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Editorial

Produção Institucional do Saber Médico

A Revista Médica de Minas Gerais, mais uma vez “ […] não se furta à prima missão de transmitir e ressoar ciên-
cia,[…]”1 Aliás, é o que propõe o Curso de Medicina da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (FASEH), situada em 
Vespasiano, município do vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte, instituído a partir de outubro de 
2003. O curso vem a público com inequívoca demonstração do esforço universitário de produção do conhecimento 
científico, fundado na dedicação de seus docentes, discentes e do corpo técnico-administrativo da instituição. Vale 
lembrar que tal dedicação responde, em sintonia, às exigências oficiais de produção científica demandada pela so-
ciedade e processada, em parte, no aparelho institucional da universidade brasileira. Com isso, a FASEH responde, 
ainda, à exigência institucional e constitucional da indissociabilidade do trinômio ensino, pesquisa e extensão como 
determinantes do perfil de toda e qualquer universidade no Brasil.

Neste número da Revista Médica de Minas Gerais, vários artigos, com inserção regional, abrangem áreas as mais 
diversas do saber médico: saúde coletiva, doenças infecciosas e hematológicas, medicina preventiva, a importância 
das causas externas de morte nos centros urbanos, etc. Trata-se, tais artigos, em grande parte, de produtos associados 
a uma exigência curricular da FASEH, ou seja, a de que o jovem acadêmico de Medicina seja estimulado a se engajar 
na política de produção científica da instituição como parte de sua formação profissional, constituindo-se, com isso, o 
perfil de jovens,futuros pesquisadores comprometidos com a produção e a divulgação da ciência.

Na oportunidade do número especial desta edição, o curso de Medicina da FASEH sente-se honrado em participar 
da editoração da Revista Médica de Minas Gerais, com o que deixa aqui consignados os seus agradecimentos à Revista.
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