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Essa Edição da Revista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) representa um momento histórico no ensino 
universitário de nosso Estado: estamos publicando um conjunto de artigos científicos que 
comemoram os 10 anos do Curso de Nutrição da Faculdade de Medicina da UFRGS.   

Os artigos aqui apresentados são, em sua maioria, oriundos dos trabalhos de conclusão do 
Curso elaborados por alunos sob a orientação de docentes. Além disso, a maioria é constituída por 
publicações originais e vários deles fazem parte de linhas de pesquisa desenvolvidas em nossa 
Unidade, tendo sido produzidos nos diversos laboratórios de pesquisa e ensino, centros 
especializados, ambulatórios e unidades de saúde que compõem os múltiplos cenários de prática do 
Curso de Nutrição.   

Conforme pode ser observado nos artigos aqui publicados, nossos alunos estão envolvidos nos 
mais diversos aspectos do desenvolvimento científico da Nutrição, o que demonstra sua profunda 
inserção nas questões mais relevantes e atuais que nossa sociedade demanda. Discutir, avaliar e 
produzir avanços nutricionais é estratégico e de grande importância para a qualidade de vida e para o 
desenvolvimento social e econômico de nosso país. Em pouco tempo, somente conseguiremos 
aumentar nossa expectativa de vida mantendo sua qualidade, se dispusermos de conhecimento 
nutricional para nos alimentarmos adequadamente, aproveitando nossos próprios recursos naturais e 
preservando um ambiente saudável.  

Nesse contexto, queremos parabenizar os docentes e alunos de nosso Curso de Nutrição que, 
com apenas uma década de existência, já desempenha um papel significativo na produção de 
conhecimentos e na formação de profissionais qualificados para a sociedade gaúcha e brasileira.    

Muito obrigado a todos que contribuíram para esta trajetória de sucesso! 
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