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Investigou-se, no período de 1988 a 1993, o
que o Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Botucatu, HC-FMB, ofereceu à
população em termos de atenção à saúde, na
área das doenças do aparelho circulatório, e
quem foram os pacientes atendidos. O
prontuário médico serviu como fonte de
informação para análise dos dados referentes
ao processo de atendimento-tratamento.
A prática de atendimento e tratamento, no
âmbito de um hospital geral, público e
universitário, constitui uma das principais
estratégias pedagógicas que estruturam a
formação do profissional de saúde. Os dados
contidos nos prontuários médicos registram
a participação da comunidade universitária alunos, médicos-residentes, médicos e
docentes - no processo de atendimentotratamento, trazendo informações que
permitem refletir o processo de ensinoaprendizagem na área de saúde.
A pesquisa utilizou três grupos de pacientes.
O GRUPO 1, composto pelo conjunto de
pacientes acompanhados pela instituição,
revela o que o HC-FMB vem oferecendo à
população em termos de atenção à saúde
voltada para as doenças do aparelho
circulatório. O GRUPO 2 expressa o conjunto
de pacientes que foi a óbito. Submetidos à
necropsia, a análise dos dados, por meio da
relação entre o diagnóstico definitivo e o da
causa básica de morte, evidencia a
concordância dos diagnósticos no processo
de atendimento e tratamento. O GRUPO 3,

integrando todos os pacientes, permite
caracterizar as doenças do aparelho
circulatório e conhecer o perfil dos pacientes
atendidos no HC/FMB no período estudado.
A análise dos dados levantados a partir do
prontuário médico possibilitou apreender as
relações de sentido que envolveram a
construção do diagnóstico definitivo pela
aplicação de saberes frente às doenças do
aparelho circulatório, colocando em
evidência os processos de atendimento e
tratamento e de ensino-aprendizagem
voltado para a formação médica na área das
doenças do aparelho circulatório.
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