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Sumário 

Ao longo dos anos, diferentes especialidades médicas tornaram-se cada vez 

mais dependentes das imagens e dos seus relatórios, para auxílio no diagnóstico 

e terapêuticas dos pacientes. A importância destas técnicas justifica, que quem 

as utilize, como prescritor, tenha um conhecimento aprofundado das 

capacidades e limitações de cada uma delas. Só assim poderá potenciar o 

custo/benefício destas.  

O objectivo deste estudo é verificar, no que respeita aos exames 

radiológicos requisitados, se os médicos consultam os mesmos e quanto tempo 

o demoram a fazer.  

Foi realizado um estudo observacional descritivo num Hospital 

Universitário, onde foram recolhidos dados e auditorias de “logs” de um 

Sistema Informático de Radiologia, durante o período de 2 meses. Os dados e 

os “logs” foram analisados tendo em conta a proveniência hospitalar e a 

presença ou ausência de relatório. Após todo o processo de recolha e cálculo 

das variáveis foi possível observar proporções de exames pedidos e visualizados 

e também tempos medianos de visualização após pedidos, execuções e 

validações. 

Tendo em conta o período de recolha de dados (2 meses) e a ausência de 

“logs” do Sistema de Arquivo e Comunicação de Imagens (PACS), nos 

resultados destacaram-se os exames provenientes da consulta com relatório, 

com apenas 44,4% de exames visualizados. Nos exames de internamento com 

relatório ocorre a maior quantidade de visualizações (86,7%), cujos tempos de 

visualização rondam as 3 horas. Os exames urgentes sem relatório possuem 

tempos de visualização reduzidos (1 hora e 10 minutos) e uma percentagem de 

visualizações de 53,4%. As diferentes características dos exames, segundo as 

diversas áreas de proveniência hospitalar são confirmadas pelas curvas de 

“sobrevivência”.  

Numa análise geral, a visualização dos exames por parte dos médicos ocorre 

em proporções reduzidas, destacando-se os exames de internamento com 

relatório, onde se verifica uma utilização significativa de recursos 

desnecessários.  
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Por outro lado, os tempos das visualizações parecem ser ajustados à 

realidade hospitalar, obtendo-se intervalos de tempo que se coadunam com as 

diferentes áreas de proveniência hospitalar. 

O conteúdo da amostra de difícil compreensão, associado à inexistência de 

“logs” do Sistema de Arquivo e Comunicação de Imagens, foram sem dúvida as 

maiores limitações, podendo constituir um possível viés nos resultados. 

É preciso combater gastos desnecessários, baseados em más rotinas e 

práticas médicas diárias. Assim, recomenda-se que, para a utilização plena dos 

resultados de diagnóstico por imagem, os médicos requisitem os exames 

estritamente necessários e os visualizem logo de seguida. 
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Abstract 

Over the years, different medical specialties become more and more 

dependent on images and their reports to aid in diagnosis and treatment of 

patients. The importance of these techniques justifies that prescribers, have a 

thorough knowledge of its capabilities and limitations. Only then the 

prescriber can enhance the cost / benefit of using these techniques. 

The purpose of this study is to verify if physicians consult all radiological 

examinations and how long they take to do it. 

We conducted a descriptive observational study in a University Hospital, 

with data and audit logs collection of a Radiology Information System, during a 

2 months period. The data and logs were analyzed according to the different 

hospital settings and the presence or absence of reports. After the whole 

process of collection and calculation of variables it was possible to observe the 

proportion of requests and consulted exams, median times of visualization after 

request, execution and validation. 

Regarding the data collection period (2 months) and the absence of “logs” 

from Picture Archiving and Communications System, the highlights were the 

consultation exams with report, with only 44.4% of visualized exams. 

Admission exams with report have the largest number of visualizations 

(86.7%), whose median viewing times are around 3 hours. In urgent exams with 

report, the access time is low (1 hour and 10 minutes) and 53.4% of exams are 

visualized. Different characteristics of exams, according to the various hospital 

settings, are confirmed by the "survival" curves. 

In a general analysis of different hospital settings there are a limited extent 

in visualization, highlighting the admission exams with report, where we found 

a significant use of unnecessary resources. 

However, visualization times seem to be adjusted to hospital reality, with 

time intervals that reflect the different hospital settings. 
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 The sample content, difficult to understand, along with the lack of logs 

from the Picture Archiving and Communications System, were undoubtedly the 

major limitations, leading to a possible bias in results. 

We need to fight against wasteful spending based on bad medical practices 

and daily routines. Therefore, is recommended that, for a full utilization of 

diagnostic imaging results, physicians prescribe strictly necessary exams and 

view them immediately. 
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Preâmbulo 

Sendo a autora desta dissertação licenciada em Radiologia pela Escola 

Superior de Tecnologias do Porto e exercendo funções no Hospital de São João 

no Serviço de Radiologia, desde 2005 surgiu-lhe a oportunidade de realizar o 

mestrado de Informática Médica da Faculdade de Medicina do Porto, que tanto 

ambicionava. 

Como para a autora, a dissertação só faria sentido se se baseasse em algo 

que estivesse relacionado com a sua actividade profissional, com ajuda da Prof. 

Doutora Isabel Ramos e do Prof. Doutor Ricardo Cruz Correia, chegou à 

conclusão de estudar ficheiros “logs” dos sistemas SiiMA e PACS, com o 

objectivo de visualizar o fluxo de trabalho do Serviço de Radiologia e tentar 

concluir se os exames requisitados são ou não úteis. 

A dissertação decorreu com o auxílio de um Projecto de Investigação 

Cientifica e Tecnológica (PTDC/EIA-EIA/099920/2008) da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto. 

Nesta proveniência foi feita a proposta para estudar os “logs” relativos aos 

exames radiológicos durante o período de 2 meses, orientada pelo Prof. Doutor 

Pedro Rodrigues e co-orientada pela Prof. Doutora Isabel Ramos. 
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Organização da tese 

Este trabalho é iniciado por um esclarecimento claro e sucinto, dos diversos 

pontos que desencadearam a motivação da autora, na escolha deste tema. 

Posteriormente são referidos os objectivos deste trabalho, estando 

relacionados com a motivação para o desenvolvimento do mesmo. 

No sentido de suportar a metodologia apresentada, foi necessária uma 

intensiva pesquisa bibliográfica, resultando o estado da arte. Este aborda 

sucintamente os seguintes conteúdos: bases de dados, RIS, PACS, integração 

entre PACS/RIS, outros sistemas de informação (SONHO, SAM, J.One, 

Alert), telerradiologia, auditorias de “logs”, segurança em saúde e 

sobreutilização da imagem. 

Expõe-se de forma clara e detalhada a metodologia aplicada neste estudo. 

Neste capítulo são descritos a população-alvo, a necessária aprovação ética e a 

identificação/preparação/cálculo/ obtenção de variáveis. 

Os resultados obtidos são apresentados no capítulo seguinte. A discussão 

dos mesmos é apresentada logo de seguida. 

