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EDITORIAL

Pós-graduação e Cirurgia Geral

Cirurgia Geral é o tema deste primeiro número de 2001, onde temos
como Editor Associado o Professor Luiz Rohde, coordenador do Programa
de Pós-graduação em Cirurgia. O resultado mostrado aqui confirma que um

longo caminho já foi percorrido: a criação de diferentes grupos de trabalho,
no Departamento de Cirurgia, resultou mais adiante em um projeto de
Mestrado e, devido à produção científica e de pesquisa, chegou-se ao

credenciamento de um programa de Doutorado em Cirurgia em 2000, único
aprovado pela CAPES no Sul do País.

A existência deste número da Revista HCPA se deve, principalmente,

ao trabalho qualificado do Professor Rohde, que cumpriu exemplarmente
sua tarefa de Editor Associado. Mas se deve também à vontade dos
profissionais que integram o citado Departamento de aprimorarem suas

técnicas, de pesquisarem novas soluções para velhos problemas ou de
revisarem soluções já existentes.

Além dos artigos originais e especiais, publicamos na Revista HCPA o

resumo das 16 dissertações do Mestrado em Cirurgia apresentadas e
defendidas entre Fevereiro de 2000 e Fevereiro de 2001. Mais uma vez, a
Revista abre suas páginas para acolher e divulgar os trabalhos realizados

por aqueles que acreditam no papel da pesquisa como um fator primordial
de aperfeiçoamento e de qualificação!

Finalizando, novamente conclamamos a todos a encaminharem seus

trabalhos para publicação, lembrando que a Revista HCPA está crescendo,
em quantidade e qualidade, e passa a ser veiculada na íntegra também na
Internet.

Graduate studies and general surgery

General surgery is the subject of this first issue of 2001, in which

Professor Luiz Rohde,  coordinator of the graduate studies in Surgery, worked
as our Associate Editor. The results presented in this issue indicate that we
have come a long way. The creation of different workgroups at the Surgery

department yielded the creation of a Masters program and, subsequently, the
resulting scientific production and research gave way to a Doctorate program
in Surgery in 2000; the only program approved by CAPES in southern Brazil.

The completion of this issue was made possible largely by the qualified
work of Professor Rohde, who performed his task as Associate Editor
masterfully. This journal also comes as the result of the desire of professionals
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from the Surgery department to improve their techniques, to research new

solutions for old problems, or to review existing solutions.
In addition to the original and special articles, this issue of the Revista

HCPA includes abstracts from the 16 Masters theses in Surgery, presented

and approved between February of 2000 and February of 2001. Once again,
the Revista HCPA welcomes the work of those who believe in the role of
research as a fundamental factor for the betterment and qualification of the

practice.
At last, we would like to, once more, call on all professionals to submit

their contributions for future publication; we would also like to report that the

Revista HCPA is growing in quantity and in quality and is now also available
through the Internet.
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Editor


