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Suprema e HMTJ lançam revista em Ciências da Saúde  
 
 
 
 

Tornar-se referência  
na   comunidade   científica  
nacional e internacional e atingir 
a indexação em ba-ses de dados 
reconhecidas é o objetivo da 
Revista Brasi-leira de Ciências 
Médicas e da Saúde, publicação 
cientí-fica da Suprema e do 
Hospi-tal Maternidade 
Terezinha de Jesus (HMTJ). O 
lança-mento da revista 
aconteceu durante a festa que 
marcou o 5º ano de fundação da 
ins-tituição e o encerramento do 
ano letivo, no dia 13 de 
dezembro. 
 

O primeiro número está 
previsto para o primeiro 
semestre de 2009. A tiragem 
inicial, de 300 exemplares, será 
distribuída para uni-versidades e 
centros de estu-do. A revista 
também estará disponível para 
consulta no site 
www.rbcms.com.br.  

“A missão da revista é 
divulgar informações cien-
tíficas que contribuam para a 
consolidação e o avanço do 
conhecimento científico básico e 
aplicado na área de ciências 
médicas e da saú-de”, explica o 
professor dou- 

 
 
 
 
tor Djalma Rabelo Ricardo, 
editor-chefe da publicação. 
Segundo ele essas informa-ções 
científicas podem ser enviadas 
por qualquer pro-fissional ou 
acadêmico da área. “Ou seja, vai 
abranger a medicina, a 
odontologia, a enfermagem, a 
fisioterapia, a farmácia, enfim, 
todas as áreas ligadas às ciências 
da saúde”, enfatiza. 
 

A revista, que será bi-língüe, 
vai considerar para publicação, 
nas versões im-pressa e online, 
cartas ao editor, relatos de casos, 
es-tudos originais e de revisão, 
realizados na Suprema ou em 
outras instituições e cen-tros de 
pesquisa. Os conteú-dos 
poderão abranger tanto temas 
das ciências básicas quanto das 
aplicadas. 
 

Djalma Rabelo destaca, 
ainda, que os artigos devem ser 
resultantes de pesquisas 
científicas, apresentando dados 
originais de desco-bertas com 
relação a aspec-tos 
experimentais ou obser-
vacionais, de característica 
relacionada às ciências mé-dicas 
e da saúde. 
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Durante a festa dos cinco anos da Suprema, foi comemorado o lançamento da primeira revista científica de JF 

 
 

 
Alunos da Medicina 

completam seis 

meses de estágio  
 

A atenção à saúde coletiva 
nas UBS’s de Juiz de Fora à 
pediatria e à obstetrícia no 
Hospital e Maternidade The-
rezinha de Jesus (HMTJ) 
fizeram parte da rotina nos 
primeiros seis meses de es-tágio 
supervisionado dos alunos da 
primeira turma de Medicina da 
Suprema.  

A partir de fevereiro de 2009, 
quando recomeçam as aulas, os 
acadêmicos voltam ao estágio e 
poderão colocar em prática 
também a cirurgia e a 
ginecologia. Além de atu-arem 
nas UBS’s e no HMTJ, os 
estudantes irão praticar também 
nos hospitais conve-niados com 
a Suprema.  

A proposta é de que os 
estudantes tenham contato com 
vários cenários de práti-ca como 
ambulatórios, enfer-marias, 
centros cirúrgicos e obstétricos, 
serviços de ur-gência e 
emergência. A co-ordenadora do 
estágio e pro-fessora da 
Suprema, Marta Duarte diz 
ainda que “nosso objetivo é 
preparar um pro-fissional 
humano e integrado aos seus 
pacientes”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Djalma R. Ricardo, editor chefe da publicação e diretor da Suprema      Diretores da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde reunidos em festa de confraternização 

 
O internato é uma etapa 

integrante da graduação e 
corresponde ao estágio 
curricular obrigatório de 
treinamento em serviço. O aluno 
tem supervisão direta e 
avaliação constante pelos 
professores, durante os dois 
últimos anos de formação. O 
programa tem quatro módu-los, 
com carga horária míni-ma é de 
2,88 mil horas. 

 