Por fim são indicadas as principais conclusões e recomendações deste 

estudo, assim como trabalho futuro. 
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Resultados científicos e 
financeiros 

No âmbito deste tema foi produzido uma comunicação oral, a convite, 

apresentando os resultados preliminares no “3º Simpósio de Informática 

Médica”, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 30 de Outubro de 

2010 (Anexo 1). 

 
O presente trabalho contou com a colaboração do Departamento de 

Ciências da Informação e da Decisão em Saúde da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, no âmbito do projecto de investigação OPTIM 

(PTDC/EIA-EIA/099920/2008) financiado pela Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia.  
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1.  Introdução 

A prática médica tem sido descrita, como sendo dominada pela forma como 

a informação é recolhida, processada, recuperada e comunicada (Barnett 1990). 

Apesar de ser amplamente aceite que a visualização aos Registos de Saúde 

Electrónicos (RSE) e que a actualização constante de conhecimentos dos 

médicos reduzem significativamente falhas resultantes de tomadas de decisão, 

ainda existe pouca evidência que os RSE possam melhorar o cuidado de saúde 

do paciente (Miller and Sim 2004; Clamp and Keen 2007). O acesso ao pedido 

electrónico de informação clínica ainda é inadequado em muitos contextos, 

contribuindo para duplicação de esforços, custos adicionais e eventos adversos 

(Feied, Handler et al. 2004).  

Vive-se numa época de culpabilização médica e de um aumento de litigância 

da negligência médica, levando a comportamentos defensivos e resultando em 

efeitos negativos, tanto em termos de custo como de segurança para o paciente 

(Panek, Deloney et al. 2006; Catino 2009). Outro factor que tem influência é o 

grau de formação dos médicos que requisitam exames. Sabe-se que os médicos 

internos solicitam em média, mais exames que os médicos especialistas, até 

porque têm tendência à prática de uma medicina mais defensiva (Bloch, Hofer 

et al. 2003; Catino 2009).  

Diferentes especialidades médicas tornam-se cada vez mais, dependentes de 

exames imagiológicos, para auxílio no diagnóstico do paciente, e para a 

avaliação dos resultados nos procedimentos terapêuticos (Boland 2008). 

Diariamente são efectuadas radiografias de “rotina” (sem uma razão específica) 

(Graat, Choi et al. 2006). Vários estudos demonstram que as radiografias de 

rotina, principalmente em pacientes com elevado período de internamento, são 

responsáveis por grandes encargos económicos (46,50 euros – 1 raio x de 

tórax), e promovem a exposição cumulativa de radiação. Alguns autores 

defendem ser possível deixar de realizar este tipo de exames (Graat, Kröner et 

al. 2007) sem alterar a eficácia do diagnóstico ou terapêutica (Krivopal 2003; 

Hendrikse, Gratama et al. 2007; Mets, Spronk et al. 2007). 
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Sendo o diagnóstico por imagem cada vez mais utilizado, a sua rapidez e 

viabilidade são características muito aliciantes para a comunidade médica 

(Griffey and Sodickson 2009). Utilizando “The International Commission of 

Radiological Protection – 1990”, o risco de induzir malignidade pela exposição 

à radiação é de 5%/Sievert, isto significa que na exposição de 100 indivíduos 

com uma dose efectiva equivalente a 1 Sievert resultaria na indução de 5 

neoplasias. Por exemplo, uma radiografia torácica de duas incidências resulta 

em 0.06 a 0.25 milisievert e uma TC torácica convencional resulta em 3 a 27 

milisievert (Diederich and Lenzen 2000).  

A consciencialização dos riscos de exposição radiológica, na rotina médica, 

deve desempenhar um papel importante tanto na sua utilização como 

regulamentação (Griffey and Sodickson 2009). Os possíveis perigos de indução 

de tumores malignos pela utilização da radiação ionizante têm de ser 

equilibrados com os potenciais benefícios do diagnóstico e tratamento precoce 

(Diederich and Lenzen 2000; Richards, Summerfield et al. 2008; Salotto, Bar-Or 

et al. 2009). 

Estudos nacionais mostram que alguns relatórios clínicos 

ainda são usados depois de um ano, independentemente do objectivo para qual 

foram criados. Embora existam diferenças significativas nos relatórios dos 

diferentes contextos hospitalares (Cruz-Correia, Ferreira et al. 2008). Na 

urgência, por exemplo, os médicos acreditam que apesar de os pacientes 

beneficiarem mais de registos clínicos longitudinais, eles apenas tentam obter 

esses mesmos dados, em 10% dos casos (Shapiro, Kuperman et al. 2006). 

Algumas pesquisas indicam que aquando um episódio de urgência, os médicos 

acedem muitas vezes à informação anterior do paciente. Contudo na maioria 

dos casos, este historial não é consultado mesmo quando o utilizador é 

notificado da sua disponibilidade (Hripcsak, Sengupta et al. 2007). 

A crescente complexidade das opções tecnológicas disponíveis, para os 

clínicos, pode contribuir para uma utilização inadequada dos procedimentos de 

diagnóstico por imagem. Atrasos no acesso à informação das imagens têm sido 

descritos como o resultado indirecto para o aumento dos custos. Consultas 

entre os clínicos e radiologistas, tal como um relatório radiológico anexo às 

imagens podem agilizar e ajudar na escolha do melhor estudo de imagem, para 

cada paciente e reduzir as despesas desnecessárias (Gur, Straub et al. 1992; 

Reiner, Siegel et al. 1999).  

Os médicos podem consultar os resultados provenientes da radiologia, por 

diferentes sistemas, em diversos locais do hospital e com ou sem ajuda dos 

radiologistas. Actualmente já é possível aceder por via electrónica, tantos às 
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imagens como aos relatórios das mesmas, mas em alguns locais, por diferentes 

razões, ainda se visualizam as imagens em películas e relatórios em papel 

(Saleem 2009). Nem sempre os clínicos valorizam o relatório do radiologista, 

esquecendo que o exame radiológico só está completo se tiver imagens e 

relatórios. No entanto, para uma conclusão final e mais abrangente do exame, a 

interpretação e considerações do diagnóstico do radiologista devem estar 

apresentadas nos relatórios anexos às imagens. Isto é, para uma obtenção do 

“produto” final do Serviço de Radiologia, os clínicos devem ler os relatórios 

radiológicos (Hurlen, Ostbye et al. 2009). 

 A comunicação entre o Serviço de Radiologia e os outros serviços é o 

ponto fulcral para um bom resultado clínico, para isso é necessário existir de 

forma bem estruturada um Sistema de Informação Hospitalar (HIS), um 

Sistema de Informação em Radiologia (RIS), um Sistema de Arquivo e 

Comunicação de Imagens (PACS) e interoperabilidade entre estes sistemas com 

o RSE.   
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2. Objectivos 

Com o constante desenvolvimento dos Sistemas de Informação em 

Radiologia, passamos a dispor de grande quantidade de dados. É necessário 

então compreender sobre as necessidades realmente importantes, na prática 

clínica diária. 

