EDITORIAL

Nova seção de Debates
Todo Hospital Universitário traz em sua base a idéia de assistência,
ensino e pesquisa. Porém, nitidamente, nosso Hospital tem uma amplitude
maior. Apresentamos programas comunitários, levamos informação e nossas
pesquisas têm aplicação na sociedade. Procuramos, apesar dos recursos
exíguos, levar a bom termo nossas iniciativas.
Nossos profissionais respondem prontamente ao estímulo de trabalho
e participação. Assim está sendo com a Revista HCPA. A participação dos
editores associados trouxe um caráter de organização e qualidade científica
que permite ser uma revista com artigos originais contemplando o que é
feito pelos profissionais que se dispõe a divulgar suas pesquisas e revisões
de qualidade que atendem o clínico que merece ter sua atualização
assegurada através de uma única revista. Por isso temos tido pedidos de
assinatura e maiores interessados em ter a Revista HCPA regularmente.
Esta edição traz inovações em nossa organização como revista. Além
do investimento em artigos originais foi colocada uma sessão de debates
aonde pretendemos desenvolver um fórum para os assuntos mais
controversos. Nossa idéia é colocar os temas a serem debatidos na Internet
e recebendo artigos que contemplem o debate publica-los para ampla
divulgação dos mesmos.
Continuem participando da Revista que agora tem, através da Internet,
sua divulgação assegurada.
The concept of a University Hospital implies the ideas of assistance,
teaching and research. However, it is clear that the concept behind Hospital
de Clínicas de Porto Alegre is much wider. At our Hospital, we are also
concerned with community programs, with sharing pertinent information, and
with developing projects that are important for the communities that we serve.
Despite the tight resources, we work hard to complete the projects we start.
In our experience with Revista HCPA, we have noticed that HCPA staff
are ready to respond promptly to the challenges they are presented with.
This is reflected in the enthusiasm with which our colleagues have accepted
the task of Associate Editor, helping to organize each issue of our journal
around a specific topic. The participation of these Associate Editors has meant
more consistency and higher scientific content, with more original,
experimental, work. Also, it has given more visibility to the research developed
in our Institution, and has ensured space for relevant clinical reviews.
Therefore, Revista HCPA has recently been receiving a larger number of
inquiries and requests for regular subscriptions.

In the present issue, Revista HCPA introduces a new section, called
Debates. We hope the articles published in this section will stimulate people
to respond with opinions and data. From now on, several topics will be posted
at our Internet site, so that people can refer to them and send articles, letters,
etc., for publication in future issues. We hope to hear from you too!

Eduardo Passos
Editor
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