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RESUMO 

 

Introdução: O Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN) é o Hospital Público de referência 
para atendimento de paciente com doença vascular de média e alta complexidade, em Minas 
Gerais. No HRTN os dados são armazenados em forma de prontuário eletrônico e arquivados 
sob a forma de base de dados. Até o ano de 2012 o Serviço de Cirurgia Vascular do HRTN 
não havia organizado seu banco de dados. Objetivo: Estruturar e organizar o banco de dados 
desse Serviço desde sua criação do Serviço de Cirurgia Vascular, em 2007. Método: Trata-se 
de um estudo descritivo de um processo exploratório. Após definição das variáveis de 
interesse, das possíveis respostas e a codificação destas, foi elaborada uma planilha eletrônica. 
Para definição da amostra que seria incluída no banco de dados foi feito um levantamento na 
base de dados do HRTN, de todos os pacientes atendidos pelo Serviço de Cirurgia Vascular 
de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2012. Os examinadores foram treinados para acesso à base 
de dados do HRTN, aquisição e interpretação dos dados dos prontuários e padronização do 
registro dos mesmos na planilha. Resultados: A triagem dos pacientes atendidos pela 
Cirurgia Vascular resultou em uma lista de 7215 sujeitos. Desses, 844 foram utilizados no 
teste piloto. Para obter a versão final do banco de dados foram testadas 4 planilhas. 
Conclusão: Foi possível organizar e estruturar o banco de dados do Serviço de Cirurgia 
Vascular do HRTN a partir da base de dados informatizada da Instituição. Esse instrumento 
possibilitará o uso das informações dos pacientes atendidos por este Serviço para fins de 
levantamentos epidemiológicos e para definição de políticas de saúde dirigidas à população 
com doenças vasculares atendida nesse Hospital. 
 

Palavra- chave: Doenças vasculares. Informática em saúde pública. Aplicação de informática 

médica.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Hospital Risoleta Tolentino Neves é uma instituição 100% inserida na rede pública de 

saúde, sendo responsável pela assistência aos pacientes de urgência clínica e cirúrgica, 

traumatológica e não traumatológica de uma população de cerca de 1,1 milhão de habitantes 

no eixo Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte (HRTN, 2013). O HRTN é 

referência para atendimento dos pacientes clínicos com doenças vasculares de média e alta 

complexidade. É o hospital que mais realiza Cirurgias Vasculares no estado de Minas Gerais, 

exceto cirurgias de varizes, por ser uma condição benigna, sem risco de perda do membro ou 

morte. O Serviço de Cirurgia Vascular (CV) no HRTN funciona desde o ano de 2007 e tem 

uma média de 90 procedimentos por mês, num total de 1000 a 1200 procedimentos cirúrgicos 

por ano (DATASUS, 2013). 

 

O HRTN é um hospital informatizado que utiliza um Sistema Enterprise Resource Planning 

(ERP) de gestão hospitalar. No HRTN, todos os dados de atendimentos das diferentes 

Clínicas são inseridos em Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), que é uma ferramenta 

aceita pelo Conselho Federal de Medicina (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2013). 

Os dados dos PEP são arquivados em um sistema eletrônico, disponibilizado sob a forma de 

base de dados. A gestão de informações hospitalares de forma eletrônica tem as vantagens de 

oferecer melhor legibilidade, organização e rapidez de recuperação das informações do 

paciente, confidencialidade, maior segurança no acesso e acesso remoto do prontuário 

(SHORTLIFFE EH e BARNETT, 1990; STUMPF, 1996). No HRTN é utilizado um software 

de Sistema em Gestão de Saúde chamado Sistema MV 2000i, desenvolvido pela MV 

Sistemas. O Sistema MV segue as normas do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade 

