EDITORIAL
Caros leitores
Apresentamos a primeira edição da revista Manuscripta Medica. Esta revista foi idealizada pelos
docentes e discentes da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata – FACISB, a fim de ser
um importante meio de comunicação e difusão da ciência no Brasil e no mundo.
A Manuscripta Medica difundirá pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento ligadas à saúde.
Para tanto é dividida em três seções: Ciências Biológicas, voltada à publicação de pesquisas na área básica
e pesquisas translacionais relacionadas às áreas ligadas à saúde, Ciências da Saúde, voltada à divulgação de
trabalhos realizados nas áreas clínicas e de atendimento à população e Ciências Humanas e Saúde, que se dedica
às pesquisas do comportamento humano que estão diretamente relacionadas ao processo saúde-doença, além
de trabalhos voltados à dinâmica de ensino e aprendizagem nas áreas relacionadas à saúde humana. Assim,
essa revista tem uma proposta mais abrangente, atingindo o estudo de todas as fases do processo de saúde e
dando oportunidade aos mais diversos pesquisadores de expor seus trabalhos à comunidade internacional.
Além da difusão dos resultados encontrados nas pesquisas, a Manuscripta Medica pretende incentivar
o desenvolvimento da mesma, estimulando docentes e alunos a envolverem-se em trabalhos científicos
e também a compartilharem suas experiências não só na área de pesquisa, como também no ensino e na
extensão, tripé que forma a comunidade universitária. Adicionalmente, essa revista permitirá a publicação
de artigos em temas não tradicionais em pesquisa na saúde (como ensino e extensão), além de possibilitar o
treinamento e aperfeiçoamento na prática de pesquisa, com tutoriais, exemplos e aulas explicando cada passo
desde o desenvolvimento de um projeto até a adequada redação do artigo. Visa, assim, estimular o interesse
científico nos alunos e facilitar aos professores e pesquisadores oferecer essa prática nas escolas de medicina
e das demais áreas da saúde.
A presente revista também destinará um espaço à discussão de casos clínicos representativos de doenças
raras e também das mais prevalentes, os quais poderão ser utilizados pelos docentes em suas aulas e pelos
alunos como forma de treinamento e aprendizagem.
A ideia de criar essa faculdade de medicina (FACISB) foi toda embasada nos princípios da humanização
e acolhimento, tendo como lema que “Não há remédio que faça efeito sem que primeiro se restabeleça a
dignidade da pessoa humana” (Dr. Paulo Prata). Seu Projeto de Desenvolvimento Institucional-PDI faz um
relato sobre o caminho a ser percorrido para a plena implantação de uma faculdade focada no atendimento
humanizado e, juntamente com o Projeto Pedagógico do Curso – PPC, trazem em seu conteúdo os
mecanismos necessários para alcançar esses objetivos. Nota-se que em curto espaço de tempo, a FACISB vem
escrevendo a sua história a partir de transformações, não só no campo educacional, mas também no âmbito do
desenvolvimento econômico e social da cidade de Barretos, bem como para a região, na busca de contribuir
para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.
Nesse cenário, a equipe editorial optou, em seu primeiro volume, por uma edição histórica, com o
propósito de dividir com alunos, professores e coordenadores das diversas escolas médicas e de ciências
da saúde do país a experiência adquirida, após muito estudo e por tentativa e erro, de alguns aspectos
considerados diferenciais no ensino médico oferecido pela FACISB. Dessa forma, no primeiro artigo, começam
a ser relatadas as fases de fundação e estabelecimento da faculdade. O segundo artigo aborda um relato de
experiência de como a faculdade conseguiu se inserir no atendimento à saúde da região, conseguindo que os
estabelecimentos dos diversos níveis de atendimento da cidade e da região se tornassem parceiros da FACISB,
servindo como cenário de prática para os alunos e, em contrapartida, recebendo reciclagem, treinamento e
desenvolvimento por parte da faculdade. O terceiro artigo mostra como uma instituição tão jovem conseguiu,
através do incentivo dos docentes a desenvolverem projetos de pesquisa e graças a parceria inovadora com
um centro de referência em pesquisa internacional presente na cidade (Hospital de Amor de Barretos), obter
um desenvolvimento importante na área de pesquisa. O quarto artigo retrata o processo de trabalho do módulo
humanístico denominado Studium Generale; o qual tem como objetivo integrar a educação médica com:
o ambiente que vivemos, os diversos aspectos da sociedade que podem influenciar no estabelecimento da
doença, fatores de promoção de saúde e prevenção, além da relação médico-paciente e no reestabelecimento
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da saúde. No quinto artigo é exposta a experiência adquirida com o programa de mobilidade estudantil,
o qual, apesar de não ser uma ideia original, foi adaptado dos modelos já estabelecidos para auxiliar no
intercâmbio de experiências e aprendizagem entre os alunos da FACISB com outras instituições, colaborando
para o amadurecimento da faculdade. O corpo editorial, nesse primeiro volume, espera que, ao se deparar com
o conteúdo da Manuscripta Medica, vocês caros(as) leitores(as) tenham uma visão do trabalho desenvolvido
nesta instituição.
Tenham uma boa leitura, aproveitem os conhecimentos oferecidos e esperamos, em breve, receber seus
artigos científicos para publicação nessa revista.
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