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O acesso aos serviços de atendimento aos usuários de álcool e outras drogas é de fundamental importância no que se refere à 
convergência de esforços para o combate aos fenômenos da droga e da violência. Dessa forma, uma análise da distribuição 
espacial desses serviços se torna uma importante ferramenta para o fortalecimento da rede de proteção social. O objetivo deste 
trabalho é mapear as instituições governamentais e não governamentais que prestam tratamento a usuários de álcool e outras 
drogas no município de Porto Alegre e disponibilizar os resultados na forma de mapas interativos na internet. O estudo é parte 
do Projeto Ações Integradas, resultado de uma parceria entre a SENAD e o PRONASCI e coordenado pelo Centro de Pesquisas 
em Álcool e Drogas do HCPA. Foi utilizado um cadastro de instituições previamente estruturado a partir de diversas bases de 
dados com auxílio do FormSUS, formulário online desenvolvido pelo DATASUS. No total foram mapeadas 63 instituições, 
classificadas por tipos de serviço da seguinte forma: 19 ambulatórios, 5 CAPS, 4 CAPS AD, 13 CRAS, 1 CREAS, 5 fazendas 
terapêuticas, 11 instituições de internação e 5 instituições que oferecem outro tipo de serviço. Os resultados mostraram uma 
distribuição irregular das instituições, com os serviços de internação, por exemplo, concentrados na porção centro sul do 
município, apresentando carência desse tipo de atendimento na zona norte. O presente trabalho mostrou que o mapeamento e 
geoprocessamento dos serviços de saúde contribuem para a construção de uma rede de atenção articulada, visando garantir o 
acesso da comunidade aos seus respectivos direitos sociais.  




