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Hebdomadário da Pós-Graduação - PPG-Clínica Médica 7(8), 2021: Destaques do quadriênio

A produção do PPG - Clínica Médica será avaliada considerando-se o quadriênio 2017 2020. Um dos critérios será os destaques do quadriênio, escolhidos pelo programa e
informados na Plataforma Sucupira. Para ilustrar aos leitores a excelência do programa,
copiamos a seguir os 5 destaques de 2017-2020.

1 - O aluno DANILLO LUCAS ALVES ESPOSITO publicou como primeiro autor o artigo
"WILL MAYARO VIRUS BE RESPONSIBLE FOR THE NEXT OUTBREAK OF AN ARTHROPODBORNE VIRUS IN BRAZIL?" que recebeu 77 citações até 31-05-2021. É o terceiro mais
citado dentre os artigos do quadriênio e teve como autores o aluno e o orientador. Além
desse artigo de elevado impacto, o aluno foi primeiro autor em 10 outros artigos
científicos completos publicados em periódicos e foi coautor em outros 13 artigos,
totalizando produção de 24 artigos científicos. Na quase totalidade dos artigos em que
o aluno foi primeiro autor, seu orientador BENEDITO ANTONIO LOPES DA FONSECA,
infectologista, foi o último autor e muitos desses artigos, como o destaque mencionado
acima, tiveram apenas o aluno e o orientador como autores.

2 - O egresso PEDRO VELLOSA SCHWARTZMANN e seu orientador MARCUS VINICIUS
SIMOES, ambos cardiologistas, publicaram no quadriênio o artigo "ZIKA VIRUS
MENINGOENCEPHALITIS IN AN IMMUNOCOMPROMISED PATIENT" no periódico MAYO
CLINIC PROCEEDINGS, que recebeu 65 citações (até 31-05-2021) e foi classificado como
o sexto artigo mais citado. Egresso e orientador foram, respectivamente, primeiro e
último autores. Além dessa publicação, o autor teve como egresso 10 outros artigos
publicados.

3 - O discente GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA DE ANDRADE foi primeiro autor no artigo
"RADIATION EXPOSURE OF PATIENTS AND INTERVENTIONAL RADIOLOGISTS DURING
PROSTATE ARTERY EMBOLIZATION: A PROSPECTIVE SINGLE-OPERATOR STUDY" que
obteve 40 citações até 31-05-2021 e foi o décimo trabalho mais citado do quadriênio.
Esse aluno teve 5 artigos publicados no quadriênio, 3 deles como primeiro autor,
concluiu o doutorado em 17/04/2020 e todos artigos foram publicados antes da defesa.
Além do impacto científico, destaca-se o valor social e ocupacional deste artigo

selecionado, ou seja, os riscos para médicos e paciente relacionados ao procedimento
radiológico em discussão. O seu orientador, DANIEL GIANSANTE ABUD, foi último autor.
O penúltimo autor desse artigo foi um egresso, LUCAS MORETTI MONSIGNORE.

4 - O egresso GUSTAVO JARDIM VOLPE publicou em 2018 o artigo "LEFT VENTRICULAR
SCAR AND PROGNOSIS IN CHRONIC CHAGAS CARDIOMYOPATHY", que é muito relevante
para o Brasil e para o mundo devido à importância social da doença de Chagas. Seu
orientador ANDRE SCHMIDT foi último autor e na autoria encontram-se outros 2
discentes e outro egresso do programa. O trabalho obteve 35 citações até 31-05-2021 e
classificou-se em décimo terceiro por esse critério. O aluno destacado nesse item teve
outras 12 publicações e foi primeiro autor em 4 artigos no total.

5 - A aluna IANA MIZUMUKAI DE ARAUJO publicou em 2017, como primeira autora, o
artigo "MARROW ADIPOSE TISSUE SPECTRUM IN OBESITY AND TYPE 2 DIABETES
MELLITUS" que teve seu orientador como último autor, o professor FRANCISCO JOSE
ALBUQUERQUE DE PAULA, e recebeu 35 citações até 31-05-2021 figurando como
décimo quarto trabalho com aluno e orientador mais citado do PPG no quadriênio. A
aluna teve outro trabalho publicado em 2020 como primeira autora e o orientador como
último autor; além desses, teve outros 7 artigos em que participou como coautora,
perfazendo um total de 9 trabalhos publicados até o presente como aluna ou egressa.
Concluiu doutorado em 13/03/2019.

CONCLUSÃO

Em conclusão, dos 14 trabalhos mais citados do PPG assinados por orientador e
aluno/egresso, esses 5 artigos foram selecionados por terem aluno como primeiro autor
e orientador como último autor, da forma que a CAPES valorizará neste quadriênio.
Além de seus artigos serem numericamente bem citados, esses alunos ou egressos
possuem vários outros trabalhos publicados, demonstrando que, na verdade, os alunos
são os produtos mais importantes do programa.
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