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EDITORIAL

Este número da Revista do HCPA dedicado à psiquiatria tem um
significado muito especial. Não é apenas uma especialidade médica que

expõe seus trabalhos. A história de isolamento da psiquiatria nos grandes
manicômios e nos hospícios faz deste número um evento especial. Sua
inserção no hospital geral aproximou a psiquiatria das demais especialidades

médicas. A metodologia das pesquisas tem dado um caráter mais científico
ao conhecimento psiquiátrico. Ao mesmo tempo, a experiência clínica
acumulada em psicoterapia e no exercício da interdisciplinaridade traz ao

campo médico um conhecimento novo que o enriquece também.
Além de uma unidade de internação e de um ambulatório, o Serviço de

Psiquiatria estabelece várias conexões com as demais especialidades através

da interconsulta. Esta tem aberto um ramo novo do conhecimento. Muitos
pacientes com comorbidade têm sido diagnosticados e tratados com maior
propriedade. O treinamento dos futuros médicos, enfermeiros e demais

profissionais da saúde tem ocorrido no contexto de uma visão mais global do
ser humano.

O Serviço de Psiquiatria é sede de treinamento do Departamento de

Psiquiatria e Medicina Legal e está ligado ao Centro de Estudos Luis Guedes,
que engloba uma biblioteca com mais de 3500 livros, assina mais de 15
revistas nacionais e internacionais e organiza eventos científicos de expressão

maior na especialidade.
Seus programas especializados atendem e desenvolvem pesquisas

de ponta em esquizofrenia, transtornos do humor e de ansiedade,

psicofarmacoterapia, estudo sobre a dor, psicoterapia e outros. Seus
professores têm publicado artigos, capítulos e livros na área da saúde mental
e têm participado de Congressos Científicos em todo o mundo. Têm sido

freqüentemente solicitados a assessorar as autoridades em saúde no Estado
e no País.

A Residência em Psiquiatria é reconhecida pela Comissão Nacional de

Residência Médica. O Departamento mantém associado um Curso de
Especialização em Psiquiatria há mais de 40 anos, sendo o mais antigo em
atividade ininterrupta no Brasil. Está também na iminência de iniciar seu

Mestrado e Doutorado, no ano 2000.

Rogério Wolf de Aguiar
Chefe, Serviço de Psiquiatria

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

O Serviço de Psiquiatria


