
 

DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES
Hospital de Clínicas de Porto Alegre

 

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA, localizado à Rua Ramiro
Barcelos, 2350 – Porto Alegre – RS/Brasil – CEP: 90035-903, hospital público, geral e
universitário, é uma Empresa Pública de Direito Privado, criada pela lei 5.604 de 02 de
setembro de 1970, aprovada pelo Congresso Nacional e vinculada à supervisão do Ministério
da Educação.

A missão institucional do HCPA é ser um referencial público em saúde,
prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas
de alta qualificação. A área de recursos humanos conta com 6.063 funcionários,
352 professores da UFRGS e 649 residentes.

O HCPA possui uma área física construída de 128.339,36 m2, em um terreno de
182 mil m2. Nesta área constam 842 leitos instalados. A estrutura do Hospital de Clínicas
conta, entre outros itens, com:

652 leitos de internação

87 leitos de tratamento intensivo, sendo 54 no Centro de Tratamento Intensivo de
Adultos, 13 no Pediátrico e 20 no Neonatal

Emergência de adultos com 32 leitos, 9 pediátricos e 6 obstétricos

118 leitos de apoio, incluindo as áreas de Recuperação Cirúrgica, Berçário e Pré-parto

Centro cirúrgico com 12 salas

Centro Cirúrgico Ambulatorial com 16 salas de procedimentos, curativos e fertilização
assistida

Centro Obstétrico e Berçário com 4 salas de parto

Unidade de Hemodiálise com 7 postos

Unidade de Quimioterapia com 18 postos

Unidades de Radioterapia com 7 postos

Unidade de Hemodinâmica com 3 salas

121 consultórios ambulatoriais

11 consultórios de Emergência e 07 ambientes de procedimentos, exames e
observação.

Hemoterapia com 11 salas

Diversas áreas diagnósticas, com exames clínicos e de imagens, incluindo, tomografia
computadorizada, ressonância magnética e PET CT.

Área de diagnóstico e terapia é composta por: Serviço de Radiologia e contando com
tomografia computadorizada e ressonância magnética, Laboratório de Patologia
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Clínica, Anatomia Patológica, Cardiologia, Neurologia, Hematologia, Hemoterapia,
Fisiatria, Nefrologia e Hemodiálise e Medicina Nuclear.

Hospital-dia com 15 postos

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) com 14 postos

Centro de Pesquisa Experimental com laboratórios temáticos e compartilhados.

Centro de Pesquisa Clínica com grupos de pesquisa

O Centro de Pesquisa Clínica é o local de realização dos projetos da área de
Pesquisa Clínica. Está instalado em um prédio de 6 andares, com uma área física de 2.892
m2, dispondo das seguintes instalações:

Primeiro andar:

01 recepção que conta com recepcionista para atendimento aos participantes
arrolados nas pesquisas, marcação de consultas, abertura de prontuário e
atendimento aos pesquisadores.

10 consultórios com computadores: que permitem o acesso ao prontuário eletrônico
através da utilização do sistema informatizado do HCPA (AGHUse).

02 salas de coleta, com centrífuga, geladeira e todos os insumos necessários para a
realização da coleta de materiais biológicos para posterior encaminhamento ao
laboratório. O Centro de Pesquisa Clínica oferece, ainda, dois profissionais habilitados
na função para os projetos de pesquisa.

01 sala para realização de procedimentos não-invasivos como, por exemplo, ECG,
Bioimpedância e colocação de Holter.

Área para armazenamento de medicamentos refrigerados e não refrigerados  com
controle de temperatura.

Uma cantina que conta com água, café e lanches disponíveis para todos os
frequentadores do prédio.

Copa equipada com infraestrutura adequada para utilização pelos grupos instalados
no andar.

  Segundo andar:

Área para infusão de medicamentos, com 10 poltronas e 10 bombas de infusão
disponíveis, contando com pessoal de Enfermagem próprio para auxiliar os grupos de
pesquisa e Farmacêutico responsável.

Área para internação com 6 leitos e 6 bombas de infusão disponíveis.

Área para guarda de medicamentos refrigerados.

01 sala para realização de entrevistas com maca e computador.

Copa equipada com infraestrutura adequada para utilização pelos grupos instalados
no andar.

Armários para a guarda de volumes durante o período de utilização das áreas
compartilhadas do prédio.

Sala de estar para pacientes pediátricos com televisão, DVD, videogame e área para
lanches.

Terceiro andar:
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Área de uso compartilhado equipado com 5 computadores com acesso a internet para
uso dos pesquisadores.

Área de arquivos para uso compartilhado equipado com 10 computadores com acesso
a internet para uso em monitorias e auditorias dos estudos.

Sala de reunião com capacidade para até 16 participantes sentados.

Copa equipada com infraestrutura adequada para utilização pelos funcionários do
andar.

Armários para a guarda de volumes durante o período de utilização das áreas
compartilhadas do prédio.

Áreas dos Grupos de Pesquisa

Quarto andar:

Destinado exclusivamente ao projeto ELSA (Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto),
conta com infraestrutura completa para atendimento a pacientes, coletas e realização
de diversos exames. Possui recepção própria que é responsável pela marcação e
atendimento de pacientes da pesquisa.

Quinto andar:

Sala de teleconferência equipada com infraestrutura adequada (Televisores e
notebooks) e capacidade para 12 participantes.

Copa equipada com infraestrutura adequada para utilização pelos grupos instalados
no andar.

Áreas dos Grupos de Pesquisa.

Armários para a guarda de volumes durante o período de utilização das áreas
compartilhadas do prédio.

Sexto andar:

Sala de aula equipada para 30 alunos.

Áreas dos Grupos de Pesquisa.

Sala de Informática equipada com 20 computadores.

Armários para a guarda de volumes durante o período de utilização das áreas
compartilhadas do prédio.

Anexo CPC:

Área de arquivos para uso compartilhado de grupos de pesquisa.

A estrutura do Centro de Pesquisa Clínica possui capacidade instalada para a
realização de 1.100 consultas por mês.

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre presta atendimento a pacientes
ambulatoriais, de emergência e hospitalares e é capacitado a atendimentos
multidisciplinares, podendo prestar assistência médica aos distintos eventos adversos da
terapêutica empregados no tratamento de seus enfermos, no caso de uma eventualidade
relacionada à participação dos pacientes incluídos nos estudos clínicos desenvolvidos na
instituição e aprovados pelo Comitê de Ética do Hospital.

O presente documento tem validade até 31/12/2018.
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Porto Alegre, 11 de junho de 2018.
 

Profª. Drª. Nadine Oliveira Clausell
Diretora-Presidente

Documento assinado eletronicamente por NADINE OLIVEIRA CLAUSELL,
DIRETORA-PRESIDENTE, em 11/06/2018, às 10:59, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0051929 e o código CRC 8E5E7FAD.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23092.204029/2018-10 SEI nº 0051929
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