Assim, este estudo pretende responder à seguinte questão: 

Será que ao nível dos exames radiológicos, os clínicos consultam todos os exames pedidos? 

 

Como objectivo principal do estudo pretende-se verificar se os médicos 

consultam os exames radiológicos requisitados, e quanto tempo o demoram a 

fazer. 

Com base na proporção de visualizações e tempos de visualizações aos 

exames será possível também: 

Analisar no Serviço de Radiologia, segundo as diferentes áreas de 

proveniência, qual é a percentagem de exames pedidos, a percentagem de 

exames visualizados e os tempos dos exames até estes serem visualizados; 

Verificar a percentagem de visualizações dos relatórios e das imagens; 

Observar o fluxo de pedidos e visualizações de exames, mensais e diários. 
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3. Estado da arte 

Este capítulo concentra uma abordagem teórica do tema, possuindo 

conteúdos os quais consideramos importantes no entendimento desta 

dissertação. São descritos sucintamente conteúdos tais como Bases de Dados, 

Sistema de Informação em Radiologia (RIS), Sistema de Arquivo e 

Comunicação de Imagens (PACS), Integração entre PACS/RIS, Sistema de 

Gestão de Doentes Hospitalares (SONHO), Sistema de Apoio ao Médico 

(SAM), Alert, J.One, Telerradiologia, Auditorias de “logs”, Segurança em Saúde 

e Sobreutilização da Imagem. 

 

3.1. Bases de Dados 

Segundo Boochever (2004), uma boa integração dos sistemas informáticos 

fornece um melhor fluxo de trabalho, qualidade e segurança para o paciente e 

uma diminuição de custos hospitalares. Mas para isso, é necessário não 

esquecer que a integração só pode ocorrer na máxima potência se tiver um bom 

Departamento de Base de Dados (Coleman, Ralston et al. 2004). 

 

 

Figura 1: Base de Dados Radiológicos, panorama hospitalar (Coleman, Ralston et al. 2004) 
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O Departamento de Base de Dados Radiológico deve conter e integrar: base 

de dados do RIS, base de dados do PACS, auditoria de “logs” do RIS, auditoria 

de “logs” do PACS e um sistema de credenciamento (Figura 1). 

Uma Base de Dados Radiológicos é uma mais-valia para o Serviço de 

Radiologia. O serviço poderá ter acesso a um conjunto de dados de valor 

acrescido, permitindo assim efectuar estudos ou análises com diferentes 

objectivos. Uma Base de Dados permite ao serviço, conhecimento sobre: os 

dados demográficos dos pacientes e utilizadores (identificação, especialidade, 

categoria); os dados associados, como local e hora da solicitação e de execução 

do exame; a identificação dos médicos, administrativos e técnicos que 

requisitaram, assistiram ou realizaram o exame; e outros dados demográficos. 

como tempos de utilização do sistema (Coleman, Ralston et al. 2004).  

3.2. RIS 

O Sistema de Informação em Radiologia (RIS) é um sistema computacional 

projectado para suportar o fluxo operacional de trabalho e análise de negócios 

dentro de um departamento de radiologia. É também um repositório de dados 

dos pacientes, imagens e relatórios. Permite o agendamento e acompanhamento 

dos doentes e contribui para registo electrónico do paciente (Barton 2007; 

Radiologists 2008). 

O RIS tem evoluído e a sua aplicação está cada vez mais ampliada de forma 

a incluir outros departamentos e especialidades Imagiológicas (Radiologists 

2008). 

3.2.1. SiiMA 

O SiiMA apresenta-se como um sistema de informação que permite gerir de 

forma eficiente todo o circuito operacional de um serviço clínico. Desenvolvido 

inicialmente como RIS, o SiiMA evoluiu para uma solução que se adapta à 

realidade específica de cada serviço clínico, e neste momento abrange diversas 

áreas clínicas (SiiMA 2011). 

Este sistema permite o registo técnico de cada procedimento, possibilitando 

a recolha de informação adequada ao tipo de acto, assim como a produção do 

respectivo relatório clínico. A capacidade de integração com os sistemas que o 

rodeiam (desde sistemas de informação a aparelhos clínicos) aliada à sua 

abrangência, tornam o SiiMA uma solução estruturante e transversal, ideal para 



Estado da arte  7 

 

as instituições de saúde que pretendam uma plena integração clínico-

administrativa da informação. 

O SiiMA pode incluir áreas clínicas como Radiologia, Neurorradiologia 

Medicina Nuclear, Cardiologia, Gastroenterologia, Neurofisiologia, 

Oftalmologia, Dermatologia, Psiquiatria/ Alcoologia, Medicina Física e 

Reabilitação, Obstetrícia / Ginecologia, Pneumologia e Estomatologia. 

E tem as seguintes funcionalidades:  

 

Premissas do sistema - Permite simplificar e optimizar a complexa gestão 

de serviços clínicos, integrar a informação que circula na instituição de saúde e 

rentabilizar os recursos humanos e equipamentos médicos. 

 

Factores de diferenciação - O SiiMA tem um sistema único de gestão 

clínica para várias áreas, tem uma plataforma de integração baseada em 

standards, permite a integração de multi-sistemas de informação hospitalar 

(HIS), de multi-PACS, de multi-equipamentos, de sistemas de Telemedicina e 

tem uma abordagem orientada ao projecto. 

 

Gestão clínico-administrativa - A gestão clínico-administrativa do SiiMA 

compreende várias funcionalidades como o acesso ao histórico clínico do 

utente e à gestão de utentes, de requisições e agendamento de actos médicos, de 

relatórios, com possibilidade de recorrer a modelos predefinidos,  e de stocks. 

Permite elaborar uma lista de trabalho dos actos a realizar com distinção entre 

pedidos marcados e pedidos de urgência, classificar relatórios por códigos de 

patologia (Classificação Internacional de Doenças (ICD) ou outras), executar os 

actos médicos e registo de consumíveis (adaptada a cada área clínica), assim 

como facturação clínica (com facturação por lotes). Quanto à elaboração de 

relatórios clínicos possui ditado digital e reconhecimento de voz em Português 

Europeu e permite a exportação dos mesmos. O SiiMA possui 

interoperabilidade com equipamentos de diagnóstico (recepção e envio de 

sinais ou imagens médicas) e com outros sistemas de informação: HIS (Sistema 

de Informação Administrativa e Financeira Hospitalar (SONHO), HOSIX, 

etc.), Sistema de informação administrativa e financeira para os cuidados de 

saúde primários (SINUS), Sistema de Apoio ao Médico (SAM), ALERT, 

Sistemas de Arquivo e Comunicação de Imagem (PACS) (Philips, AGFA, 

Rogan, Fujifilm, etc).  
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SiiMA Web - O SiiMA Web é um módulo que permite, remotamente, um 

utilizador reconhecido pelo sistema, possa requisitar actos no SiiMA, num 

qualquer posto de trabalho com um navegador de Internet. Este módulo utiliza 

uma interface muito simples, de forma a agilizar o processo de requisição 

electrónica de exames, incentivando os utilizadores ao uso da aplicação.  