Brasileira de Informática em Saúde (SISTEMA MV, 2013). Esse sistema armazena todas as 

informações clinicas e assistenciais dos pacientes, reunindo e disponibilizando, por meio de 

relatório, os dados gerais sobre os atendimentos, informações demográficas, sinais vitais, 

prescrições e evoluções da equipe médica, diagnósticos, cirurgias realizadas, imagens e 

resultados de exames, laudos, documentos clínicos eletrônicos, informações cadastrais e 

resumo clínico. Desta forma, é possível atender plenamente o processo de busca de 

informações ao realizar uma consulta, seja ela para fins profissionais, acadêmicos, de pesquisa 

ou para apoio administrativo (SISTEMA MV, 2013). Além desse recurso, o Sistema 

MV2000i possibilita também a criação de formulários, chamados de Documentos de 

Prontuário, em formato específico, baseado na necessidade do Serviço (SISTEMA MV,2013).  
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Os dados armazenados de forma digital no HRTN podem ser organizados sob a forma de 

banco de dados (BD) específicos, que é o arquivamento eletrônico, em colunas de variáveis 

de interesse para um Serviço, tais como o perfil dos pacientes atendidos, as intervenções 

realizadas e os desfechos de cada caso. Até o ano de 2012 o Serviço de Cirurgia Vascular do 

HRTN não havia organizado seu BD. A descrição da população atendida pela CV, com os 

diagnósticos, procedimentos realizados e desfechos permitirá traçar o perfil desse Serviço, 

suas demandas específicas de melhoria e/ou adequação nos atendimentos, bem como nortear 

políticas preventivas dirigidas aos pacientes com doenças vasculares atendidos no HRTN. 

 

Considerando a importância da organização das informações referentes aos atendimentos 

realizados pelo Serviço de Cirurgia Vascular do HRTN sob a forma de banco de dados, foi 

iniciado em junho de 2013 um projeto de pesquisa intitulado “Perfil sociodemográfico e 

epidemiológico dos pacientes internados por doenças vasculares no Hospital Risoleta 

Tolentino Neves” (CAAE: 15638113.5.0000.5149). Esse perfil será descrito à partir da 

análise de um BD com informações de todos os pacientes atendidos pelo Serviço de Cirurgia 

Vascular do HRTN desde sua criação, em 2007. O presente estudo teve como objetivo 

descrever a organização e a estruturação desse banco de dados.  
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2 MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo de um processo exploratório realizado para organizar e 

estruturar um banco de dados a partir de uma base de dados informatizada. 

 

O projeto de pesquisa “Perfil sociodemográfico e epidemiológico dos pacientes internados por 

doenças vasculares no Hospital Risoleta Tolentino Neves” (CAAE: 15638113.5.0000.5149) 

em que será utilizado o BD estruturado foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Minas Gerais (COEP) com parecer número 267.104 de 08/05/2013 

(Anexo 1) e passou pela avaliação do Núcleo de Estudo Pesquisa e Extensão (NEPE) do 

HRTN (Anexo 2), onde o estudo foi realizado com a anuência do Coordenador da CV (Anexo 

3). Por se tratar de estudo relacionado a dados provenientes de PEP com dados retrospectivos, 

foram seguidas todas as recomendações da Resolução Nº196/96 versão 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, CNS 2012) para resguardar os direitos éticos dos 

sujeitos envolvidos no estudo (Apêndice 1). 

 

Para o processo de organização do BD reuniram-se, inicialmente, os autores do projeto, o Prof 

Dr Túlio Pinto Navarro e a Profa Dra Ligia de Loiola Cisneros para discutir as variáveis a 

serem levantadas. Foram definidas as seguintes variáveis: idade, sexo, procedência do 

paciente, diagnóstico médico (lesão trófica, isquemia crítica, isquemia não critica, isquemia 

aguda, isquemia cerebral, aneurisma, trauma, doenças vasculares venosas), fatores de risco 

(Hipertensão Arterial Sistêmica-HAS, Diabetes Mellitus-DM, tabagismo, Insuficiência Renal, 

Insuficiência Cardíaca, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica-DPOC). Foi elaborada uma lista 

de possíveis respostas, codificando-as de forma a agilizar as coletas e, sobretudo, facilitar a 

análise estatística dos dados. Elaborou-se uma planilha eletrônica no programa Microsoft 

Office Excel para realizar a coleta dos dados do PEP. Nas colunas foram listadas as variáveis 

citadas anteriormente, ficando as linhas reservadas aos dados de cada paciente (Apêndice 2). 

