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EDITORIAL

Começar

de

Novo

C

om o lançamento da Revista Fluminense de Medicina,
cumprimos mais uma etapa de plataforma de trabalho
desta administração. Na verdade, trata-se de relançamento,
pois tivemos a grata satisfação de descobrir, durante a criação
deste periódico, que já existiu uma Revista Fluminense de Medicina desde 1936 até 1971, quando deixou de ser publicada.
O seu primeiro número foi encontrado na biblioteca da USP,
graças aos esforços do Prof. Mauro Romero Leal Passos, a
quem devemos toda a operacionalização do relançamento. O
editorial no 1 de 1936, escrito pelo Prof. Dario F. da Silva, da
Faculdade Fluminense de Medicina, assim iniciava:
“Na grande obra que já há muito se vem realizando para a construção do tempo da sciência médica
fluminense, lançamos hoje um modesto tijolo que
será collocado entre muitos já existentes. Esperamos que a nossa humilde contribuição, ainda quente
pelo calôr dos nossos sentimentos, se consolide e que
para o futuro ainda sirva de base a outros tantos empreendimentos que por ventura apareçam.”
Já era hora de a comunidade médica de Niterói e do Leste
Fluminense ter uma revista de atualização médica que possa
divulgar trabalhos científicos minuciosamente selecionados.
Todo o conselho editorial estará empenhado em analisar os
artigos enviados e disseminar o conhecimento científico.
A Revista Fluminense de Medicina já se encontra registrada
e catalogada, e certamente é mais um bom motivo para reforçar os laços entre a AMF e seus associados, bem como estimular outros médicos a virem participar da Casa do Médico.
Gostaríamos de agradecer à Editora da Universidade Federal Fluminense, EDUFF, através do Prof. Mauro Romero Leal
Passos, por tornar realidade mais esse sonho da Associação
Médica Fluminense.
Benito Petraglia
Presidente da AMF
amf@amf.org.br
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Starting Again

W

ith the release of the Revista Fluminense de Medicina,
we have fulfilled one more step of this administration
working platform. In fact, it is a relaunch, because we had the
great pleasure in discovering during this periodic elaboration,
there has been a Revista Fluminense de Medicina from 1936
to 1971, when the last number was published.
The magazine’s first number was found in the University of
São Paulo library, thanks to the efforts of Prof. Mauro Romero
Leal Passos, to whom we owe all the operationalization of this
relaunch. The Number 1 editorial of 1936, written by Prof.
Dario F. da Silva, of the Fluminense Medicine School, started
as follows:
“In the great work that has long been performed
for the construction of the Fluminense medical science, we launched today a modest brick that will be
placed among many existing ones. We hope our small
contribution, still warm by the heat of our feelings,
consolidate and serve as the basis for the future of
other projects yet to come.”
It was already time for the medical community of Niterói
and eastern Rio de Janeiro to have a medical update magazine to disclose thoroughly selected scientific works. The entire
editorial board is committed to reviewing the articles received
and disseminate the scientific knowledge.
The Revista Fluminense de Medicina is already registered
and catalogued, and it is certainly one more good reason to
strengthen the bonds between AMF and its associates, and
thus encourage other physicians to come participate in the
Doctor’s House
We would like to thank the Fluminense Federal University
Publisher, EDUFF, in the person of Prof. Mauro Romero Leal
Passos, for making one more dream of the Associação Médica
Fluminense (Fluminense Medical Association) come true.

Benito Petraglia
AMF President
amf@amf.org.br
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