Permite a integração com outros sistemas de informação, facultando às 

instituições de saúde a centralização de processos de requisição/prescrição de 

Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica numa única interface. 

  Para além disso possibilita ao médico relatar os seus exames, 

independentemente do local onde se encontra. Contém um módulo de gestão 

de relatórios web, cujas funcionalidades são semelhantes ao módulo cliente-

servidor. Este módulo permite a consulta remota aos relatórios, quando estes já 

estão validados/publicados. Este acesso pode ser efectuado a partir de qualquer 

posto de trabalho com navegador de Internet. Para cada utente seleccionado, 

será também possível visualizar todos os actos requisitados e realizados, ou 

então, apenas aqueles permitidos por configuração. 

Integra com sistemas PACS a nível de visualização de imagens médicas, 

tornando possível o acesso a imagens arquivadas nestes sistemas mediante as 

permissões definidas para o utilizador.    

3.3. PACS 

Informática Imagiológica é uma sub-especialidade distinta da Radiologia, 

que se esforça para melhorar a eficiência, exactidão e fiabilidade dos serviços 

radiológicos dentro da empresa médica. Embora os Sistemas de Arquivo e 

Comunicação de Imagem (PACS) serem um foco importante na informática da 

imagem, existem muitas outras formas pelas quais a tecnologia podem melhorar 

a eficiência dos radiologistas e do serviço de radiologia inteiro (Barton 2007). 

Depois de mais de 80 anos de arquivo em películas radiográficas, 

actualmente na Radiologia, o arquivo digital tem ganho cada vez mais terreno. 

O arquivo digital permite uma redução considerável de custos e espaço, mas o 

mais importante é a consulta imediata ou remota de todos os exames e 

relatórios, nas enfermarias do hospital. O PACS é usado para adquirir imagens 

médicas de forma digital, nas diversas modalidades, tais como Tomografia 

Computadorizada (TC), Ressonância Magnética (RM), ecografias e imagens de 

radiologia convencional. O RIS é neste caso, o ponto de partida no processo de 

arquivo electrónico. O PACS pode ser usado como arquivo radiológico em 
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conformidade com a lei, desde que esteja de acordo com algumas 

especificações, como o armazenamento a longo prazo de conteúdo “média”. 

No PACS, existe um sistema hierárquico de arquivo, todas as imagens digitais 

produzidas, correspondem a uma das modalidades de diagnóstico. As imagens e 

os dados do paciente podem ser recuperados e utilizados para a sua consulta 

imediata ou consulta à distância, pelo médico radiologista ou pelo médico 

requisitante, que necessite de imagens e/ou relatórios de exames radiológicos 

anteriores (Napoli, Nanni et al. 2003; De Backer, Mortelé et al. 2004).  

Devido ao servidor WEB no PACS é possível o acesso remoto de imagens e 

dados (telerradiologia). Um PACS seguro e confiável deve ser capaz de 

minimizar o risco de destruição acidental de dados, e deve impedir o acesso não 

autorizado ao arquivo, com as medidas de segurança adequadas em relação aos 

conhecimentos adquiridos e com base nos avanços tecnológicos. A tecnologia é 

capaz de rapidamente resolver os problemas que eram extremamente 

complexos até alguns anos atrás, como a ligação entre o equipamento e o 

sistema de arquivo, devido também à universalização do padrão Digital Imaging 

and Communications in Medicine (DICOM) 3.0. A evolução das redes de 

comunicação e a utilização de protocolos padrão como Transfer Control 

Protocol / Internet Protocol (TCP / IP) podem minimizar os problemas de 

dados e transmissão remota de imagens dentro da empresa de saúde, bem 

como para o exterior. No entanto, novos problemas surgem constantemente, 

como os perfis de segurança de dados digitais e os diferentes sistemas que os 

devem garantir. Entre estes, devem ser mencionados os algoritmos de 

assinatura electrónica (Napoli, Nanni et al. 2003). 

3.3.1. Sectra PACS 

 

Sectra PACS é um sistema modular que é construído usando um número de 

componentes diferentes(Sectra_Pacs 1994): 

 Workstations de diagnóstico avançadas, que atendem todas as 

necessidades, desde interfaces básicas de intranet até à distribuição de 

relatórios; 

 Elevada disponibilidade de servidores corporativos de 

armazenamento em massa, nas Workstations autónomas; 
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 Workstations - A Workstation “PACS Sectra Family” dá-lhe as 

ferramentas que você precisa para ser mais eficiente no seu trabalho 

diário; 

 Add-ons - A Workstation PACS Sectra tem uma abordagem modular 

que oferece uma elevada variedade de pacotes adicionais, que 

ampliam a usabilidade da estação de trabalho; 

 PACS Core - O sistema de gerenciamento de workflow e 

armazenamento/arquivo de componente, que constroem a base de 

sucesso para uma solução PACS; 

 Integração - A paleta completa de ferramentas de integração através 

da DICOM, protocolos padrão da indústria e Medicina Sectra ™ API 

(Application Programmers Interface); 

 Ferramentas de Manutenção - Uma grande variedade de produtos e 

serviços para lidar com a administração, manutenção e serviço. 

3.4. Integração PACS/RIS 

Sistemas de informação para gestão de imagens e dados médicos surgiram 

pela primeira vez no final dos anos 80, quando procedimentos de aquisição 

digitais começaram a ser usado em grandes hospitais (de Azevedo-Marques, 

Carita et al. 2004) . A tecnologia para adquirir, armazenar, recuperar, exibir e 

distribuir imagens tem avançado consideravelmente a partir de então 

(Boochever 2004). 

 O objectivo de todas as empresas é arranjar soluções de gerenciamento de 

imagens, onde as imagens digitais de radiologia, cardiologia e outras "gias" 

estejam perfeitamente armazenadas e ligadas com sistemas de informação e 

outras bases de dados, para além disso que sejam visualizadas sem qualquer 

problema, num único ponto, em vários locais do hospital (Boochever 2004). 

Quando o PACS é integrado com o RIS ou Sistemas de Informação 

Hospitalar (HIS), ele pode mesclar dados demográficos do paciente, registos 

médicos e imagens (Creighton 1999). O objectivo chave desta integração de 

sistemas é para além de muitas outras coisas: implementar toda uma política de 

um serviço de radiologia sem filme e assim proporcionar uma maior 
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acessibilidade na visualização de imagens e relatórios; desenvolver protocolos 

de aquisição e de desenvolvimento de novos métodos de processamento, que 

permitam a exibição de imagens(de Azevedo-Marques, Carita et al. 2004); 

melhorar e racionalizar o fluxo de trabalho; aumentar o rendimento e segurança 

do paciente (Boochever 2004); equilibrar a relação custo-eficácia (Adelhard, 

Nissen-Meyer et al. 1999), melhorando o impacto económico, reduzindo 

despesas associadas ao armazenamento e manuseio de radiografias 

convencionais e eliminando quaisquer resíduos de dose adicional associados à 

repetição de exames (de Azevedo-Marques, Carita et al. 2004).  

