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É elogiável a iniciativa da Comissão Editorial da Revista HCPA de
produzir números especiais dedicados a diferentes áreas do conhecimento
em saúde. Imagino que se trata de uma tarefa ao mesmo tempo difícil e

fascinante, pois é necessário harmonizar, em uma linha permanente de
crescimento, a evolução da instituição como um todo e seus diferentes
componentes setoriais. É, em um plano mais amplo, o exercício da dialética

individual-grupal. É a arte de se saber separar, dividir, destacar, mas mantendo
a harmonia, a funcionalidade, a integração e a unidade. O próprio
Planejamento Estratégico do Hospital de Clínicas segue esta linha, e não por

acaso recebe o título de Crescimento Integrado.
No caso específico da presente edição, que é dedicada à Psiquiatria,

recebi com muita satisfação o convite para a elaboração deste editorial, uma

vez que minha relação com a especialidade no Hospital de Clínicas e na
Faculdade de Medicina é antiga e profícua. Tive a ventura de liderar o histórico
movimento de colegas do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da

UFRGS, que culminou com nossa total integração com o Hospital de Clínicas,
marcada pela criação do Serviço de Psiquiatria da instituição, em 2 de abril
de 1984.

Nestes 15 anos, muitas foram as experiências vividas e grande foi o
crescimento da especialidade no Hospital de Clínicas, que se consolidou nos
níveis assistencial, de ensino e de pesquisa. Hoje, o HCPA não só atende

destacadamente demandas de saúde mental da população, como proporciona
o cumprimento das metas acadêmicas do Departamento de Psiquiatria da
Faculdade de Medicina, forma pessoal e contribui, deicisivamente, para a

evolução do conhecimento científico na área.
Nada mais oportuno, portanto, do que esta edição da Revista. Suas

páginas são um convite para conhecer trabalhos pioneiros em

desenvolvimento na especialidade, que revelam o alto nível científico
alcançado.
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