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Introdução: As atividades de Bioética Clínica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) iniciaram em 1993 com a 
criação do Programa de Atenção aos Problemas de Bioética. Foi o primeiro Comitê de Bioética Clínica a ser instalado 
no Brasil. Em 2009 foi criado o Serviço de Bioética, reconhecendo a Bioética como Especialidade Assistencial. Em 
março  de  2012  foi  inaugurada  a  Unidade  de  Adição  vinculada  a  Unidade  Álvaro  Alvim.  Objetivo:  Descrever  a 
experiência do Serviço de Bioética do HCPA junto a Unidade de Adição da Unidade Alvaro Alvim (UAA) do HCPA, 
Unidade esta que está posta para o atendimento de usuários de crack e outras drogas, encaminhados para tratamento 
pelas Emergências Psiquiátricas de Porto Alegre. Método: Estudo descritivo dos dados contidos nas diferentes bases 
de dados institucionais do HCPA e do Serviço de Bioética. As atividades foram agrupadas em rounds, reuniões e 
consultorias por demanda. A inserção do Serviço de Bioética deu-se de maneira gradual e começaram com a 
participação na Reunião Clínica da Unidade, que visa discutir aspectos logísticos, conceituais e assistenciais, e depois 
nos grupos terapêuticos, que trabalham questões relacionadas à construção das regras de convivência da Unidade nos 
diferentes espaços da Internação. Estas inserções se deram de segunda à sexta-feira junto a Unidade de Adição, com 
exceção da quinta-feira. Resultados: O Serviço de Bioética esteve presente desde a etapa de planejamento das 
atividades assistenciais na nova Unidade de Adição. De Março/2012 a Dezembro/2012 foram realizadas 125 atividades 
junto a Unidade de  Adição da UAA. Dentre estas 125  atividades, estão incluídas  Reuniões Clínicas; Rounds das 
Equipes Multiprofissionais; participação nos Grupos Terapêuticos de Combinações da Semana, Regras de Convivência 
e Evolução de Etapa de Tratamento; e Consultorias por Demanda, que abordaram diversos temas como privacidade e 
confidencialidade, por exemplo. Conclusões: A proposta de trabalhar as questões de Bioética inserindo-as na realidade 
foi plenamente adequada a Unidade de Adição. Pode-se perceber que esta proposta atende às demandas da 
comunidade do HCPA e aos desafios que a área de tratamento dos Transtornos por Uso de Substâncias Psicoativas 
(TUSP). A realização de 125 atividades ao longo dos primeiros dez meses da Unidade de Adição é a demonstração da 
viabilidade desta proposta.