Uma das primeiras questões que atormentaram o progresso de integração 

dos sistemas de informação hospitalar, sistemas de informação de radiologia / 

arquivo de imagens e sistemas de comunicação (HIS / RIS / PACS) foi a 

questão de linguagem entre o Nível de Saúde-7 (HL7) e Digital Imaging and 

Communications in Medicine (DICOM). Esta barreira foi resolvida por um 

corretor - um software e um dispositivo de hardware, que aceita mensagens 

HL7 do RIS e depois traduz ou mapeia os dados para gerar mensagens de 

DICOM para o PACS (Boochever 2004; Barton 2007). Na prática diária, o 

PACS requer informações do paciente e do exame do RIS, que fluam para a 

modalidade. O corretor oferece suporte para isso, aproveitando vantajosamente 

o DICOM Modality Worklist (DMWL). Dois principais problemas são 

inerentes à maioria das configurações intermediadas: o fluxo de trabalho é 

impulsionado pelo papel, e o fluxo de informação do RIS tem uma direcção 

apenas, o que leva à duplicação de bases de dados. Superando as limitações de 

conectividade da HIS / RIS / PACS é necessário que a indústria aceite os 

protocolos de comunicação. Para facilitar isso, a Integrating the Health Care 

Enterprise (IES) foi desenvolvida. O objectivo da IES é o de fornecer aos 

utilizadores finais, o melhor acesso ao paciente crítico e informação clínica em 

todos os sistemas da rede de assistência à saúde (Boochever 2004). 

Embora a iniciativa IES começasse a facilitar uma integração mais eficiente, 

previsível e funcional entre os diferentes sistemas, os vendedores ainda têm 

dificuldades tecnológicas a serem superadas. Integração dos sistemas continua a 

ser significativamente prejudicada, não por limitações tecnológicas, mas sim por 

questões políticas e empresariais. Em resposta a estes desafios, vários 

fornecedores começaram a oferecer de forma consolidada soluções RIS / 

PACS e / ou soluções HIS / RIS / PACS (Boochever 2004). 
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3.5. Outros Sistemas de Informação 

3.5.1. SONHO 

SONHO (Sistema de Gestão de Doentes Hospitalares) é um sistema 

integrado de informação hospitalar que se baseia na filosofia de “um doente – 

um número único de identificação”. É constituído por oito módulos 

(integrador, urgência, consulta externa, internamento, bloco operatório, hospital 

de dia, arquivo e facturação) que visam dar corpo e consistência aos objectivos 

de carácter estrutural e funcional deste sistema de informação. 

 Do ponto de vista estrutural, o objectivo principal deste sistema é o de criar 

as infra-estruturas mínimas necessárias para um Sistema Integrador de Informação 

Hospitalar, que permita englobar progressivamente, e à medida das necessidades 

de cada hospital, novos módulos/aplicações interligadas com as existentes. 

Pretende, ainda, assegurar que todos os critérios de normalização definidos e 

implementados são assumidos de forma natural pelas novas aplicações. Do 

ponto de vista funcional, o objectivo principal deste sistema é o de controlar o 

fluxo de doentes hospitalares. O doente é o centro do modelo funcional. O 

SONHO começou a ser instalado em 1995 e está actualmente instalado em 

aproximadamente 90% dos hospitais nacionais do Sistema Nacional de Saúde 

(Administração.Central.do.Sistema.de.Saúde 2010). 

3.5.2. SAM 

O SAM (Sistema de Apoio ao Médico) é uma aplicação informática em 

tecnologia Web que tem como base a Base de Dados do SONHO. Este sistema 

está orientado para a actividade do médico e permite integrar aplicações clínicas 

de acordo com as necessidades e prioridades de cada hospital. SAM tem como 

principal objectivo auxiliar os médicos em algumas das tarefas decorrentes da 

prática diária nos hospitais (Administração.Central.do.Sistema.de.Saúde 2010). 

 

3.5.3. ALERT e J.One 

O J.One e a ALERT são sistemas de informação que permitem contribuir 

para a excelência dos cuidados prestados pelos serviços de saúde (hospitais, 

centros de saúde) e apoiar a actividade clínica dos profissionais envolvidos na 

prestação de cuidados (médicos, enfermeiros, técnicos de saúde) nos diferentes 

serviços (Urgência, Internamento, Cirurgia, Consulta Externa) e nas actividade 
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de gestão (administração, directores de serviço), de forma a alcançar uma visão 

integral e integrada de todos os processos. A ALERT tem então disponível para 

adopção, uma solução completa de aplicações com características únicas e de 

excelência, já implementadas em inúmeros serviços de saúde em todo o mundo 

(Alert.Life.Sciences.Computing 2010). 

3.6. Telerradiologia  

A rápida e segura transferência de imagens e estudos imagiológicos por todo 

o planeta é facilitada por novas tecnologias, tais como o PACS, internet de alta-

velocidade e seguras redes virtuais privadas. Esta transferência de imagens, 

geralmente para interpretação dos radiologistas com fins de diagnóstico, em 

locais geograficamente distantes é conhecida como telerradiologia (Kenny and 

Lau 2008; Ruotsalainen 2010).  

A telerradiologia oferece a promessa de melhorar a qualidade de 

atendimento e serviços para os pacientes, assim como, melhorar a eficiência do 

sistema de saúde, qualidade e produtividade de trabalho dos radiologistas 

(Kenny and Lau 2008). O potencial da telerradiologia para mudar os 

paradigmas dos cuidados de saúde ainda não é conhecido e requer experiência 

adicional e substancial para tal entendimento (Thrall 2007).  

Estes últimos anos tem-se testemunhado um crescimento fenomenal dos 

serviços de telerradiologia, alimentado grande parte, pelo desejo dos 

radiologistas nas interpretações “fora-de-horas”, na esperança de fazer das suas 

práticas algo mais atractivo, especialmente num mercado actual tão limitativo. A 

interpretação imagiológica “fora-de-horas” tornou-se onerosa para a radiologia, 

pois o serviço de urgência tem vindo a pedir cada vez mais exames à noite, 

privando os radiologistas de uma noite tranquila de sono (Boland 2008). 

Apesar de uma inicial relutância no serviço de urgência, os médicos têm 

aceitado cada vez mais interpretações de radiologistas desconhecidos durante a 

noite, percebendo que estes podem oferecer serviços de igual ou superior 

qualidade, dos seus radiologistas (Boland 2008). 

