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Editorial

REVISTA ELETRÔNICA DA COMISSÃO DE ENSINO E TREINAMANTO DA SBU

Editorial
“Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você
veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo”
Martin Luther King

Wilson Busato Junior
Presidente da CET

Talvez uma das coisas que nos diferencie dos animais seja o fato de que
podemos escolher e programar aquilo que desejamos ou necessitamos
aprender. Não aprendemos só o essencial para viver, mas optamos em
aprender o que nos agrada, nos dá prazer, nos torna importantes e superiores à outros humanos. Algumas vezes nos dedicamos a aprender
algo que é a soma de tudo isso, somos urologistas e famintos pelo conhecimento. Dentre todas as suas belezas e mistérios, o conhecimento
tem um que é particularmente irresistível: ele se apresenta por degraus,
por etapas. Não podemos adquirir um conhecimento lá adiante sem ter
vencido as etapas anteriores, sob pena de se tornar uma mera quimera.
A residência médica é uma das principais etapas no processo de aquisição de conhecimento, talvez o momento de maior ascensão da escalada do conhecimento. Desde o início da residência amadurecemos e nos
tornamos atores principais da saúde urológica brasileira. Precisamos e
devemos continuar sempre aprendendo, sabendo interpretar relatórios
e estudos médicos e, preferivelmente, escrevendo-os ao invés de apenas lê-los. Muitos residentes têm grandes dificuldades, num país pobre
e ignorante como o nosso, em redigir textos científicos e estruturar um
ensaio clínico, e assim tenderão a manter nosso isolamento científico
apartados do mundo civilizado produtor de resposta médicas.
A SBU através da Comissão de Ensino e Treinamento apresenta a RECET,
uma revista eletrônica que será disponibilizada para residentes de todo o
mundo não só publicarem seus manuscritos, mas também aprenderem
a publicar. A revista dispõe de revisores-tutores que irão auxiliar, quando
necessário, o processo de elaboração e publicação dos residentes.
É um grande avanço na formação urológica e o brilho e sucesso da RECET
será determinando por aqueles que em breve olharão de cima da escada
tendo orgulho de ter escalado todos os degraus de uma vida.
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