Optou-se pelo uso do Excel, pelo fácil tabelamento e manuseio que o programa oferece e pela 

possibilidade de análise, gerenciamento e compartilhamento de informações com outros 

programas (MICROSOFT, 2013), como o Statistical Package for the Social Science for 

Windows (SPSS), usado para análise estatística. 
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Foi solicitada ao Setor de Tecnologia da Informação (TI) do HRTN, a lista com os nomes e 

números de registros dos pacientes que foram atendidos pela CV desde Janeiro de 2007 até 

Dezembro de 2012, para definição da amostra que seria incluída no BD e para que 

pudéssemos realizar o estudo piloto da planilha elaborada para as coletas. A triagem dos 

pacientes foi feita na base de dados do HRTN através de busca relacionada. Para tal foram 

usados os seguintes critérios de inclusão: pacientes atendidos pela CV, internação e 

reinternação realizada pela CV e atendimentos prestados por médicos e residente que 

trabalham ou trabalharam na CV desde 2007 até 2012. Para definição da lista com os nomes 

desses profissionais, foi feito um levantamento no Setor de Recursos Humanos do HRTN.  

 

Para a estruturação do BD foi realizado um estudo piloto para teste da planilha e dos 

procedimentos para extração dos dados a partir do PEP. Para tal foram treinados todos os 

examinadores envolvidos no estudo. Antes de iniciar o teste da planilha foi realizado um 

treinamento para uso do Sistema MV, aquisição e interpretação dos dados dos prontuários e 

padronização do registro dos mesmos na planilha. Esse treinamento foi oferecido pela 

enfermeira da CV do HRTN, Lorayne Andrade Batista. Em julho de 2013 foram treinadas três 

acadêmicas do curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Dois meses depois, outras duas alunas foram incorporadas ao grupo de examinadores, 

totalizando cinco examinadores. Os treinamentos foram realizados no HRTN em um dos 

computadores conectados à rede com acesso ao Sistema MV. Inicialmente os examinadores 

foram encaminhados ao Setor de TI onde foram criados os logins e senhas para acesso à rede. 

Foram feitos dois cadastros, um para iniciar o computador como usuário e ter acesso às pastas 

e outro para ter acesso aos PEP. Na sequência, foi realizado o treinamento para a aquisição 

dos dados, desde a entrada como usuário, até a transcrição dos dados dos prontuários para a 

planilha utilizada, através da lista codificada. Foi feito uma codificação para cada opção de 

variável, o que facilita a coleta e a facilitará a transferência para o programa SPSS ao realizar 

a estatística (Apêndice 3).  

 

Considerando a dimensão do estudo e a quantidade de examinadores envolvidos, foram 

criadas planilhas individuais para cada examinador (Apêndice 2). Como os computadores do 

HRTN não aceitam o uso de uso de dispositivo de armazenamento móvel pessoal (pen drive) 

e, sobretudo, por motivo de segurança, foi criada uma pasta para armazenar as planilhas no 

computador central do próprio HRTN, em que apenas os envolvidos na pesquisa teriam 
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acesso, por meio de senha eletrônica. No HRTN é realizado diariamente o backup dos 

computadores, o que impede qualquer perda dos dados do estudo.  

 

O acesso à pasta utilizada para armazenar as informações com o conteúdo da coleta foi 

realizado na seguinte sequência: 

1. Fazer login no computador (mesmo se já estiver com usuário aberto); 

2. Inserir nome de usuário e senha feito pela TI para acesso ao computador; 

3. Clicar no ícone iniciar e em seguida meu computador; 

4. Entrar na pasta unidade de rede desconectada (P:); 

5. Dentro da unidade (P:), localizar e clicar na pasta Cirurgia Vascular. Nesta pasta 

contém todas as informações: planilha para cada pesquisador coletar (Apêndice 2), 

planilha com os dados da amostra e planilha com o código das variáveis a serem 

coletadas (Apêndice 3). 

