objetivo maior é que esta

formação profissional, não entende patavinas

publicação esteja voltada para a divulgação do

da profissão de Hipócrates. Recusei num

conhecimento na área das ciências médicas e

primeiro momento, mas a insistência feminina

da saúde, propiciando maior visibilidade e

quebra qualquer resistência. E aqui estou eu

estímulo à produção científica realizada por

procurando palavras que se adequem a este

docentes e discentes da UCB e consolidando

objetivo.

nosso programa de iniciação científica e os

daquele

Curso.

economista/advogado

Logo

que,

pela

eu,

Antes de apresentar nossa Revista de

projetos de extensão. Ademais, o lançamento

Medicina e Saúde de Brasília - é esse o seu

desta

nome verdadeiro – gostaria de falar do Curso

consistência aos projetos de criação de

de Medicina da nossa Universidade Católica,

programas de pós-graduação lato e stricto

responsável maior por esta Revista. Nosso

senso.

Curso

de

Medicina

tem

Revista

deverá

dar

uma

maior

existência

A proposta editorial é a de publicar

relativamente recente. Foi criado em 2001,

artigos não só nacionais mas, também,

num contexto em que só havia o curso de

internacionais que divulguem resultados de

medicina da Universidade de Brasília. Ao

pesquisa e temas de interesse atual para a área

longo desta sua curta história, o Curso – como

médica e da saúde. A Revista comporta textos

sempre se espera de um Curso de Medicina -

de categorias diversas: artigos originais,

só se fez expandir, contando com um corpo

artigos de revisão, textos sobre a história da

docente altamente qualificado, com vários

medicina, relatos de casos, artigos especiais e

portadores do título de doutor (na acepção da

cartas ao editor.

palavra) e de mestres. O corpo discente

Exige-se, claro, que os artigos sejam

compõe-se, hoje, de 537 estudantes, número

publicados em primeira mão, quer dizer, não
podem

ter

sido

publicados

em

outros
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periódicos. Muito embora a publicação dos

Dra. Fábia Carvalho Lassance, o Dr. Osvaldo

artigos seja precedida de uma avaliação pela

Sampaio Netto, o Dr. Vitor Laerte Pinto

equipe de editores, com sigilo absoluto dos

Junior, o Dr. Rodolfo Giugliano, o Dr.

nomes dos autores até sua aprovação, deve

Antônio Carlos de Souza, o Dr. Clayton

ficar claro que as opiniões e conceitos

Franco Moraes, a Dra. Mestre Ana Cláudia

emitidos

inteira

Cavalcante Nogueira, o Dr. Diaulas Costa

responsabilidade de seus autores. De outra

Ribeiro e a Dra. Mestre Parizza Ramos de

parte, a despeito de não deter os direitos

Leu Sampaio – todos, à exceção das duas

autorais, a Revista exige que seja citada a

mestras citadas, academicamente doutores e

fonte sempre que o artigo, no todo ou em

professores do nosso Curso de Medicina.

parte, for mencionado em qualquer outra

Também deve ser destacada a participação

publicação, ou mesmo em exposições orais.

ativa do Dr. Antônio Sérgio Torloni, da Mayo

nos

artigos

são

de

Enfatize-se uma vez mais que, ainda

Clinic, do Arizona, Phoenix, Estados Unidos

que possa parecer uma exagerada presunção,

– que é o editor internacional desta Revista.

a intenção e aspiração, ao lançar esta Revista

Adicionalmente, haveria de se mencionar a

de Medicina e Saúde de Brasília – com

Comissão Editorial, mas a listagem de seus

periodicidade trimestral – é que ela se

membros é por demais longa, não cabendo

constitua em veículo de divulgação do que

neste Editorial.

houver de novo no front do conhecimento

Concluindo, vejo que a Dra. Fábia

médico ou que seja objeto de polêmica no

Lassance não estava de todo errada. Afinal,

campo da medicina. A linha expressa nos

apesar de economista e advogado, consegui

artigos e temas nela publicados será sempre

fazer a apresentação desta nossa Revista da

crítica, sem ser dogmática e, sempre que

Medicina sem gaguejar, quero dizer, sem

possível, inovadora, como soe acontecer num

escrever algo que poderia ser passível de

ambiente tipicamente acadêmico.

alguma crítica técnico-conceitual.

Embora seja natural que a maioria dos

Finalizando,

gostaria

apenas

de

colabores da Revista venha do público

agradecer à minha amiga, Doutora Fábia, por

interno, reafirma-se mais uma vez que a

ter confiado a mim a tarefa de introduzir a

participação de articulistas externos será

Revista de Medicina e Saúde de Brasília.

sempre bem-vinda.

Uma tarefa que, a princípio, me parecia

Tenho plena convicção de que a

inexecutável, acabou por se transformar em

Revista do Curso de Medicina da UCB será

algo prazeroso para mim. Mais que isso,

plenamente exitosa, dada a qualidade e

escrever este Editorial foi uma honra para este

seriedade de seus idealizadores e editores,

escriba.

citando especialmente, além obviamente da
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