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Introdução: O Serviço de Bioética Clínica, desde sua formalização no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em 2009, 
vêm ampliando sua atuação junto aos mais diversos serviços do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). O 
Serviço visa auxiliar as equipes na tomada de decisão, e apresenta ao Comitê de Bioética, ao final de cada ano, um 
relatório com o levantamento das atividades de bioética clínica desenvolvidas, além dos casos que são 
sistematicamente discutidos com o grupo nas reuniões mensais. Métodos: Foram analisadas as atividades de Bioética 
Clínica entre 01/01/2012 e 17/12/2012, usando o relatório de produtividade do sistema AGH (Aplicativo para Gestão 
Hospitalar) e observações adicionais feitas pela equipe de consultoria e compartilhadas em uma agenda eletrônica de 
uso comum pelos membros da equipe. Resultados: Foram realizadas 719 atividades de bioética clínica. Dentre estas, 
106 foram consultorias diretamente solicitadas pelo prontuário eletrônico do paciente, através do sistema AGH, sendo 
84 de pacientes internados e 22 de pacientes em atendimento ambulatorial, totalizando 296 evoluções de consultorias 
prestadas. Adicionalmente, foram realizadas outras 613 atividades, das quais 306 foram rounds proativos, incluindo 50 
nas três áreas do Centro de Terapia Intensiva (CTI), 46 na Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico (UTIP), 104 no 
Serviço de Pediatria incluindo quatro equipes assistenciais, 41 no Núcleo de Cuidados Paliativos e 41 no Ambulatório 
de Oncogenética. As demais atividades realizadas incluíram 125 na Unidade de Adição da Unidade Álvaro Alvim (UAA), 
41 reuniões com o Grupo de Terminalidade, oito com a Residência Multiprofissional e outras atividades diversas. 
Conclusões: De acordo com dados já previamente apresentados, no ano de 2010 foram realizadas 291 atividades e 
durante o ano de 2011 foram 406 atividades de bioética clínica realizadas pelo grupo. As 719 atividades realizadas 
durante o ano de 2012 demonstram um expressivo aumento de demanda do Serviço e integração com as equipes 
assistenciais através da inserção da Bioética nas discussões rotineiras das Unidades envolvidas. A abordagem de 
sugestão de conduta adotada nas consultorias visando auxiliar na condução de problemas éticos, bem como a 
disponibilidade do grupo de profissionais para atividades realizadas em diferentes áreas e unidades do HCPA 
contribuíram para a consolidação do Serviço. 
 




