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“O melhor instrumento do médico é sentar-se e ouvir o paciente.”
(Gregório Marañon)

É motivo de honra e alegria poder saudar o lançamento do primeiro número da Journal of Medical 
Resident Research ( JMMR), publicação científica do Conselho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo.

Os médicos residentes nos seus diversos programas de especialidade, seus respectivos preceptores 
e tutores e também os estudantes de Medicina, passam a contar com mais um veículo de alto nível 
de publicação dos seus trabalhos de pesquisa, com um destacado corpo de editores e de revisores.

Os pacientes são a razão de ser do progresso da Medicina e os médicos, os vetores para a implemen-
tação dos conhecimentos teóricos e práticos para realização do tratamento e do cuidado. Os pa-
cientes serão as estatísticas e os resultados dos trabalhos científicos nas suas diversas modalidades 
de apresentação, porém a humanização interpessoal da Medicina deve transparecer na discussão 
e conclusão.

O primeiro contato de um médico deve sempre ser um aperto de mão com o paciente e chamá-lo 
pelo seu nome. Já se conhece que a maior invenção da Medicina é a relação com o paciente. 

A arte de curar exige um relacionamento baseado na igualdade – elemento-chave na relação pa-
ciente-médico – e respeito recíproco. O paciente deseja ser conhecido como um ser humano e não 
como um caso clínico.

Mister cumprimentar e agradecer a acolhida e concretização do prosseguimento das publicações 
científicas de uma revista destinada aos médicos residentes do Brasil, na pessoa do dr. Edoardo 
Vattimo, competente conselheiro e a toda Diretoria do Cremesp, além do dedicado e persistente dr. 
Douglas Kamei, que não deixou que morresse a realização da publicação da Revista do Médico Re-
sidente (RMR). A esse time de editores também se somou a importante colaboração do experiente, 
embora jovem, dr. Gabriel Liguori, fundamental para expandir os horizontes deste projeto.
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