O acesso ao Sistema MV e a localização dos dados a serem coletados foram realizados na 

seguinte sequência: 

1. Na área de trabalho do computador (desktop), clicar no ícone do programa - Clínico 

Gerenciamento de Unidades, para acessar ao sistema. Se o ícone do Clínico 

Gerenciamento de Unidades não estiver no desktop é preciso abrir a pasta MV2000i e 

localizar o programa; 

2. Assim que o sistema abrir, inserir nome de usuário e senha (feita pela TI) na janela de 

identificação, para acessar o sistema e na opção de preenchimento: banco de dados, 

colocar produção e apertar a tecla Enter; 

3. Na janela “consulta de pacientes internados”, clicar na opção cancela; 

4. Na janela “sistema de gerenciamento de unidades”, ao aparecer a mensagem: Atenção: 

existe mensagem. Deseja visualizar?, clicar na opção “não”; 

5. Na barra de ferramentas superior, clicar em consultas e no sub-menu prontuário 

informatizado; 

6. Ao abrir o quadro com os prontuários informatizados definir período da busca, 

preenchendo com a data desejada: 01/01/2007 até 31/12/2012; 

7. Na opção paciente, inserir o número do prontuário desejado e apertar Enter no teclado; 

8. Na opção “dados do paciente”, estão as informações pessoais do paciente; 

9. Clicar em “documentos eletrônicos”; 



10 
 

10. Do lado esquerdo, em “documentos”, clicar em “prontuário”; 

11. Aparecerá uma lista de evoluções médicas diárias da internação do paciente, com data, 

nome do médico e clinica atendida. Clicar no prontuário escolhido e depois clicar em 

“visualizar”; 

12. Abrir a evolução escolhida. Na evolução é encontrado um cabeçalho com nome do 

paciente, leito, sexo, profissão, atendimento, idade, estado civil e prontuário. No canto 

superior direito é encontrado a data da evolução e hora. No texto da evolução está a 

descrição do atendimento, a avaliação, a história da molestia atual e a história 

pregressa. Nesse conteúdo é encontrado: fatores de risco, diagnóstico, detalhes da 

condição clínica do paciente como: úlcera, localização da úlcera, detalhe do 

procedimento cirúrgico realizado, entre outros; 

13. Em “atendimentos” é preciso selecionar a opção “internação”. Nesse local é 

encontrada a data de internação do paciente e a data das reinternações (caso tenham 

ocorrido reinternação); 

14. Em “cirurgias” é possível ver quantas cirurgias o paciente realizou, a data da cirurgia e 

uma breve descrição da cirurgia. Ao visualizar os dados sobre a cirurgia é importante 

comparar com o atendimento e saber em qual internação ou reinternação ocorreu a 

cirurgia; 

15. Após ler os prontuários é preciso passar os dados encontrados para a planilha de 

acordo com os códigos (Apêndice 3). É necessário pesquisar em várias evoluções para 

confirmar a busca. 

As falhas e dificuldades encontradas durante os testes da planilha inicial foram discutidas e 

foram feitos os ajustes e as modificações necessárias, tanto na planilha quanto na lista de 

codificação das respostas (Apêndice 3), sendo as novas versões testadas até a obtenção da 

versão final. 
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3 RESULTADOS 

 

A triagem dos nomes e números de registros dos pacientes que foram atendidos pelo Serviço 

de Cirurgia Vascular desde Janeiro de 2007 até Dezembro de 2012 resultou em uma lista com 

7215 sujeitos. Para realizar o teste piloto foram analisados os prontuários eletrônicos de 844 

pacientes. 