Telerradiologia é provavelmente um dos serviços mais bem sucedidos na 

eHealth, disponíveis até hoje. Dois modelos básicos de serviços são 

simultaneamente usados na telerradiologia actual. A abordagem mais comum é 

baseada no paradigma mensagem (do modelo off-line), mas os sistemas de 

telerradiologia mais desenvolvidos são baseados no uso interactivo de sistemas 

PACS / RIS. A telerradiologia moderna é também cada vez mais inter-
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organizacional ou mesmo de serviços transfronteiriços entre os prestadores de 

serviços com diferentes jurisdições e políticas de segurança. É necessário definir 

requisitos necessários para fazer diferentes modelos de telerradiologia 

confiáveis. Esses requisitos incluem uma política de segurança comum, que 

abrange todos os parceiros e entidades e obedece a princípios de protecção de 

privacidade e requisitos. A segurança e a protecção da privacidade de qualquer 

sistema de telerradiologia deve ser planeada com antecedência, e a segurança 

necessária e as ferramentas que melhoram a privacidade devem ser 

seleccionadas (por exemplo, autenticação forte, criptografia de dados, não-

repúdio de serviços e de auditoria-”logs”) com base na análise de risco e 

requisitos estabelecidos pela legislação. Em qualquer caso, o sistema de 

telerradiologia deve cumprir as exigências éticas e regulamentares (Ruotsalainen 

2010).  
Cada vez mais os serviços imagiológicos são acompanhados por uma 

crescente complexidade médica e uma expectativa contínua da sua 
disponibilidade, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Dada a geografia e a 
demografia de alguns países, os benefícios do uso da telerradiologia são claros. 
Esta pode fornecer para as comunidades rurais e regionais: tele-interpretação 
radiológica, segundas opiniões, pesquisas e auditorias de qualidade/médicas. A 
interpretação “fora-de-horas” quando os serviços de radiologia não estão 
disponíveis, é de elevada importância, principalmente quando são necessários 
pareceres urgentes (Kenny and Lau 2008), para além disso com apenas um 
radiologista é possível fornecer vários pareceres para diferentes locais (Thrall 
2007). 

A telerradiologia pode intensificar o distanciamento clínico e geográfico do 
radiologista ao paciente. Mas para além disso, outros problemas podem surgir: a 
transferência de imagens pode reduzir a qualidade das mesmas, dificultando a 
sua interpretação; se a transferência for efectuada entre continentes, a 
especialização dos radiologistas pode ser diferente e a linguagem pouco 
perceptível e ausência de indemnização dos pacientes em caso de ocorrência de 
erros (Kenny and Lau 2008).  

Por isso, correctos procedimentos devem ser considerados: o processo de 
aquisição das imagens deve ser o correcto, as imagens devem ser transmitidas 
com elevada qualidade e transmitidas em conformidade, a comunicação deve 
ser efectuada por uma equipa altamente especializada e credenciada, as imagens 
devem ser interpretadas à luz da história clínica completa e com imagens 
anteriores disponíveis e a interpretação de imagens deve ser realizada por 
clínicos e radiologistas (Kenny and Lau 2008). 
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3.7. Auditoria de “logs” 

“Audit Trail “ou auditoria de “logs” (“audit logs”) é uma sequência 

cronológica de registos de auditoria, cada qual contém elementos directamente 

relacionados e resultantes da execução de um processo ou função do sistema. 

Os registos de auditoria geralmente resultam de actividades como transacções 

ou comunicações por pessoas individuais, sistemas, contas ou outras entidades 

(Wiederhold, Bilello et al. 1996). 

Uma “Audit Trail” define-se como "um registo que mostra quem teve acesso 

a um sistema de computador e às operações que ele ou ela realizou durante um 

determinado período de tempo"(Federal.Standard.1037C 2000). 

Em Informação ou Segurança das Comunicações, a auditoria de 

informações, corresponde a um registo cronológico de actividades do sistema, 

que permite a reconstrução e análise da sequência de eventos e / ou alterações 

de um evento. Em enfermagem refere-se ao acto de manter um registo corrente 

ou revisão das decisões relativas a um projecto de investigação, tornando claros 

os passos dados e as alterações feitas no protocolo original 

(Federal.Standard.1037C 2000). 

3.7.1. Vantagens e segurança  

A mais-valia dos ficheiros “logs” é a diminuição do trabalho aquando na 

pesquisa/ obtenção dos dados, e é possível fazê-lo, ao contrário do que 

acontece por via de outros métodos, de forma não invasiva (Warren 2002). 

Estes ficheiros são criados automaticamente pelas aplicações sem restrições e 

tecnologicamente de forma fácil (Gruzdial 1994; Gerald Stermsek and 

Neumann 2007) e barata de obter. Mas também de forma segura, em termos de 

redução ou mesmo eliminação do efeito Hawthorne (Draper 2009), visto que a 

sua recolha não requer uma interacção directa com o utilizador (Gruzdial 1994). 

O processo que cria uma “Audit Trail” deve sempre ser executado num 

modo privilegiado, para que seja possível aceder, supervisionar e rastrear todas 

as acções de todos os utilizadores. Além disso, o arquivo de auditoria não deve 

ser acessível aos utilizadores normais. No que diz respeito ao “Audit Trail”, 

também é muito importante levar em consideração as questões de 

responsabilidade dos seus dados, muitas vezes em caso de litígio, esses dados 

podem funcionar como uma evidência para qualquer incidente (Wiederhold, 

Bilello et al. 1996).  
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O software pode funcionar com os controles de closed-loop, ou como um 

"sistema fechado", como exigido por muitas empresas quando se usa um 

sistema de “Audit Trail” (Federal.Standard.1037C 2000). 

 

3.7.2. Tipos de “logs” 

Podem existir diversos tipos de ficheiros “logs”: 

“Logs” de instalação - Os “logs” de instalação são gerados quando o 

programa está a ser instalado. O ficheiro de log vai guardando todas as acções 

que estão a ser tomadas para o programa ficar correctamente instalado. Se 

ocorrer algum erro na instalação o ficheiro de log deve conter informação mais 

específica acerca do sucedido.  

 
“Logs” de servidor - “logs” de servidor são criados e mantidos 

automaticamente por um servidor que contém informação acerca da actividade 

realizada pelo mesmo. Um dos exemplos mais conhecidos é o “web server access 

log” que contém diversas informações acerca das páginas carregadas por um 

web server, incluindo o endereço do Internet Protocol (IP) do utilizador 

cliente, um selo temporal, informação de que página foi requisitada, qual foi o 

tamanho da página, quanto tempo demorou a carregar, etc. 

 
“Logs” de web counters - Web counters são programas que contam o 

número de visitantes de uma determinada página de Internet. Normalmente 

não necessitam de base de dados para guardar estes valores pelo que usam um 

ficheiro de texto onde escrevem e lê os valores para apresentar aos utilizadores.  

3.7.3. Rastreabilidade 

A rastreabilidade é um aspecto bem conhecido em numerosas indústrias 

desde há décadas. A importância da rastreabilidade relacionada com a opinião 

do público e confiança nos cuidados de saúde não deve ser subestimada, 

especialmente quando se trata da sua privacidade e segurança (Cheek 2006). 

A rastreabilidade e a gestão de identificação de técnicas aplicadas ao 

sector de saúde têm recebido uma atenção crescente, tanto da indústria como 

da comunidade científica (Lovis 2008). Ainda é um campo muito pequeno no 

domínio da saúde, mas com desenvolvimento elevado. 

