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É com muita satisfação que apresentamos a edição inicial da Journal of Medical Resident Research 
(JMRR), primeiro fruto de um projeto começado em abril de 2019 pelo Conselho Regional de Medi-
cina do Estado de São Paulo (Cremesp).

Com o lançamento desta revista científica, o Cremesp busca cumprir seu papel primordial de in-
centivar a boa medicina, por meio da produção e divulgação de conhecimento. Assim, cumpre o 
estabelecido pela Lei n° 3.268, de 1957, que criou os Conselhos de Medicina, atribuindo-lhes, entre 
outras funções, a promoção do perfeito desempenho técnico e moral, o prestígio e o bom conceito 
da profissão e dos que a exercem. 

Ao esboçar a JMRR, os editores se imbuíram de valores do consagrado projeto desenvolvido pelo 
Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) no passado, a Revista do Médico Residente 
(RMR). Esta missão, a nós transmitida pelo CRM-PR – e a qual esperamos honrar –, representou 
não apenas uma meta ambiciosa, mas também um grande aprendizado no campo da editoria cien-
tífica. Redefinimos o nome da publicação, objetivando alcance internacional e futura indexação 
em importantes bases de dados científicas, uma vez que consideramos que, apesar de ser editada 
em um Conselho Regional, a JMRR veicula um conteúdo universal: a Ciência.

No cerne do projeto figura o médico em princípio de carreira acadêmica. Isto porque, apesar de 
aceitar a submissão de artigos por autores dos mais variados níveis de experiência, a JMRR abre es-
paço  para os colegas mais jovens repercutirem seus primeiros trabalhos a audiências acadêmicas 
internacionais, algo que, muitas vezes, parece distante para quem está começando. A manutenção 
do rigor acadêmico é garantida com a colaboração de abnegados revisores científicos, que aceita-
ram o desafio de arcar com sugestões/correções em manuscritos submetidos a uma nova revista, 
de forma construtiva e voltada ao aprimoramento dos trabalhos. 

O compromisso do Cremesp com a excelência na Medicina exigiu entregar à comunidade científica 
uma publicação de qualidade, sem se afastar de sua proposta principal de incentivar a produção 
acadêmica de novos autores de todo o país. É esse desafio que motiva nosso corpo editorial.

Aos nossos leitores, desejamos uma boa leitura, e convidamos os jovens pesquisadores e demais 
interessados a submeterem o resultado de seus estudos à JMRR.
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