 

Foram testadas quatro versões da planilha do BD para se chegar à versão final, em que foram 

incluídas as seguintes variáveis com suas possíveis respostas: iniciais dos nomes, código do 

prontuário, idade, sexo, cidade de procedência, fatores de risco (HAS, DM, tabagismo, 

insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou DPOC) e suas possíveis combinações, Pé 

Diabético, doença arterial (isquemia critica de Membros Inferiores (MMII) sem ou com lesão 

trófica, isquemia crítica de Membros Superiores (MMSS) sem ou com lesão trófica, isquemia 

critica aguda em MMII e MMSS), trauma vascular (cervical, torácico, abdominal, MMSS, 

MMII ou mais de um local), aneurisma (poplíteo, abdominal infra renal, abdominal justa/para 

renal, aorta toráxica, tóraco abdominal, periférico, visceral e central), doença venosa 

(trombose venosa profunda -TVP e outras), presença de úlcera e lado acometido (direita, 

esquerda e bilateral), localização da ulcera (pé, perna, coxa e outros), cirurgia (amputação de 

pododáctilos, amputação transmetatársica, amputação transtibial, amputação transfemoral, 

desarticulação coxo femoral e outras cirurgias- desbridamento, embolectomia, arteriografia, 

trombectomia, toracocentese, enxerto dermo epidérmico, revisão do coto de amputação, 

laparatomia exploratória com ou sem biópsia, acesso para hemodiálise, revascularização e 

aneurisma), em qual internação ocorreu a cirurgia, diferença de internação (quantas vezes o 

paciente retornou para atendimento ou nova internação no hospital), desfecho da internação 

(se durante a internação houve  alguma intecorrência como Acidente Vascular Cerebral -

AVC, evento cardíaco, amputação maior - transtibial, coxo femoral e desarticulação do 

quadril, amputação menor - pododáctilos e transmetatársica) e end point (o que ocorreu com o 

paciente no final da internação: óbito, transferência para outra unidade ou hospital, alta com 

ou sem cuidados especiais).  

 

Durante o teste piloto da planilha foram encontradas dificuldade ao acessar aos PEP. Entre 

elas, a falta de terminais disponíveis para acessar os dados dos pacientes. O Centro de Estudos 

do NEPE possui apenas um computador destinado à coleta de dados, para fins de pesquisa. 

Este terminal deve ser usado preferencialmente para evitar a sobrecarga de usuários nos 
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computadores disponíveis nas salas de prescrição do hospital, onde a prioridade de uso é dos 

profissionais que acessam o sistema para registrar as evoluções dos pacientes internados. 

Além disso, nem todos os computadores das enfermarias possuíam o programa Excel 

instalado.  

 

A localização dos dados de interesse nos prontuários eletrônicos foi dificultada por alguns 

fatores, devido, sobretudo à falha humana no registro das informações: fatores de risco que 

não foram descritos na admissão e nas evoluções durante o período de internação do paciente. 

Idade do paciente: divergência entre a idade do cabeçalho em relação àquela informada nas 

evoluções. Esse problema foi solucionado com a padronização do uso do dado apresentado no 

cabeçalho, que é gerado automaticamente pelo sistema. Especificamente em relação a 

aneurisma, em alguns prontuários não constava o tipo de aneurisma. No registro de úlceras, 

muitas vezes não constava a localização. Em relação às cirurgias, foi preciso verificar nas 

evoluções o procedimento realizado para confirmar a informação que constava no sumário de 

procedimentos cirúrgicos, pois foram detectadas divergências entre o que constava na lista e o 

que realmente foi realizado. Em relação aos desfechos (end point) da internação muitas vezes 

esse dado não constava no relatório de alta, nem nas ultimas evoluções médicas, anteriores à 

alta hospitalar. 
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4 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo viabilizou a organização e estruturação do banco de dados do Serviço da 

Cirurgia Vascular do Hospital Risoleta Tolentino Neves.  

