
CONVITE À COMUNIDADE CIENTÍFICA

Foi com enorme satisfação que aceitei o convite do Prof. Eduardo Passos para seguir
nessa desafiadora jornada de conduzir a edição da nossa Revista HCPA. Ingressam conosco
nessa etapa, exercendo apoio administrativo, Rosa Maidana (GPPG) e Débora Campos
Velho (Fundação Médica), além da bibliotecária Romilda Teofano. Contaremos também
com os serviços de revisão e editoração da Scientific Linguagem/Editora Fractal e de
impressão da Gráfica Calábria.

A exemplo da convocação promovida no volume 1 da Revista HCPA (Figura 1),
publicada em 1981, gostaria de convidar todos os profissionais e alunos da área de saúde
e áreas relacionadas para que contribuam trazendo o produto final de sua pesquisa para
divulgação na revista. Seguindo na linha de empenho do Prof. Eduardo Passos, uma das
metas principais da revista é figurar no banco de dados do SciELO. Assim, é imprescindí-
vel que, além da garantia da qualidade das publicações, haja uma regularidade na publi-
cação do periódico. Nesse contexto, embora se trate de uma tarefa árdua, a contribuição
dos revisores é fundamental para que se mantenha um elevado nível científico na avali-
ação dos artigos recebidos. Agradecemos já de antemão a colaboração e disposição dos
revisores.

Outro objetivo a ser priorizado é uma maior aproximação com a nossa FAMED,
nessa fase coincidindo com o ingresso do Prof. Mauro Czepielewski como diretor em
2005, para fortalecer a  estrutura e aumentar a circulação da Revista HCPA. Da mesma
forma, a Profa. Nadine Clausell, iniciando o ano de 2005 na coordenação do GPPG, já
demonstrou um grande entusiasmo e comprometimento para com a evolução da revista.

Para estimular os leitores, estamos lançando uma nova sessão – Imagens
diagnósticas –, com o intuito de exemplificar visualmente os diagnósticos e cooperar
para o treinamento médico continuado.

Desta forma, estamos esperando sua contribuição!

Sandra Pinho Silveiro
Editora

Editorial



Revista HCPA 2004;24(1)

Volume 24 (1)     •   4

Figura 1. Volume 1 da Revista HCPA, publicado em 1981.




