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Capítulo I

Scientia ter
min
um amo
ver
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termin
minum
amov
ere*

A

revista Medicina foi idealizada pelos es-

centado também um espaço para artigos, de interesse

tudantes da Faculdade de Medicina de

ao gestor hospitalar, que abordem aspectos administra-

Ribeirão Preto na década de 60. Seu pri-

tivos e jurídicos assim como de avaliação de novas tec-

meiro volume foi publicado em 1961, editado pela Direto-

nologias em saúde, particularmente de interesse ao Sis-

ria Científica do Centro Acadêmico. Ao longo de sua histó-

tema Único de Saúde (SUS) nacional. Finalmente, a pu-

ria, a revista distanciou-se dos alunos do CA tornando-se

blicação de casos clínicos e de imagens diagnósticas mé-

uma revista com a característica de publicar artigos cientí-

dicas será priorizada (para a qual já estamos convidan-

ficos originais e simpósios realizados na FMRP-USP. A con-

do nossos leitores a enviar esses tipos de materiais)

tribuição de artigos escritos por alunos, particularmente

para promover o aperfeiçoamento do aprendizado multi-

refletindo as suas experiências, pontos de vista e opini-

disciplinar na área de saúde.

ões sobre o ensino médico, a vida acadêmica e o papel do

Almejamos que com estas mudanças a revista

médico no cenário brasileiro foi sendo reduzida progres-

Medicina aumente sua relevancia na comunicação de

sivamente. Seguiram o mesmo destino os artigos abor-

avanços do conhecimento médico, particularmente para

dando aspectos humanistas da área médica.

os países de língua portuguesa e America Latina. Assim,

Foi este cenário que motivou o novo corpo de editores da Revista Medicina a resgatar alguns dos valores
idealizados pelos outrora jovens de 1960. Nos próximos
meses mudanças graduais serão feitas no formato e no
conteúdo da Revista. Um novo site, com tecnologia que
permite a leitura de artigos da revista de forma mais
acessível a partir de aplicativos móveis como smartfones
e tablets será colocado no ar. Novas seções serão progressivamente introduzidas, para expandir a abrangencia
dos temais publicados possibilitando assim atingir um
maior número de leitores. Além de estudantes, que terão seu merecido espaço renovado, haverá ainda um espaço para que docentes “seniors” apresentem suas reflexões sobre como o conhecimento nas respectivas áreas de atuação evoluiu durante a sua carreira. Será acres-

é com este espírito que a abrangência e qualidade da
informação veiculada pela Revista contribuirá para tornar realidade o lema da FMRP: "Scientia Terminum Amovere"
Desejamos uma leitura agradável e profícua.

P.S: (Trataremos de evitar a situação descrita mais de 100 anos
atrás por John Newport Langley, Editor do Journal of Physiology por
quase 50 anos):
"Those who have occasion to enter into the depths of what is
oddly, if generously, called the literature of a scientific subject, alone
know the difficulty of emerging with an unsoured disposition. The
multitudinous facts presented by each corner of Nature form in large
part the scientific man's burden to-day, and restrict him more and
more, willy-nilly, to a narrower and narrower specialism. But that is
not the whole of his burden. Much that he is forced to read consists of
records of defective experiments, confused statement of results,
wearisome description of detail, and unnecessarily protracted
discussion of unnecessary hypotheses. The publication of such matter
is a serious injury to the man of science; it absorbs the scanty funds of
his libraries, and steals away his poor hours of leisure" [John Newport
Langley 1899 (in Reports od the British Association for the
Advancement of Science, 1899, 891-92).

*Tradução livre: "Se progride pela ciência,"
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