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Editorial

Este é um ano de muito orgulho para todos que ajudaram e vivenciaram a Revista
de Medicina, pois ela completa 90 anos de muita tradição. Nem todos sabem, mas a
Revista de Medicina é a revista científica acadêmica mais antiga do mundo! E para
comemorar este ano tão importante a nova diretoria está empenhada para aumentar
ainda mais a sua divulgação e prestígio, dentro da nossa casa e em outras faculdades.
Queremos publicar artigos de alunos, para trazer de volta, efetivamente, o caráter
acadêmico da Revista, e artigos de professores na seção Aprendendo sobre temas
gerais, importantes para a formação do médico de qualquer especialidade.
Com este intuito, essa edição contém na seção Aprendendo um artigo do Prof.
Marcus Zullian, referência em Homeopatia na Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo. Apesar da Homeopatia já ser reconhecida como especialidade médica
desde 1980 no Brasil, não são todos que conhecem os princípios desta área do
conhecimento médico e alguns podem vir a ter preconceitos. Este artigo pretende
passar mais informações aos leitores sobre esta interessante área da Medicina.
Já na seção Medicina & Cultura, encontra-se um artigo sobre o Símbolo da
Medicina. Será que você sabe qual é o símbolo correto que de fato representa a
nossa profissão? Confira!
Para a entrevista foi convidada a Profa. Dra. Maria do Patrocínio que nos fala não
só da Residência Médica no Hospital das Clínicas como também nos dá uma aula
sobre Residência Médica no Brasil.
Para finalizar, gostaria de agradecer a toda a diretoria de 2006 do Departamento
Científico, em especial à diretoria da Revista, sempre com idéias inovadoras e bastante
empenho para honrar o nome da Revista de Medicina. Gostaria de agradecer também
à diretoria passada, sempre presente, nos ajudando nas nossas infinitas dúvidas. Os
nossos colaboradores também merecem destaque, principalmente o Colégio Objetivo,
que tornou possível a elaboração desta Revista e de muitas que ainda virão. Não
posso esquecer de agradecer também ao Serviço de Biblioteca e Documentação da
FMUSP, Suely Campos Cardoso, Fabiola Rizzo Sanchez e Eliane Aparecida Souza,
que a tempo realizam, brilhantemente, a formatação da Revista de Medicina.
Tenham, todos, uma boa leitura!
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