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INTRODUÇÃO
A Revista de Medicina, ao longo de seus 96
anos, passou por diversas transformações que culminaram na necessidade de repensar, nos últimos anos,
o significado que ela tem para o mundo acadêmico.
Diante de tal necessidade, criou-se, em março de
2012, o Comitê de Reestruturação da Revista de
Medicina (CRM), que é constituído por integrantes do
Departamento Científico e da Divisão de Biblioteca
e Documentação da FMUSP. Por meio de reuniões
periódicas, foi possível estabelecer estratégias a serem seguidas, a fim de tornar a Revista de Medicina
mais próxima ao público-alvo e também melhorar
progressivamente a sua qualidade.
Assim, pensando no público-alvo da revista,
o qual é formado por acadêmicos de medicina, o
Corpo Editorial e o CRM propuseram, e começaram
a trabalhar em algumas propostas. Decidiu-se que
a Revista de Medicina deve ser um objeto didático,
e como tal, ter um grande reforço de artigos de
revisão que sejam de interesse dos estudantes.
Haverá também a continuidade da publicação de
artigos originais de qualidade, como uma forma de
veiculação da ciência, e de estímulo aos acadêmicos
que tiverem interesse em pesquisa.

central a “Medicina Além dos Hospitais” (Figura 1).
A primeira parte do evento foi reservada para o filme
“(Un)Limited”, que conta a história dos 40 anos de
existência da organização Médicos Sem Fronteiras,
e que foi seguida de debate com integrantes da
organização. A seguir, pensando no intercâmbio
de experiências entre profissionais e alunos, foram
apresentados projetos desenvolvidos na FMUSP
(Bandeira Científica e a Jornada Universitária da
Saúde), prosseguindo com uma mesa redonda sobre
experiências médicas além dos hospitais.

EVENTO DE LANÇAMENTO: EDIÇÃO 91(1)
Como uma forma de aproximação aos
acadêmicos, e também para incentivar a reflexão
e o debate trazidos pela revista, que muitas vezes
fica restrito ao espaço da edição, o Departamento
Científico da FMUSP realizou, em 31 de maio, o
primeiro Evento de Lançamento da Revista de
Medicina.
O evento ocorreu para o lançamento da
edição 91(1), a qual apresenta como temática

Figura 1. Capa da edição 91(1) da Revista de Medicina

Houve o comparecimento de 147 participantes
neste evento, e foi distribuído um questionário, o qual
foi preenchido por 83 participantes. Como resultado,
obteve-se que 70% classificaram o evento como ótimo,
e 30% como bom (Gráfico 1); 100% recomendariam
para seus colegas; 74% consideraram a abordagem
do tema ótima, 22% boa e 4% regular (Gráfico 2).
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Gráfico 1. Resultado à pergunta: “O que achou do evento?”

Gráfico 2. Avaliação da Abordagem do tema
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DISCIPLINA
A Revista de Medicina tem como um de seus
valores o pioneirismo. Nesse ano, uma das maiores
demonstrações disso ocorreu com a organização,
pelos diretores da Revista de Medicina, de uma nova
disciplina optativa na Faculdade de Medicina da USP
denominada “Princípios da Redação e Análise Crítica
de Artigos Científicos”, que foi idealizada em conjunto
com o Prof. Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva.
A disciplina está sendo implementada no 2º
semestre de 2012, sob supervisão do Prof. Dr. José
Otávio Costa Auler Júnior, Prof. Dr. Paulo Hilário
Nascimento Saldiva, Prof. Dr. Edmund Chada
Baracat, e Prof. Dr. Paulo Panse Silveira, e com o
apoio da Divisão de Biblioteca e Documentação da
FMUSP. A ideia da disciplina é informar os alunos
sobre os princípios do levantamento bibliográfico e da
construção de artigos de revisão, bem como tornar a
questão científica mais familiar para os alunos.
Esta disciplina foi organizada de modo a
privilegiar a parte prática da escrita. Foram realizados
dois períodos de aulas teóricas, com os temas “Ética
em pesquisa”, “Etapas da editoração”, “Técnica de
escrita de artigos” e “Levantamento Bibliográfico”.
Os alunos participantes da disciplina foram divididos
em grupos, sob orientação de um professor tutor. Ao
longo do semestre, espera-se o desenvolvimento
da habilidade de escrita através da composição de
artigos de revisão pelos alunos.
A estrutura da disciplina, conforme foi descrita,
evidencia o motivo pelo qual ela foi constituída pelos
diretores da Revista de Medicina, uma vez que a
leitura e a análise crítica de artigos científicos são
habilidades de grande importância ao acadêmico
de medicina. Os diretores da Revista de Medicina
tem uma grande preocupação com a difusão do
conhecimento científico, e com o preparo dos
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acadêmicos para lidar com a magnitude e variedade
de conhecimento nas diversas fontes, sendo
fundamental o desenvolvimento do pensamento
crítico.
PORTAL DA USP E DIGITALIZAÇÃO
A Revista de Medicina, em uma iniciativa
conduzida pela Divisão de Biblioteca e Documentação
da FMUSP junto ao Sistema Integrado de Bibliotecas
da USP perante a Comissão de Credenciamento
do Programa de Apoio às Publicações Científicas
Periódicas da USP, teve uma enorme conquista
nesse ano: ela se tornou a primeira revista estudantil
a ser credenciada pelo Programa de Apoio às
Publicações Científicas Periódicas da USP, e estará
disponível pelo Portal de Revistas da USP. Todo o
acervo da Revista de Medicina está em processo final
de digitalização e estará disponibilizado no Portal
(Figura 2). Essa é uma grande aquisição para a
Revista de Medicina, pois facilita o acesso do público
a seu acervo, além de conservar o valor histórico/
documental de sua obra.

CAFÉ FILOSÓFICO
Nesse momento de mudanças realizadas pela
diretoria atual, tornou-se necessário e importante
a necessidade da comunicação com diretorias
passadas, a fim de se discutir experiências, acertos e
erros em relação à Revista. Diante disso, no dia 18 de
agosto, foi realizado um encontro com ex-diretores do
Departamento Científico. Foi um momento importante
para a exposição e análise em conjunto das ideias
que surgiram para a Revista de Medicina no ano de
2012.
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Figura 2. Portal de Revistas da USP (http://www.revistas.usp.br/revistadc)
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