Editorial
Em 30 de setembro último encerrou-se o mandato da gestão 2009-2014
do CFM, presidida por Roberto Luiz d’Avila. Ao concluir sua missão, essa diretoria
apontou como uma de suas realizações importantes o apoio à Revista Bioética, o
que, com certeza, teve influência direta no crescente reconhecimento do periódico
nas esferas acadêmica e profissional, bem como na constatação de sua qualidade
pela inclusão em várias bases de dados.
Como editora científica, reconheço a relação direta entre o apoio e as realizações, acrescentando que nesse intervalo alcançamos a marca de 20 artigos publicados por número e conquistamos mais oito indexações significativas, as quais
ampliaram o acesso e a visibilidade do periódico. É importante sublinhar que nessa
fase passamos a publicar a revista em inglês, em versão eletrônica, e, a partir de
2014, também a versão completa em espanhol. Cabe lembrar ainda que durante
este período o CFM consolidou sua parceria com a Sociedade Brasileira de Bioética
(SBB), instituindo os congressos de bioética clínica, fortalecendo o apoio aos congressos brasileiros e demais encontros da área, além de produzir em duas publicações o compêndio das principais conferências proferidas nos congressos de Brasília
e Florianópolis.
O término do mandato da gestão 2009-2014 repercutiu diretamente na Revista Bioética. Depois de mais de uma década de constante militância pela formação
ética da classe médica, Gerson Zafalon Martins retirou-se da diretoria da instituição,
deixando, consequentemente, de ser também o editor geral da publicação. Cabe
ressaltar que continuaremos contando com seu inestimável apoio como integrante do Corpo Editorial, no qual permanecerá aportando toda sua experiência tanto
como profissional de medicina quanto como integrante da presidência da SBB.
A nova diretoria do CFM, que em grande medida mantém a equipe da gestão
anterior, passa a ser capitaneada por Carlos Vital, que já sinalizou sua expectativa
de continuidade da linha editorial da Revista Bioética. Marca também tal predisposição a permanência dos integrantes da equipe editorial, a qual, agora, passará à
incumbência de Sidnei Ferreira, que assumiu as funções de 2º Secretário da Diretoria, sendo, portanto, o editor geral do periódico.
Para aqueles que porventura ainda não o conhecem, ele é professor adjunto
do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pediatra e pneumologista pediátrico do Instituto de
Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG/UFRJ), além de coordenador
adjunto do curso de pós-graduação em pneumologia pediátrica nessa instituição.
Sidnei Ferreira é também diretor da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e integra a Comissão Especial de Reparação da Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Considerando não apenas seus títulos, mas
a pessoa afável e conscienciosa que já demonstrou ser, queremos dar-lhe as boas
vindas em nome da equipe editorial e dos pareceristas da Revista Bioética.
Assim, para finalizar este editorial, que sinaliza o início de um novo período na
condução da revista, manifestamos o contentamento pela atual diretoria deliberar
pela manutenção do ciclo virtuoso que marcou a proposta da Revista Bioética nesse lustro. Agradecendo o voto de confiança inerente a tal proposição, registramos
nosso empenho para manter o mais elevado padrão de qualidade.
Como não poderia deixar de ser, reiteramos nosso agradecimento aos integrantes do Corpo Editorial e aos pareceristas ad hoc, que contribuíram com sua
incansável dedicação e expertise para o sucesso da Revista Bioética. Somos gratos
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ainda aos autores publicados, que nos prestigiaram ao longo de 2014 com suas reflexões. Esperamos que nossos leitores se sintam gratificados com este número de
final de ano e desejamos a todos um 2015 de superação e realizações.

Dora Porto
editora científica
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