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EDITORIAL                                                                                                                                           
RFM - Revista Fluminense de Medicina

       FJM - Fluminense Journal of Medicine

NOTA: Este número serve para completar os 
volumes que não foram publicados. Desde o Volume 
36 de 1971 até o Volume 77 de 2012.

RFM - Nascida em 1936

 No final de 2011, após ser um dos médicos homena-
geados do ano pela Associação Médica Fluminense 

(AMF) e pela Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro (SO-
MERJ), o presidente da AMF, Benito Petraglia, pediu-me que 
criasse uma revista científica.

Depois de muita reflexão e várias conversas, aceitei o de-
safio. 

A primeira tarefa que se impôs era definir um nome para o 
periódico. Ocorreu-me Revista Fluminense de Medicina (RFM) 
e fui ao Google certificar-me de que não haveria outra publi-
cação com este nome. Para minha surpresa, esta revista já 
“existia”.

Ela nasceu em 1936, na Faculdade Fluminense de Medici-
na, sob a direção de Dario F. da Silva e Mauro S. Lourival. Em 
1953, foi adquirida pela Associação Médica Fluminense, que 
fez em cartório o registro de propriedade (Registro de Título e 
Documentos P. C. 4663 – Prop. Indust. C 59624).

Em consulta ao Catálogo Coletivo Nacional do IBICT, con-
seguimos rastrear em quais bibliotecas brasileiras havia 
exemplares deste periódico. Após muita pesquisa, descobri-
mos que a biblioteca do Instituto Biomédico da UFF (antiga 
sede da Faculdade Fluminense de Medicina) e o Centro de 
Documentação do Instituto Vital Brazil tiveram de descartar 
vários números que armazenavam, por problemas de deterio-
ração. Já na biblioteca do Hospital Universitário Antonio Pedro 
não encontramos qualquer registro da revista.

Por fim, conseguimos recuperar muitas cópias de diversos 
volumes e fascículos, infelizmente não a coleção completa, 
nas bibliotecas da Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade 
de São Paulo e da Universidade Federal de Minas Gerais. A 
última edição de que obtivemos registro foi o número 2 do 
ano de 1971.

Durante esse período (1936-1971) de plena atividade, a 
Revista Fluminense de Medicina foi um esteio para inúmeras 
publicações científicas na área de medicina. São incontáveis 
autores e artigos que revelam a riqueza do conhecimento 
científico dos colegas fluminenses. É possível imaginar o es-
forço e a dedicação de todos os envolvidos na edição de um 
periódico científico de tão alta qualidade: primeiro na Facul-
dade Fluminense de Medicina, depois, na AMF.

Recuperar estes exemplares da RFM permitiu-nos horas 
de prazerosa leitura. Por muitas madrugadas, esquecemos 
o tempo, deliciando-nos com o rico material editado pela 
revista. 

Prosseguindo com nossa investigação, descobrimos que 
a RFM não tinha registro em International Standard Serial 
Number (ISSN) e logo tratamos de providenciá-lo. Os passos 

estavam dados para este momento especial em que renasce a 
Revista Fluminense de Medicina, com certeza, para continuar 
a bela história escrita ao longo de mais de 30 anos. Serão 
lançados dois fascículos por ano em versões impressa e digi-
tal. O acesso à revista estará disponível na internet, em sítio 
especial para a RFM, no portal da AMF (www.amf.org.br).

A Editora da Universidade Federal Fluminense (UFF), em par-
ceria com a AMF, será a editora responsável pela revista, encar-
regada de atribuir o Digital Object Identifier (DOI) aos artigos.

Para relançar a RFM, convidamos colegas com experiência 
em publicações científicas para o Conselho Editorial, uma vez 
que é elevada a responsabilidade de assessorar a revisão por 
pares.

Temos o propósito de recuperar toda a coleção RFM e dis-
ponibilizá-la, livre, na internet. Na verdade, já começamos 
este trabalho. Em nossa página, na internet, é possível aces-
sar alguns números de revista.

Para homenagear os idealizadores da Revista Fluminense 
de Medicina e deixar registrada às novas gerações a grandeza de 
seu trabalho, publicamos nesta edição que relança a revista 
a mesma capa, o Editorial, a Homenagem e o Expediente do 
primeiro número da RFM, publicado em agosto de 1936.

Este momento especial, que traz de volta ao meio científico 
a Revista Fluminense de Medicina, só se concretizou graças ao 
trabalho dedicado dos que nos antecederam. Sem o empenho 
destes colegas, de seus colaboradores e patrocinadores, não 
seria possível relançar uma publicação tão importante para a 
pesquisa científica de nosso País. 

Cabe, por fim, registrar a eterna estima e gratidão a todas 
as pessoas e instituições (públicas e privadas) que acredita-
ram em nosso projeto e estão tornando este desafio mais uma 
vitória da medicina fluminense, para não dizer, brasileira.

 

MauRo RoMeRo LeaL Passos
Revista Fluminense de Medicina 

Editor-chefe
E-mail: rfm.editormauro@gmail.com
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