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PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO EM ENFERMAGEM 
 

 

Ao longo de sua trajetória, a Revista HCPA tem exercido o importante papel de divulgar o 

conhecimento produzido no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Assim, é com imenso orgulho e grande 

satisfação que apresentamos neste volume parte da contribuição da enfermagem na produção de 

conhecimento em saúde.  

O Clínicas tem se destacado, no âmbito nacional, como um hospital de referência e excelência 

acadêmica e assistencial.  A Escola de Enfermagem, em conjunto com a Faculdade de Medicina da UFRGS, 

atuou na implantação de um modelo de gestão e de assistência que é reconhecido em todo o país. O modelo 

de integração docente-assistencial permitiu a construção de uma relação sólida entre a academia e a prática, 

sendo o hospital um excelente cenário para o desenvolvimento de novos conhecimentos e tecnologias na área 

de saúde e enfermagem, consolidando um modelo onde a gestão e o cuidado se tornem cada vez mais 

indissociáveis. 

Esta iniciativa de agrupar os trabalhos voltados para a área de enfermagem teve o objetivo de 

incentivar a pesquisa e divulgar as inúmeras experiências e práticas inovadoras que a enfermagem vem 

implantando no processo assistencial, o que a torna um modelo a ser seguido. A atuação conjunta de 

profissionais, alunos e professores resultou na elaboração de excelentes projetos, pesquisas e artigos de 

reflexão que estão apresentados neste número. 

Esta não é uma ação isolada, mas sim faz parte de um projeto institucional de fortalecer a pesquisa no 

Hospital de Clínicas, que tem tido o incansável apoio do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação, liderado pela 

profª. Nadine Clausell, que viabilizou a implantação de uma área de apoio para a pesquisa em enfermagem, 

inaugurada em março de 2007. Esta, hoje, abriga dois núcleos de pesquisa cadastrados no CNPq: Núcleo de 

Estudos Sobre Gestão em Enfermagem – NEGE e Grupo de Estudo e Pesquisa em Enfermagem no Cuidado 

ao Adulto e Idoso – GEPECADI. 

Este espaço conquistado é fruto de uma construção conjunta que contribui cada vez mais para uma 

enfermagem científica e resolutiva para a solução dos problemas de saúde de nossa população. 
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