 

Organização diz respeito à forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados 

pretendidos e a estruturação trata da forma como essa organização será racionalizada, seus 

métodos e meios para funcionar (ANDRADE e FALK, 2001). A montagem de um banco de 

dados passa por esses dois processos. No presente estudo foi possível estruturar um banco de 

dados, através dos critérios selecionados a partir da base de dados do HRTN, obtidos no 

sistema eletrônico. Segundo Dias (2007), um BD criado a partir de uma base de dados 

informatizada depende diretamente do acesso aos dados e da validade dos mesmos. 

 

O uso de sistemas informatizados para gestão hospitalar trouxe, entre outros benefícios, a 

facilidade de acesso, facilidade de organização dos dados na forma de BD e a assistência à 

pesquisas (DIAS, 2007). O PEP possui importância fundamental nas pesquisas, pois o BD 

possibilita o cruzamento de dados atendendo as diferentes necessidades (MOURÃO e 

NEVES, 2007). Em estudo de caso realizado por Andrade e Falk (2001), os autores estudaram 

a implantação e a eficácia de um Sistema de Informação dentro de um hospital de grande 

porte através de entrevista, 79,7% dos entrevistados perceberam vantagem do uso do PEP em 

relação ao Prontuário Manual, na melhoria da qualidade de atendimento aos pacientes após 

implantação da TI. Segundo os autores Filho et al. (2001) e Dias (2007), esse resultado está 

relacionado a agilidade e a facilidade no acesso às informações e ao acesso remoto do BD 

pela equipe médica. Além de agilizar diagnóstico e procedimento clínico e cirúrgico 

(MOURÃO e NEVES, 2007). Outra vantagem enfatizada foi o acesso simultâneo ao PEP, que 

otimiza as buscas, seja para fins de assistência ou pesquisa. 

 

Andrade e Falk (2001) pontuaram como principal desvantagem da informatização dos dados 

em um hospital, o fato do sistema esta sujeito a falhas de ordem técnica. No referido estudo, 

profissionais entrevistados manifestaram insatisfação pelas falhas técnicas e pela falta de 

segurança nos dados. No presente estudo, não houve falha técnicas do sistema. Ao realizar o 

teste piloto, o sistema estava sempre disponível. Gutierrez (2011) enfatiza que nem todas as 

falhas em sistemas informatizados de Gestão Hospitalar são de ordem técnica. O 

arquivamento de informações hospitalares de forma eletrônica depende diretamente do 
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correto preenchimento dos formulários e documentos do paciente. Segundo Mourão e 

NEVES, as dificuldades de implantação de sistema informatizado em um hospital podem ser 

de ordem social, econômica e tecnologia, a resistência ao sistema é um dos maiores 

empecilhos para implantação do mesmo, pelo falto de alguns usuários não se familiarizar com 

o uso do computador e da rede, por falta de conhecimento ou por falta de treinamento. 

Mourão e Neves citam também outras dificuldades encontradas: falta de planejamento 

estratégico, falta de incentivo interno, autonomia nos hospitais e falta de planejamento do 

atendimento à saúde. Segundo Filho, Xavier e Adriano (2001), a falta de sucesso dos sistemas 

informatizados em muitos Hospitais são atribuídas à falha de planejamento do sistema, falha 

de não incluírem os usuários no desenvolvimento e implementação do sistema e a falta de 

recursos. Filho, Xavier e Adriano (2001) descreveram que as principais falhas encontradas no 

registro médicos estão relacionadas ao conteúdo e forma de preenchimento. Durante o teste 

piloto do BD do presente estudo, foram identificadas falhas de ordem humana no 

preenchimento dos PEP nas variáveis: fator de risco, idade, aneurisma, cirurgia e end feel. 

Segundo Andrade e Falk (2001) as falhas humanas no preenchimento do PEP podem ser 

evitadas através de um treinamento prévio dos profissionais, no caso especifico desse estudo, 

o treinamento dos médicos da CV. 

 

Algumas variáveis de interesse que foram incluídas no presente BD incluem um número 

grande de respostas possíveis e suas combinações, tais como fator de risco, cirurgia e trauma. 

