
Modelo de gestão
O HCPA também se destaca em áreas não-relacionadas à 
sua atividade-fim. É o caso da gestão hospitalar apoiada pela 
Tecnologia da Informação, representada, principalmente, 
no sistema Aplicativos para Gestão Hospitalar (AGHUse).
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O sistema está disseminado 
em 38 HUs federais. 

A Comunidade AGHUse 
busca ampliar, por meio 

do desenvolvimento 
colaborativo, seus 

benefícios e 
sustentabilidade.

Na busca de soluções 
para o suporte à gestão, 
o HCPA desenvolveu o 
sistema Aplicativos de 

Gestão Hospitalar (AGH), 
com base em seus 

sistemas próprios, em uso 
desde a década de 1980.

O sistema passou a ser 
denominado Aplicativos 
para Gestão Hospitalar 

(AGHUse). É um 
software livre.

O sistema recebeu o registro 
de titularidade no Instituto 
Nacional de Propriedade 

Industrial.

MEC identificou no AGH uma 
ferramenta para apoio às 

práticas de gestão e decidiu 
transferi-lo para outras 

instituições. Nasceu o projeto 
Aplicativos para Gestão de 

Hospitais Universitários 
(AGHU). Em 2011, passou 
a ser desenvolvido em 

parceria com a Empresa 
Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh).



Hospital público e universitário, 
o HCPA é vinculado 
administrativamente ao 
Ministério da Educação (MEC) e 
academicamente à Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Assim, muito mais do 
que um hospital, é um centro 
referencial em saúde, com ações 
de assistência, ensino e pesquisa, 
focadas na inovação e na 
transformação de realidades. 
O HCPA possui uma unidade 
principal, com mais de 128 mil m² 
de área construída, e outra de 
apoio, a Unidade Álvaro Alvim, 
com pouco mais de 10 mil m². 

Assistência
O HCPA é um dos principais centros 
de atenção à saúde do Rio Grande do 
Sul prestando assistência integral nas 
clínicas médica, cirúrgica, pediátrica, 
obstétrica e psiquiátrica. 
É certificado pela Joint Commission 
International (JCI) desde 2013.

üÉ referência para atendimento de 
alta complexidade.

üCerca de 90% dos pacientes são 
atendidos pelo Sistema Único de 
Saúde. 

üÉ responsável por 25% das 
internações de alta complexidade 
via SUS em Porto Alegre.
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MISSÃO: 

Ser um referencial 

público em saúde, 

prestando assistência 

de excelência, gerando 

conhecimento, 

formando e agregando 

pessoas de alta 

qualificação.

NEGÓCIO: 
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pesquisa em 

saúde.
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22 
sede de

6
novos projetos 

de pesquisa 
apresentados 
anualmente.

artigos 
científicos

por ano.

programas de 
pós-graduação da 
UFRGS e dos dois 

mestrados do HCPA.

Institutos Nacionais 
de Ciência e 
Tecnologia 

(INCTs).

A estrutura física está sendo ampliada em quase 70%, com a construção 
dos anexos I e II. No novo complexo hospitalar, será dada atenção 
especial aos pacientes criticamente enfermos – aqueles que necessitam 
de cuidados urgentes ou intensivos. 
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Hospital de Clínicas
de Porto Alegre (HCPA)

570 mil consultas

31 mil internações

3,1 milhões
de exames

47,5 mil
procedimentos 

cirúrgicos

3,5 mil
partos

257 mil
procedimentos 
em consultório

mais de 

400
transplantes

mais de 
3 mil

especialmente da 
Faculdade de Medicina 

e da Escola de 
Enfermagem. 

alunos
300

realizam estágio 
em mobilidade 

acadêmica, vindos de 
outras universidades 
do país e do mundo.

18 
cursos 

de graduação que 
realizam atividades 
práticas e estágios.

alunos

mais de campo para 

Ensino
O vínculo acadêmico com a UFRGS 
proporciona estreita relação entre a 
assistência e o ensino, contribuindo 
para a formação de profissionais 
familiarizados com as melhores 
práticas. 

üProgramas de Residência Médica 
em 46 áreas, com quase 600 
residentes por ano.

üResidência Multiprofissional em 
Saúde em 13 áreas, com mais 
de 100 residentes por ano.

üDois mestrados profissionais – 
Pesquisa Clínica e Álcool e 
Outras Drogas.

Pesquisa
A relação do hospital com a 
universidade propicia espaço ideal 
para o desenvolvimento de pesquisas. 

üComprometimento com as 
políticas públicas e contribuição 
para a formação de recursos 
humanos qualificados para 
a pesquisa em saúde.  

üConta com dois prédios 
com instalações dedicadas 
exclusivamente à pesquisa 
experimental e clínica, 
promovendo a inovação 
e a solução de problemas 
de saúde pública.
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