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Introdução: este estudo foi realizado junto ao Serviço de Arquivo Médico e Informações em Saúde do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre (HCPA), baseado em dados da Internação Psiquiátrica. O Serviço de Psiquiatria do HCPA é 

referência em atendimento a pacientes com transtornos mentais e dispõe de internação para transtornos mentais 

gerais e para transtornos relacionados ao uso de drogas, recebendo pacientes com as mais diversas indicações de 
internação  hospitalar. Objetivos: analisar   a  prevalência  dos  transtornos  mentais  nos  pacientes  internados  nos 
últimos 12 anos. Métodos: foram coletados dados do aplicativo de gestão do HCPA de 2002 até 2013, considerando 

como referência o diagnóstico da alta, segundo o CID 10. Posteriormente foi feita a sua análise tendo-se como base 
a porcentagem de determinado CID sobre o total de internações no período de um ano. Resultados: de 2002 a 2011, 
os Transtornos de Humor lideram o número de internações, com média de 46% do total de internações. A seguir 
vemos os Transtornos Esquizofrênicos, os Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias e os Transtornos de 

Personalidade, com média de 19, 11 e 7%, respectivamente. Outros transtornos totalizam 15% dos diagnósticos 
nesse período. Durante o mesmo período as proporções dos diferentes diagnósticos seguem com tendência de 
constância no decorrer dos anos. Porém, os dados sofrem grande variação após a instalação da Unidade Álvaro Alvin 

(UAA), dedicada ao tratamento de transtornos relacionados a substâncias, em 2012. Nesse novo cenário os 
Transtornos relacionados ao Uso de Substâncias passam ao topo dos diagnósticos de internação, com 42% do total, 
seguido dos Transtornos de Humor e Esquizofrênicos, com 28 e 17%, sendo que os demais transtornos totalizando 

13% dos diagnósticos. Conclusões: os Transtornos do Humor lideram as internações na psiquiatria geral, e as 
proporções dos diferentes diagnósticos possuem tendência de constância no decorrer dos anos até a instalação da 
UAA. Um dos motivos desta mudança nas proporções dos diagnósticos é que a média de permanência dos pacientes 
com Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias na UAA é 10 dias, enquanto que a dos pacientes da psiquiatria 

geral é 30 dias. Trabalho isento de aprovação por comitê de ética. Palavra-chave: internação; psiquiatria; 
diagnósticos. 

 




