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pós oito anos de existência, o Cen-

cina Legal ocasionada pelas situações históricas

tro de Medicina Legal (CEMEL)

ocorridas no século XX não só prejudicaram o seu

da Faculdade de Medicina de Ri-

desenvolvimento científico, como macularam sua

beirão Preto da USP (FMRP-USP) tornou-se uma

credibilidade perante o meio acadêmico e a popu-

referência nacional para a prática da Medicina Le-

lação.

gal no Brasil. Antes dele, a cidade de Ribeirão Preto estava em uma situação precária de trabalho
para os médicos atuantes no setor e em péssimas
condições físicas para o devido atendimento à população.

O simpósio organizado para comemorar os
oito anos de existência do CEMEL traz consigo
uma situação possivelmente ocorrida em algumas
áreas tradicionais da FMRP-USP, hoje solidamente estabelecidas, há muitos anos atrás: a apresen-

A criação do CEMEL, através de sua idea-

tação de um conjunto dos primeiros trabalhos de-

lizadora, a Profa. Dra. Carmen Cinira Santos

senvolvidos pelos estudantes de pós-graduação e

Martin, viabilizou melhorias nas condições de as-

iniciação científica. Na Medicina Legal, isto só

sistência à população, na situação de trabalho dos

tornou-se possível como conseqüência da existên-

médicos-legistas, além de ter possibilitado o ensi-

cia do CEMEL.

no de graduação e pós-graduação nesta área do
saber médico.
A quase imobilização científica da Medi-

Esta situação nos causa grande alegria, tendo em vista as dificuldades enfrentadas para que
os trabalhos pudessem ser desenvolvidos dentro
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de uma área sem tradição científica, ainda em fase
de estabelecimento, tendo em vista o seu histórico
de carências estabelecidas por fatos políticos.

a área de Medicina Legal em seu conteúdo.
Esperamos que os trabalhos apresentados
neste simpósio possam trazer consigo novas pos-

À parte das dificuldades, deve-se lembrar que

sibilidades para o desenvolvimento da Medicina

teria sido impossível que estes trabalhos existis-

Legal na FMRP-USP e, quem sabe, possam servir

sem não fosse o apoio do Programa de Pós-gradu-

de alicerce para a sua consolidação como saber

ação do Departamento de Patologia que assumiu

científico.
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