Nesses casos, as opções de codificações foram resumidas para facilitar a localização dos 

códigos, mas isso pode comprometer os resultados de futuros levantamentos, pois não foram 

listadas todas as combinações possíveis.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Foi possível organizar e estruturar o banco de dados do Serviço de Cirurgia Vascular do 

Hospital Risoleta Tolentino Neves à partir da base de dados informatizada da Instituição. 

 

Esse instrumento possibilitará o uso das informações dos pacientes atendidos por este Serviço 

para fins de levantamentos epidemiológicos e para definição de políticas de saúde dirigidas à 

população com doenças vasculares atendida no HRTN. Os pacientes do Serviço de Cirurgia 

Vascular do HRTN são assistidos por uma equipe multiprofissional onde se insere o 

fisioterapeuta. Sendo assim, estudos futuros realizados no HRTN com base neste banco de 

dados poderão ser úteis aos colegas fisioterapeutas em ações de ensino, pesquisa e extensão 

relacionados a tratamento ou prevenção de doenças vasculares. Este estudo poderá servir de 

modelo para outras Clínicas e Serviços do HRTN que pretenderem criar seus bancos de 

dados.  
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APÊNDICES 
 

Apêndice 1 

 

CARTA JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA DO TERMO DE CONSENT IMENTO  
LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2013 

 
Prezado(a) Sr(a) 
 
Tenho ciência das normas da Resolução 196/96 sobre a necessidade do TCLE em estudos 
envolvendo seres humanos e de que “nos caso s em que seja impossível registrar o 
consentimento livre e esclarecido, tal fato deve ser devidamente documentado, com 
explicação das causas da impossibilidade, e parecer do Comitê de Ética em Pesquisa” (Res. 
CNS 196/96-IV.3.c). Sendo assim, apresento a seguir a justificativa para ausência do TCLE 
na coleta dos dados do projeto de pesquisa intitulado “ Perfil sociodemográfico e 
epidemiológico dos pacientes internados por doenças vasculares no Hospital Risoleta 
Tolentino Neves - HRTN” . Trata-se de um estudo de campo, quantitativo, do tipo 
observacional retrospectivo, descritivo, que será realizado a partir de dados de prontuários 
eletrônicos da Instituição (Hospital Risoleta Tolentino Neves). Serão incluídos todos os 
pacientes internados por doenças vasculares no HRTN no período de Janeiro de 2007 a 
dezembro de 2012. Serão levantadas as seguintes variáveis: idade, sexo, estado civil, 
procedência, diagnóstico (lesão trófica, isquemia crítica, isquemia não critica, isquemia 
aguda, isquemia cerebral, aneurisma, trauma, doenças vasculares venosas), fatores de risco e 
comorbidades (hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tabagismo, insuficiência 
renal, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica). Por se tratar de estudo 
retrospectivo, a necessidade de obtenção do TCLE inviabilizaria a proposta, pois endereços e 
telefones de contato dos pacientes podem ter sido modificados e alguns deles podem até 
mesmo ter ido a óbito. O chefe do Serviço de Cirurgia Vascular tem ciência da realização do 
estudo, conforme carta de anuência, em anexo. Como pesquisadora responsável pelo estudo, 
declaro, para os devidos fins, que as informações e dados coletados no estudo serão 
destinados a fins exclusivamente científicos, respeitando as normas e diretrizes éticas 
regulamentadores de pesquisas realizadas com seres humanos descritas na Resolução 196/96 
do Conselho Nacional de Saúde. Ao final do estudo, os resultados dessa investigação serão 
tornados públicos. 
 
 
 
 

Profa Dra Ligia de Loiola Cisneros 
 

Departamento de Fisioterapia EEFFTO 
 

Fone fax (31) 34094783 Email: ligialoiola@uol.com.br 
 

Universidade Federal de Minas Gerais 



18 
 

Apêndice 2 

 

PLANILHA INDIVIDUAL DESENVOLVIDA PARA REALIZAR A COLETA  
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Apêndice 3 

 

VARIÁVEIS COLETADAS COM OS DEVIDOS CODIGOS 
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