Ao olhar para diversas publicações, a maioria delas demonstram conteúdos 

de rastreabilidade relativos a medidas de laboratório, dadores, bancos e 
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produtos de sangue ou ameaças ambientais. Algumas são apenas dedicadas a 

tecidos não-humanos ou rastreabilidade de bens, como exames, drogas, 

implantes ou dispositivos (Faber 2004; Armbruster and Miller 2007). Logo 

muitos hospitais são comparáveis a pequenas cidades, com gestão de stocks e 

mercados internos, embutidos num mercado mundial. Melhorar esta gestão 

através de uma maior visibilidade, precisão e velocidade requer também a 

produção da mesma melhoria na eficiência económica. A rastreabilidade é uma 

componente crucial de logística, que significa uma optimização de gestão dos 

fluxos e recursos. Logística inclui: os fluxos físicos, tais como edifícios, 

materiais, objectos e pessoas; fluxos de lógica, tais como informações ou 

descrição de processos, e finalmente fluxos financeiros (Lovis 2008).  

Inúmeros erros em medicina estão directa ou indirectamente relacionados 

com entidades gerenciamento de identidade, por exemplo, erros devido a 

identificação do paciente ou má identificação de medicação ou exames de 

diagnóstico. Identificação única de pacientes e prestadores de cuidados, bem 

como a codificação de exames complementares de diagnóstico e unidades de 

dose ou as unidades de pacotes de utilização de medicação, que permitam 

verificação automática, possibilitam portanto, aplicar a verificação dos exames 

correctos e a dose certa, para o paciente certo, no momento certo (Lovis 2008). 

Infelizmente a disponibilidade de rastreabilidade é muito heterogénea. Para 

alguns itens, a rastreabilidade está disponível (pacemakers), mas para outros, 

medicação e exames é quase inexistente. Além disso, o quadro jurídico impõe 

na rastreabilidade muitas dependências políticas a nível nacional (James 2005).  

As limitações da acessibilidade à informação são reconhecidas como uma 

importante causa de erros médicos e perda de eficiência no sector da saúde, e 

há iniciativas importantes em todo o mundo para promover a 

interoperabilidade e uma maior disponibilidade de informação no sector da 

saúde. No entanto, estas iniciativas enfrentam inúmeros obstáculos.  

O objectivo mais importante a ser alcançado pela rastreabilidade é, por 

natureza, uma grave violação à privacidade do cidadão, ficando em contradição 

com questões legais existentes nos quadros éticos, logo a necessidade de 

construção de um mecanismo seguro de rastreamento, capaz de reconstruir 

todas as histórias, desde o seu início precoce aos resultados finais, com o maior 

nível de privacidade e respeito (Auttonberry 2000; Maurette 2002).  

Rastreabilidade deve permitir rastreamento e localização de: acções, itens, 

actores envolvidos no processo de pesquisa (pedido ou decisão), organizando e 

prestando cuidados, e incluindo os resultados de curto e longo prazo. Esta 

poderia resultar na criação de transparência no sistema de saúde, mas resultaria 
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numa má aceitação, devido à privacidade dos cidadãos, como os doentes e os 

prestadores de cuidados. As melhores soluções para essas necessidades 

contraditórias ainda não estão encontradas, mas é claro que apenas evitar esta 

problemática não é a resposta certa (Lovis 2008).  

A rede de rastreabilidade está a crescer muito lentamente devido à cadeia de 

abastecimento e às necessidades de facturamento, sem regras ou políticas claras, 

podendo ser inexplicável futuramente (Lovis 2008).  

A identificação da entidade e rastreamento é um grande desafio na área da 

saúde. A correcta identificação de todas as entidades envolvidas, incluindo 

todos os actores, permitirá a aumentar a eficiência da cadeia de acções, de 

forma a reduzir erros médicos, clínicos e a fazer cumprir investigação 

epidemiológica, alavancando a gestão e a compreensão dos processos 

envolvidos na saúde. No entanto, a saúde é um sector complexo, e inúmeros 

factores estão envolvidos na sua alta complexidade: a persistência de tecnologia, 

o tempo, a serialização, os quadros legais e as preocupações de privacidade.  

Aspectos técnicos, como a serialização de todos os itens na confiabilidade da 

cadeia de suprimentos, de transportadoras e leitores,  

ligação da GS1 com as normas de saúde tais como HL7, SNOMED ou 

OpenEHR ainda são questões em aberto. Resolver estas questões são passos 

obrigatórios para facilitar e permitir uma aplicação ampla de rastreabilidade na 

área da saúde (Lovis 2008). 

3.8. Segurança em Saúde 

Os médicos de hoje e de amanhã enfrentam um conjunto assustador de 

regulamentos impostos à prática médica. Através da Health Insurance 

Portability and Accountability (HIPAA), o governo dá importância a três 

questões controversas na gestão da prática médica: privacidade, transacções 

electrónicas e segurança (Schoppmann and Sanders 2004).  

Como uma regra oficial para a privacidade e segurança em saúde, a HIPAA 

requer serviços de segurança apoiados por características de implementação: o 

controlo de visualizações, controlo de auditorias, controlo de autorizações; 

autenticação de dados e autenticação de entidades (Kallepalli, Ehikioya et al. 

2003). Auditoria de controlos propostos pelas Normas de Segurança HIPAA 

são “audit trails”avaliando a conformidade com as políticas de um domínio 

seguro, para detectar casos de não conformidade e facilitar a detecção de 

criação indevida de acessos, modificações e exclusão de Informações Médicas 
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Protegidas (PHI). Embora a maioria dos actuais sistemas de imagens médicas 

possuam componentes que gerem arquivos de “logs”, há uma falta de 

metodologia para obter e sintetizar dados pertinentes a partir de grande volume 

de dados de “logs” gerados por esses múltiplos componentes, dentro do PACS 

(Liu, Zhou et al. 2006). 

A segurança nas imagens médicas é uma questão importante quando as 

mesmas em formato digital possuem informações pertinentes do paciente e são 

transmitidas através de redes públicas. Regras para garantir a segurança dos 

dados em saúde são determinadas pela HIPAA, onde as instituições de saúde 

são obrigadas a tomar as medidas adequadas para garantir que as informações 

do paciente só são fornecidas às pessoas com necessidades profissionais. 

Guidelines tais como a DICOM, que tratam de questões de segurança, 

continuam a ser publicadas, por organizações na área da saúde. No entanto, há 

muitas diferenças na implementação, especialmente para o PACS, onde infra-

estruturas para implementar essas normas de segurança são muitas vezes 

inexistentes (Cao, Huang et al. 2003).  

