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O mapa da saúde no
bairro Rio Branco

Asaph Borba
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Hospital das Clínicas
é destaque quando
o assunto é saúde

Localizado no início da av. Protásio Alves,
o Hospital das Clínicas possui 749 leitos, dos
quais apenas 115 destinados a convênios particulares e 634 para atendimento do Sistema
Único de Saúde (SUS) e emergências médicas. Por ser vinculado à Universidade Federal (UFRGS) é um hospital-escola e conta com

O avanço
do IPA
na saúde

A Casa de Cuidados, do Centro
de Saúde do IPA, nasceu como um
projeto de extensão do curso de Enfermagem, no final do segundo semestre do ano de 2005. Desde então, presta serviço a toda a comunidade do Centro Universitário e cercanias. O objetivo é que os alunos,
orientados por professores, possam
ajudar as pessoas que necessitam
de cuidados na área da sáude e, assim, adquirir a experiência necessária para exercer a profissão. Atual
mente abrange também a área da
Psicologia, a mais procurada para
atendimentos, além da Fisioterapia,
Nutrição e Fonoaudiologia.

uma equipe de 314 médicos residentes e
40 especialidades de saúde.
O atendimento no hospital é feito através do Centro Clínico que abrange quase todas modalidades médicas. Recebe
pacientes filiados aos principais convênios, incluindo o SUS. O agendamento
de consultas deve ser feito com antecedência. Graças ao seu corpo clínico e infra-estrutura, presta em média 500 mil
consultas por ano.
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Os 15 anos do
hospital da ULBRA

Atendimento na
Casa de Cuidados do IPA

O Hospital Luterano da ULBRA, localizado na rua Professor Álvaro Alvim, 400, no bairro Rio Branco entrou em
funcionamento no ano de 1993, fruto de um projeto da Universidade Luterana do Brasil.
Hoje o hospital conta com 140 leitos para atender convênios e particulares. A prestação de serviços médicos acontece em muitas áreas, com maior especialização na cirúrgica e
obstetrícia. É a maior rede particular do Estado. Atende vários planos, inclusive o ULBRA Saúde. Também dispõe de
planos empresariais médicos e odontológicos.
A unidade do bairro Rio Branco disponibiliza um serviço de Emergência Cardiológica que funciona ininterruptamente. No ano de 2007, o complexo hospitalar atendeu na
emergência destinada a adultos, 24.008 pacientes e na emergência pediátrica, 12.238. No Centro Clínico, situado ao lado do hospital, passaram 4.964 usuários e as internações totalizaram 6.455 pacientes.
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