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EDITORIAL

O Departamento de Cirurgia e os Serviços de Especialidades Cirúrgicas
do Hospital de Clínicas sempre tiveram e têm em seu corpo docente

excelentes cirurgiões, com intensa atividade na assistência, ensino e
extensão. Fazia-se necessário que estas atividades fossem direcionadas
também para a pesquisa clínica e experimental, integrando-as de forma

produtiva e eficiente, sem prejuízo de nenhuma delas.

Dentro desta linha de pensamento, como passo inicial, foram criados

grupos de trabalho dentro da chamada Cirurgia Geral: Esôfago/Estômago/
Intestino Delgado, Vias Biliares/Pâncreas, Cirurgia Endócrina/Tumores
Mesenquimais.

A partir do trabalho desenvolvido por estes grupos e da produção das
especialidades que compõem o Departamento, foi montado o projeto do

Mestrado, recomendado pela CAPES em 1992, com o nome de Pós-
graduação em Medicina: Cirurgia.

Na evolução do Mestrado, as linhas de pesquisa e as áreas de
concentração foram definidas com mais clareza e a produção bibliográfica e
técnica foi orientada nesta direção; as disciplinas abrangentes senso latu
foram suprimidas, permanecendo somente àquelas voltadas para a formação
do professor, do pesquisador e as vinculadas às linhas de pesquisa; a
produção bibliográfica e técnica relacionada com as linhas de pesquisa foi

crescente em quantidade e qualidade: no ano de 1999, foram publicados 51
trabalhos em revistas indexadas, 16 deles no Index Medicus e 31 deles em
revistas qualis A, e 24 capítulos de livros; atualmente, são 56 os projetos

desenvolvidos no programa, rigorosamente dentro de 14 linhas de pesquisa,
na proporção de 2,6 projetos por 1 professor orientador.

Este desempenho permitiu que o programa fosse credenciado para o
Doutorado em 2000, sendo o único em cirurgia recomendado pela CAPES
no sul do país.

Os artigos publicados nesta Revista HCPA são alguns dos trabalhos
da Cirurgia Geral resultantes deste programa. De comum acordo com o Editor

da Revista, Prof. Eduardo Pandolfi Passos, trabalhos produzidos pelas outras
especialidades cirúrgicas inseridas neste Programa de Pós-graduação terão
espaço reservado em futuras edições da revista.

Os resultados começam a aparecer
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Neste número ainda estão publicados os resumos das 16 dissertações

apresentadas e defendidas no período 02/2000 a 02/2001.

Os resultados começam a aparecer!
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