


Transformar realidades com inovação em saúde.

É esta Visão que move o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), sempre e 

cada vez mais.

Hospital público e universitário pertencente ao Ministério da Educação e 

vinculado academicamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(Ufrgs), o HCPA coloca a excelência a serviço da vida, seja no atendimento aos 

pacientes, na formação de profissionais ou no desenvolvimento de pesquisas. 

Por tudo isso, é uma referência em saúde.

Foi o primeiro centro médico acadêmico do Brasil a conquistar a Acreditação 

da Joint Commission International. Obtida em 2013, a certificação foi 

revalidada em 2017, confirmando o compromisso histórico da instituição, ao 

longo de quase cinco décadas, com a qualidade e a segurança. 

Cumprido no passado e no presente, este compromisso renova-se para o 

amanhã. Dois novos prédios em construção vão ampliar em 70% a área física 

da instituição, com estruturas modernas para atendimento, em especial, à alta 

complexidade. Preparando as novas instalações de áreas como Emergência, 

Centro Cirúrgico, Centro de Tratamento Intensivo e Hemodinâmica, o HCPA 

está construindo o futuro da saúde.

TRANSFORMANDO REALIDADES

Visão      Transformar a realidade com inovação em saúde.

Missão    Ser um referencial público em saúde, prestando assistência 

 de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando 

                pessoas de alta qualificação.



ASSISTÊNCIA
Cuidando da saúde com qualidade e segurança

O HCPA é uma referência para os usuários, que contam com assistência em 

dezenas de especialidades - inclusive procedimentos de alta complexidade, como 

transplantes, fertilização in vitro, aconselhamento genético, diagnósticos 

moleculares, cirurgia bariátrica, radiologia vascular, neurocirurgias e Programa de 

Transtornos de Identidade de Gênero.

Na Unidade Álvaro Alvim,  estão disponíveis estrutura e equipe especializadas para 

o tratamento de dependentes de álcool e drogas, tanto no nível ambulatorial 

quanto no de internação.

A grande maioria dos serviços é utilizada por pacientes do Sistema Único de Saúde. 

Mas aqueles que desejam realizar exames ou internações de forma particular ou 

por meio de seu convênio também contam com esta possibilidade.

No Clínicas, as equipes multiprofissionais, lideradas por professores da Ufrgs, 

atuam de acordo com as melhores práticas internacionais de qualidade e 

segurança. Tudo isso, aliado aos recursos tecnológicos avançados e ao cuidado 

humanizado, proporciona atendimento de excelência à saúde dos cidadãos.

Anualmente:

3 milhões de exames

610 mil consultas

48 mil procedimentos cirúrgicos

34 mil internações

3,7 mil partos

480 transplantes

280 mil procedimentos em consultórios

96 mil sessões terapêuticas



No HCPA, as atividades de ensino estão em toda parte. Como hospital universitário 

vinculado à Ufrgs, proporciona espaços para a formação de alunos de graduação 

de 16 cursos da área da saúde, seja em salas de aula, laboratórios de simulação, 

eventos acadêmicos ou diretamente junto às equipes assistenciais, 

acompanhando a assistência aos pacientes. 

Apoiando a formação de recursos humanos voltados à pesquisa, o Clínicas sedia 

atividades de 14 programas de pós-graduação da Universidade Federal, nos níveis 

de mestrado e doutorado.

Com programas próprios de Residência Médica em 45 especialidades e de 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, disponibiliza diversas 

alternativas para quem busca especialização.

O HCPA oferece, ainda, mestrados profissionais, cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento e estágios para acadêmicos dos mais variados cursos. 

ENSINO 
Formando e qualificando os profissionais do futuro

O ensino hoje:

1,5 mil alunos de graduação

Cerca de 540 residentes médicos 

e 80 multiprofissionais

Mais de 2,4 mil alunos de mestrado 

e doutorado

Quase 600 teses e dissertações 

produzidas anualmente



A pesquisa do HCPA, plenamente integrada à assistência e ao ensino, produz 

conhecimentos inovadores capazes de transformar vidas.

Em um centro dedicado exclusivamente à pesquisa clínica e outro à pesquisa 

experimental, pesquisadores contam com laboratórios modernos, consultorias 

técnicas e éticas e apoio para o desenvolvimento e fomento de projetos.

Quatro Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia – programas de excelência 

apoiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) – estão sediados no Clínicas, desenvolvendo pesquisas estratégicas e de 

alta projeção nos cenários  nacional e internacional.

Comprometido não só com a produção, mas também com a difusão de 

conhecimentos em saúde, o HCPA edita a revista Clinical & Biomedical Research, 

direcionada ao meio científico. Ao mesmo tempo, promove ampla divulgação de 

projetos e resultados à população, por meio da imprensa, mídias sociais e eventos 

para a comunidade. Anualmente, ocorre a Semana Científica, tradicional evento 

que, desde 1981, é uma vitrina para a disseminação da pesquisa e o encontro de 

pesquisadores.

PESQUISA
Produzindo conhecimentos para uma vida melhor

Os números atuais da pesquisa:

475 pesquisadores responsáveis 

por projetos de pesquisa em 

atividade na instituição

504 doutores atuantes

71 grupos de pesquisa certificados 

e cadastrados no CNPq

256 linhas de pesquisas, com 

392 pesquisadores envolvidos e 

a participação de 410 alunos de 

graduação e pós-graduação
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