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Introdução: A emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) oferece atendimento 24 horas ao dia,
trabalha com sistema de classificação de risco, priorizando o atendimento a pacientes mais graves ou que
necessitem de atenção imediata, atendendo as seguintes especialidades: clínica médica, cirurgia geral, pediatria e
ginecologia e obstetrícia. O Serviço de Emergência presta atendimento a pacientes de diversas localidades do Rio
Grande do Sul e de outros estados, realizando assistência de emergência pré-hospitalar para tratamento de
condições clínicas agudas ou encaminhando a especialidades clínicas quando necessário e possível. Objetivo:
Analisar comparativamente a taxa de internações admitidas na emergência do HCPA distinguindo-as por áreas
funcionais, especificando as principais patologias clínicas dentre as admitidas pela emergência, de acordo com o
Código Internacional de Doenças (CID), no ano de 2013. Métodos: Foi realizada uma coleta de dados no Sistema de
Informações Gerenciais do HCPA para a análise da taxa de internações admitidas, especificando-as por área
funcional no HCPA e capítulo do CID especificado. Resultados: No ano de 2013, houveram 5.499 internações no
HCPA através do Serviço de Emergência, sendo 70% correspondente a pacientes que permaneceram internadas nos
leitos da emergência seja para investigação de patologias, espera de exames ou mesmo tratamentos terapêuticos
que não necessitam de leito hospitalar. O restante divide-se em internações na área de Ginecologia e Obstetrícia,
correspondendo a 20%, clínica médica 7% e pediatria 1%. Dentre as internações, as principais patologias clínicas
correspondem a pacientes que apresentam sinais e sintomas inespecíficos com alterações de exames, não
classificados em outra patologia, pacientes com doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho respiratório,
doenças do aparelho digestivo e intercorrências no paciente oncológico. Conclusão: Um hospital de alta
complexidade como o HCPA, por contar com uma assistência de emergência pré-hospitalar composta por equipe
médica com formação desde primeiros-socorros à suporte avançado de vida, acaba por prestar assistência a
pacientes com patologias gerais, majoritariamente de diagnóstico inicial inespecífico, refletindo o maior índice de
internações neste setor, quando comparado às especialidades. Palavra-chave: Internações; Emergência; Patologia.
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