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EDITORIAL

Por ser uma instituição universitária, o Hospital de Clínicas de Porto

Alegre tem a produção de conhecimentos na área da saúde como uma de

suas funções, ao lado da prestação de serviços assistenciais e do desenvol-

vimento de atividades de ensino. Como a presente edição da Revista HCPA

pode comprovar, o nosso hospital, aliado a diferentes unidades da Universi-

dade Federal do Rio Grande do Sul, honra este compromisso, desenvolven-

do pesquisas nas mais diversas especialidades, buscando disseminá-las

ao maior número possível de pessoas e integrando-as plenamente ao con-

texto institucional.

Nada disso seria possível sem a estreita vinculação que existe entre o

Hospital de Clínicas e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma

das unidades da Universidade merece, no presente momento, destaque

especial: a Faculdade de Medicina, que no dia 25 de julho completou 100

anos e que, durante todo o ano, está realizando inúmeras atividades para

comemorar seu centenário.

Há um século, a Famed é parte da história do Rio Grande do Sul,

fazendo-se presente nos mais importantes acontecimentos acadêmicos,

políticos e socioculturais. Possuidora, ao longo de todo este período, de um

corpo docente altamente qualificado, a Famed também extrapolou as fron-

teiras gaúchas, tornando-se referência  no ensino da Medicina.

O Hospital de Clínicas, embora bem mais jovem — ainda não comple-

tou 30 anos —, tem, da mesma forma, se qualificado permanentemente e

recebido o reconhecimento. Um exemplo marcante é a recente conquista

do Prêmio Qualidade do Governo Federal na Categoria Especial Saúde. Tal

distinção torna-se ainda mais significativa na medida em que o HCPA con-

correu com outras 52 instituições públicas e, entre as 13 premiadas, foi a

única da área da saúde agraciada.

Com características e objetivos comuns, ao longo de suas respectivas

histórias a Faculdade de Medicina da UFRGS e o Hospital de Clínicas de

Um vínculo duradouro
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Porto Alegre estabeleceram um vínculo tão sólido que, hoje, é impossível

imaginarmos a existência de uma instituição sem a outra; e  tão forte que

nos permite ter certeza de que o presente e o futuro da Medicina gaúcha

passam por aqui.


