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Definição
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) realiza pesquisas científicas
em saúde com base nas premissas de qualidade, relevância, aplicabilidade e
transferência de resultados para a sociedade. A produção de conhecimentos
abrange pesquisas básicas que fundamentam estudos futuros; pesquisas
clínicas com novas terapias, medicamentos e dispositivos; avaliação de
tecnologias em saúde; e desenvolvimento de inovações tecnológicas
translacionais, sempre com foco na aplicação às políticas públicas e às
práticas de saúde da população.
Desenvolvendo a pesquisa em sintonia com as atividades de assistência e
ensino inerentes a um hospital universitário, a instituição também visa
contribuir para a formação e especialização de profissionais qualificados para
a pesquisa em saúde, em especial os vinculados aos programas de pósgraduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do
próprio HCPA.
A elaboração dos projetos e a execução dos estudos são realizadas de
acordo com elevados padrões éticos e metodológicos, nacionais e
internacionais. Ocorrem, ainda, em sintonia com os padrões de qualidade e
segurança praticados pela instituição. Para apoiar os pesquisadores na
adequação a esses requisitos, a instituição disponibiliza infraestrutura
específica de assessoramento e capacitação, além de laboratórios
compartilhados e temáticos.
O HCPA estimula e apoia a ampla divulgação dos resultados da pesquisa
para os meios científicos e acadêmicos, por meio de publicações de alto
impacto nos níveis nacional e internacional. Da mesma forma, promove a
divulgação do conhecimento científico para a sociedade como um todo,
utilizando meios e linguagens acessíveis aos cidadãos.
Para a sustentabilidade da pesquisa, o hospital estimula o estabelecimento
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de parcerias com outras instituições públicas e privadas e a captação de
recursos provenientes de organismos de fomento do país e exterior.

Elaborado por: Diretoria Executiva

Cópia não controlada: documento com caráter apenas de estudo, orientação e treinamento. Está cópia deve ser utilizada para consulta local,
não sendo arquivada e após a sua utilização, deve ser destruída. O HCPA não se responsabiliza se a versão desta cópia estiver obsoleta.

Página

3/3

Política de Pesquisa

POL-0049

Código do documento

Título: Política de Pesquisa

POL-0049

Relator: ELISA KOPPLIN FERRARETTO
Data:

Aprovado por: MELISSA PRADE HEMESATH
Data de emissão:

Número da revisão:

28/03/2013

1

24/06/2019
Data da última revisão:

24/06/2019

Validade:

24/06/2023

Documentos Associados
Código

Nome

POL-0041

Política Assistencial

POL-0147

Política de Ensino

Cópia não controlada: documento com caráter apenas de estudo, orientação e treinamento. Está cópia deve ser utilizada para consulta local,
não sendo arquivada e após a sua utilização, deve ser destruída. O HCPA não se responsabiliza se a versão desta cópia estiver obsoleta.

