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Precisamos Salvar o HPSC e o HU!

 

Em janeiro de 2022, o Governo do Estado 
Assistir”, o qual irá redistribuir recur
Canoas, e repassando para cidades 
trará benefícios, pelo contrário, colocará em risco a vida de milhões de gaúchos.

O nosso Estado tem apenas dois 
para atendimentos de urgência e emergência, um em Porto Alegre e outro em 

Canoas se constitui centro de referência 
dos últimos anos, expressivos 
instalação de equipamentos de alta tecnol
cidades, onde vivem 5,5 milhões de 

O Hospital Pronto Socorro de Canoas (HPSC) atende urgência e emergência traumatológica, 
neurológica, cardiológica e vascular. Por sua vez, o Hospital Universitário (HU) é referência nos 
cuidados de parto, UTIs neonatal e pediátrica, neurologia, traumatologia e cirurgias de alta 
complexidade. Estão aptos e equipados para atender, inclusive, eventuais catástr
da Petrobras e no Polo Petroquímico.

Pelo Programa proposto pelo Governo 
custeio global do HU e do HPSC
envolve tecnologia, processos de gestão e recursos humanos especializados
ociosidade e degradação de toda a estrutura já instalada

Assim, resta a pergunta: Qual a armadilha que est
saúde? A resposta é lógica: a 
consultas, mas carente de estrutura, 
e procedimentos mais complexos, os municípios do interior não terão condições de atender por 
essa carência, e não haverá mais o socorro do HU e HPSC, nem mesmo para a população 
canoense, pois os equipamentos estarão sucateados.

Diante desse cenário caótico que se avizinha, n
precisamos reunir forças para a manutençã
o HU e HPSC continuem salvando vidas!
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Precisamos Salvar o HPSC e o HU! 

overno do Estado do Rio Grande do Sul pretende implantar o 
recursos da saúde, tirando de algumas cidades maiores, incluindo

cidades menores do interior. É preciso entender que
pelo contrário, colocará em risco a vida de milhões de gaúchos.

nosso Estado tem apenas dois Hospitais de Pronto Socorro equipados com 
entos de urgência e emergência, um em Porto Alegre e outro em 

referência em saúde de alta complexidade, tendo recebido
expressivos investimentos da União, Estado e Município, 

alta tecnologia na área médica, para atender a população de 18
5,5 milhões de gaúchos.  

O Hospital Pronto Socorro de Canoas (HPSC) atende urgência e emergência traumatológica, 
rdiológica e vascular. Por sua vez, o Hospital Universitário (HU) é referência nos 

cuidados de parto, UTIs neonatal e pediátrica, neurologia, traumatologia e cirurgias de alta 
Estão aptos e equipados para atender, inclusive, eventuais catástr

da Petrobras e no Polo Petroquímico. 

overno do Estado, haverá redução de R$ 86 milhões
HPSC, o que impactará no atendimento de alta complexidade que 

rocessos de gestão e recursos humanos especializados
e toda a estrutura já instalada. 

Qual a armadilha que está por trás da redistribuição d
A resposta é lógica: a falsa sensação de atendimento médico resolutivo

estrutura, equipamentos e tecnologia. Se necessários exames, cirurgias 
e procedimentos mais complexos, os municípios do interior não terão condições de atender por 

rência, e não haverá mais o socorro do HU e HPSC, nem mesmo para a população 
canoense, pois os equipamentos estarão sucateados. 

rio caótico que se avizinha, nós, cidadãos de bem, não
manutenção das verbas. Una-se à CICS nesse movimento para que 

do vidas! 
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pretende implantar o “Programa 
e algumas cidades maiores, incluindo 

É preciso entender que essa medida não 
pelo contrário, colocará em risco a vida de milhões de gaúchos. 

com tecnologia de ponta 
entos de urgência e emergência, um em Porto Alegre e outro em nossa cidade. 

tendo recebido, ao longo 
da União, Estado e Município, oportunizando a 

atender a população de 182 

O Hospital Pronto Socorro de Canoas (HPSC) atende urgência e emergência traumatológica, 
rdiológica e vascular. Por sua vez, o Hospital Universitário (HU) é referência nos 

cuidados de parto, UTIs neonatal e pediátrica, neurologia, traumatologia e cirurgias de alta 
Estão aptos e equipados para atender, inclusive, eventuais catástrofes na Refinaria 

milhões ao ano para o 
alta complexidade que 

rocessos de gestão e recursos humanos especializados, implicando na 

por trás da redistribuição de recursos da 
atendimento médico resolutivo, restrito a 

Se necessários exames, cirurgias 
e procedimentos mais complexos, os municípios do interior não terão condições de atender por 

rência, e não haverá mais o socorro do HU e HPSC, nem mesmo para a população 

não podemos calar e 
CICS nesse movimento para que 
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