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O ano de 2011 vem proporcionando 
importantes resgates históricos no âmbito do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).   
Aproveitando o ensejo da comemoração 
de seu 40º aniversário, a Instituição dedica-
se a recuperar a memória de episódios e 
personagens importantes em sua rica e 
bem-sucedida trajetória.

Neste contexto, não haveria como deixar 
de render reconhecimento e homenagem a 
uma área que, sempre e de forma crescente, 
constitui um importante diferencial da 
instituição: a pesquisa. Lado a lado com a 
assistência e o ensino, ela compõe a Missão 
Institucional de nosso hospital e, a cada ano 
que passa, amplia seu leque de atuação e sua 
condição de liderança no cenário regional e 
nacional da produção de conhecimentos em 
saúde.

O êxito desta área está relacionado a 
muitos fatores. A começar pela infraestrutura 
física e tecnológica disponibilizada, a 
qual inclui excelentes e bem-equipados 
laboratórios instalados em dois prédios 
exclusivos, o Centro de Pesquisa Clínica 
e o Centro de Pesquisa Experimental. O 
apoio institucional à pesquisa, no entanto, 
não para por aí, abrangendo também todo 
um sistema de suporte aos pesquisadores, 
que inclui consultorias metodológicas e 
éticas, auxílio na captação de recursos e 
disseminação dos resultados. O HCPA conta, 
inclusive, com seu próprio periódico, esta 
revista para a qual tenho o privilégio de 
escrever o presente editorial e que tem se 
aperfeiçoado a cada nova edição.

Por outro lado, há que destacar, de 
forma muito intensa, o fator humano. 
Nossa instituição orgulha-se de contar com 
pesquisadores do mais alto nível, atuando 
sob a liderança de qualificados docentes 
da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). Por aqui passaram e passam 
diferentes gerações de pesquisadores, que, 
imbuídos de um espírito verdadeiramente 

científico, sempre desconheceram limites 
para sonhos, projetos e desafios.

Coordenando este processo, está o 
Grupo de Pesquisa e Pós-graduação, o GPPG, 
que, criado em 1989, responde por múltiplas 
atividades, seja organizando a infraestrutura 
de pesquisa, estimulando e apoiando 
pesquisadores, buscando recursos, propondo 
e viabilizando inovações, estabelecendo 
relações e parcerias, difundindo a imagem 
do HCPA no meio científico.

Nestes últimos meses de 2011, quase 
encerrado o ano das comemorações de seu 
40º aniversário, o HCPA começa a sistematizar 
esforços no sentido de que sua atuação 
e projeção científica seja cada vez maior, 
também, além das fronteiras nacionais.  
Plenamente alinhado ao momento 
estratégico da UFRGS, que visa à crescente 
internacionalização, ambos voltados ao 
estabelecimento de colaborações que 
privilegia a inovação tecnológica nas 
diferentes áreas do conhecimento. Neste 
sentido, recentemente tive a oportunidade 
de integrar, a convite do reitor Carlos 
Alexandre Netto, delegação da UFRGS 
que viajou a Cingapura e lá estabeleceu 
protocolos de intercâmbio acadêmico 
e científico com importantes centros 
produtores de pesquisa, os quais abrirão 
novas portas também para os pesquisadores 
do HCPA.

Iniciativas como essas devem, pouco a 
pouco, começar a multiplicar-se, compondo 
uma nova realidade, repleta de instigantes 
desafios. Assim, a pesquisa, que sempre foi 
um dos pilares do HCPA, reafirma não só 
sua importância, mas também seu potencial 
para liderar um processo evolutivo de grande 
porte.

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 
desde o princípio comprometido com a 
inovação e a evolução permanentes, segue 
honrando sua trajetória. E fazendo história!
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