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Introdução: O Serviço de Adição do Hospital de Clinicas de Porto Alegre iniciou suas atividades em março de 2012 

nas dependências da Unidade Álvaro Alvim (UAA), com a estrutura de 20 leitos de internação para pacientes 
masculinos adultos e um ambulatório, e tem por objetivos prestar assistência a pacientes usuários de álcool, crack e 
outras drogas e seus familiares; buscar mecanismos de reinserção social e; prover atividades de ensino e pesquisa. 
Os pacientes na internação são referenciados pelos Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul e Pronto Atendimento do 

IAPI, e no ambulatório pela unidade de internação da UAA, rede básica de saúde ou encaminhados pelo ambulatório 
geral da Psiquiatria do HCPA. Objetivo: Identificar o perfil do paciente adulto em tratamento de dependência química 
atendido na internação e no ambulatório da UAA, caracterizando este atendimento. Materiais e Métodos: Estudo 

realizado da análise de queries dos Sistemas Corporativos AGHWeb e Informações Gerenciais (IG), considerando 
pacientes com idade igual ou superior a 18 anos atendidos no ano de 2013.Resultados: Na Unidade de Adição foram 
atendidos 283 pacientes, resultando em 307 internações, sendo 8,84% casos de reinternação. A média de 

permanência  no período foi de 18 dias. Os atendimentos mais frequentes indicam os tratamentos de dependência de 
cocaína (58,76%) e dependência de múltiplas drogas (29,54%). No ambulatório foram atendidas 459 pessoas, sendo 
337 pacientes e 122 familiares. Os pacientes masculinos (81%) apresentam idade média de 35 anos e os femininos 
(19%) de 34 anos. Neste período foram agendadas 12.465 consultas, das quais 68,5% se destinaram a pacientes 

em continuidade de tratamento e 31,5% para suporte a familiares. Do total, 8.567 foram realizadas, representando 
um absenteísmo de 31,3%. Se observa semelhante comportamento nas consultas ofertadas ao gestor municipal 
(primeiras consultas), com o comparecimento de 87 pacientes em um total de 127 consultas agendadas. Conclusão: 

Os dados revelam o perfil atual do grupo de pacientes atendidos pelo Serviço de Adição e possibilitam traçar estudos 
comparativos a partir dos mesmos. Poderão ser incluídas variáveis de desfecho para conclusões voltadas à qualidade 
assistencial. Palavra-chave: Dependência Química; Internação; Ambulatório. 

 

 




