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Clínicas planeja construir nova Casa de Apoio com ajuda da 

sociedade 

Referência para o tratamento de doenças nas mais diversas especialidades, o 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) recebe, diariamente, centenas de pacientes 

vindos do interior do Rio Grande do Sul e até mesmo de outros estados. Alguns desses 

atendimentos são voltados a crianças e adolescentes que precisam passar por longos 

tratamentos na Capital, mas não têm onde se hospedar. Como forma de auxiliar essas 

famílias, atualmente o HCPA dispõe de uma Casa de Apoio, que oferece alojamento 

tanto para as crianças e adolescentes de zero a 18 anos e suas mães (ou responsáveis do 

sexo feminino), quanto para as mães ou responsáveis pelas crianças e adolescentes 

internados nas Unidades de Pediatria. 

Dispondo atualmente de 54 vagas, a Casa de Apoio está com sua estrutura 

plenamente ocupada e, em alguns momentos, chega a enfrentar superlotação. Para 

poder oferecer um ambiente mais saudável e confortável, o Clínicas planeja aumentar o 

local. No entanto, para que o projeto se torne viável, a instituição necessita do apoio da 

sociedade. Pessoas físicas ou jurídicas podem fazer doações, com a possibilidade de 

deduzi-las no Imposto de Renda. Os interessados fazem a contribuição – que pode ser 

dividida em várias vezes ou à vista – e o valor é restituído integralmente e com correção 

no ano seguinte. Os limites para dedução são de 6% para pessoas físicas e 1% para 

pessoas jurídicas, e valem tanto para aqueles que possuem saldo a pagar no Imposto de 

Renda, quanto para aqueles que têm saldo a restituir, elevando sua restituição.  

As contribuições devem ser feitas até o último dia útil do ano (para dedução na 

Declaração do Imposto de Renda do ano subsequente) e, para que sejam válidas, o 

formulário de declaração a ser utilizado deve ser o completo e não o simplificado. 

O projeto pretende captar R$ 12 milhões. Para fazer a contribuição e receber o 

incentivo fiscal, basta acessar o site do Funcriança, no link 

funcriancapoa.procempa.com.br. Lembrando que o Hospital de Clínicas não faz ligações 

para solicitar doações e nem envia boletos para pagamento. 

 



 

A nova Casa de Apoio 

O projeto prevê a ampliação de 54 para 136 vagas de alojamento. O novo espaço 

vai beneficiar pacientes de zero a 18 anos, vindos do interior do RS ou de outras regiões 

do país, que estejam em atendimento nas áreas de Oncologia, Hematologia, Transplante 

de Medula Óssea, Transplante de Fígado, Genética e Gastroenterologia em Reabilitação 

Intestinal. 

Antes aberta somente às crianças, adolescentes e suas mães, a nova Casa de 

Apoio vai oferecer alojamento também para os pais e/ou cuidadores do sexo masculino e 

vai proporcionar, ainda, o alojamento das famílias para aqueles casos em que o 

tratamento necessita da presença de todo o núcleo familiar. 

Além das vagas para alojamento, a nova Casa de Apoio vai oferecer espaços de 

recreação, apoio pedagógico para crianças e adolescentes vinculados à escola, oficinas 

para as mães, grupos de familiares e eventos comemorativos. 

Conheça mais sobre o projeto e as doações no site: casadeapoiodoclinicas.com.br. 