3.9. Sobreutilização da Imagem 

Os avanços na tecnologia médica são um dos principais impulsionadores no 

aumento de custos nos cuidados de saúde (Hendee, Becker et al. 2010). Sem 

dúvida, esses avanços têm melhorado muito a capacidade dos médicos em 

diagnosticar e tratar a doença, ajudando assim os pacientes a viverem com 

melhor qualidade. Como exemplo, a capacidade de imagens médicas em 

fornecer informações qualitativas e quantitativas sobre características 

anatómicas e fisiológicas dos pacientes, tem revolucionado a forma como 

muitas doenças e lesões são diagnosticadas e tratadas. A Radiologia médica 

permitiu que milhões de pessoas evitassem procedimentos onerosos mais 

invasivos através do: fornecimento de informações definitivas do diagnóstico e 

assim obviando a cirurgia em muitos casos, e possibilitando alternativas 

minimamente invasivas à cirurgia. Durante a última década, serviços 

relacionados com imagens e seus custos têm crescido cerca de duas vezes a taxa 

de outras tecnologias nos cuidados de saúde (por exemplo, procedimentos de 

laboratório e produtos farmacêuticos) (Kaiseredu.org 2009). A taxa de 

crescimento de exames imagiológicos reflecte avanços das tecnologias e a 

expansão das aplicações que ocorreram ao longo dos anos, tais como a 
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Tomografia Computadorizada (TC), a Ressonância Magnética (RM) e a 

Emissão de Positrões (PET) (Hendee, Becker et al. 2010).  

A substancial fracção do crescimento é no entanto, consequência do uso 

predatório da imagem, tanto para o diagnóstico como para as terapias guiadas 

por imagem. Sobreutilização pode ser definida como aplicação de 

procedimentos imagiológicos cujas circunstâncias indicam que é improvável na 

melhoria do paciente. Algumas publicações têm sugerido que entre 20% a 50% 

dos procedimentos de alta tecnologia por imagem deixam de fornecer 

informações na melhoria e bem-estar do paciente, portanto, pode representar, 

pelo menos em parte, desnecessários os serviços imagiológicos (Brenner and 

Hall 2007; Hendee, Becker et al. 2010).  

A sobrerutilização da imagem, frequentemente expõe pacientes a doses de 

radiação desnecessárias e aumenta a dose média da população, resultante de 

exposições médicas. Em 1980, a dose anual da população dos Estados Unidos, 

devido a procedimentos médicos, foi de 124 000 pessoas/Sieverts. Em 2006, a 

taxa dose de exposição médica e tinha aumentado num factor de 7,1 a 880 000 

pessoa/Sieverts (Schauer and Linton 2009).  

De longe, o maior contribuição para o aumento da dose na população 

proveio da ampliação do número de procedimentos por imagem, mesmo 

quando ajustada ao crescimento da população. Actualmente a radiação médica 

contribui para mais de metade da dose média total de radiação, para os 

residentes nos EUA (Hendee, Becker et al. 2010). 

Muitos procedimentos imagiológicos são usados com maior frequência na 

segunda década de vida dos pacientes, quando os seus potenciais efeitos 

biológicos são em menor número. A exposição dos pacientes mais jovens a 

radiações ionizantes é então uma questão de elevada importância. Num estudo 

recente, 30% dos homens e 40% das mulheres com menos de 50 anos recebeu 

doses superiores a 20 milisieverts por ano (Fazel, Krumholz et al. 2009; 

Hendee, Becker et al. 2010). 

Vários estudos chegaram à conclusão que o uso inapropriado das imagens 

deve-se: à ignorância quanto à necessidade de exames específicos, às elevadas 

expectativas dos pacientes, relativas aos resultados destes exames, ao medo da 

responsabilidade por um diagnóstico errado, e à auto-interpretação do exame 

(Dunnick, Applegate et al. 2005). 
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3.9.1. Interpretação de exames 

Tem havido poucas acções legislativas ao nível de regulamentação do 

Governo em controlar gastos inapropriados pelos clínicos, motivados pela 

interpretação dos exames. Interpretação de exames pelos clínicos é definida 

como interpretação de um procedimento em que o médico requisitante é 

também o prestador de serviços e que tenha interesse próprio ou financeiro 

pela prestação do mesmo. A Interpretação pelos clínicos tem sido sugerida 

como principal contribuinte para o aumento de sete vezes na dose de radiação 

médica, na população dos Estados Unidos da América nos últimos 25 anos 

(Levin and Rao 2004; Hendee, Becker et al. 2010). 

3.9.2. Medicina defensiva 

Medicina defensiva é definida como diagnóstico ou medidas terapêuticas 

aplicadas principalmente para protecção contra possíveis acusações de 

negligência, em vez de serem benéficos para o paciente. Existem poucas 

medidas legislativas que lidam com os custos da medicina defensiva, precipitada 

por um ambiente jurídico que favorece reclamações contra a negligência de 

cuidados de saúde e prestadores de serviços, justificados ou não. Um estudo 

demonstra que 25% dos exames por imagem são requisitados principalmente 

para defesa própria, a custos de 1,4 biliões de dólares 

por ano (Massachusetts.Medical.Society 2011).  

3.9.3. Clínicos  

Muitos médicos que solicitam imagens têm poucos conhecimentos sobre as 

técnicas ou procedimentos alternativos, que podem render as mesmas ou 

melhores informações a custos reduzidos ou com menos riscos para o paciente. 

Alguns médicos podem também ter informações inadequadas sobre o paciente 

e podem solicitar procedimentos de imagem antes de o examinar 

completamente ou verificar se resultados da possível imagem evitariam os 

procedimentos disponíveis (Hendee, Becker et al. 2010). 

3.9.4. Radiologistas 

Os radiologistas contribuem para uma excessiva utilização das imagens. 

Muitas vezes eles não conseguem rever e validar os exames solicitados pelos 

clínicos. Em muitas situações, não é possível esperar que os radiologistas 

consigam dar resposta a todos os exames pedidos. Nem têm tempo nem 
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informações necessárias para tal. No entanto, seria apropriado e até de requisito 

institucional, que os radiologistas aprovassem todos os exames, principalmente 

os de alta tecnologia (RM, TC) que para além de gastos supérfluos são exames 

que os pacientes estão sujeitos a riscos associados à radiação (excepto RM) 

(Hendee, Becker et al. 2010).  

3.9.5. Pacientes  

Muitas vezes são os pacientes que pedem os exames ou procedimentos, ou 

porque leram, ou ouviram ou pesquisaram na internet. Com o desenvolvimento 

das tecnologias os exames ficam agora armazenados numa base de dados 

institucional, não sendo devolvidos aos pacientes, como até então sucedia. A 

maioria dos pacientes incorre passivamente na despesa financeira, pois podem 

interpretar mal, a relutância de um médico em fornecer os exames. Muitos 

pacientes têm pouca noção dos benefícios reais dos exames e procedimentos 

imagiológicos, os seus encargos financeiros e radiação que os acompanham 

(Lee and Brennan 2002; Hendee, Becker et al. 2010). 

3.9.6. Duplicação de exames 

Os médicos devem encorajar os pacientes a descrever os exames 

imagiológicos a que tenham sido submetidos previamente, para ajudar a 

garantir que esses não sejam duplicados. Exames imagiológicos são 

frequentemente duplicados quando os esforços para identificar os exames 

anteriores são inadequados ou improdutivos. Pesquisas elaboradas referem que 

de 20% dos pacientes pesquisados em 2007, 18% dos mesmos, em 2005 tinham 

sido submetidos a exames duplicados. Percentagens correspondentes em 2007 

para outros países incluem 4% dos pacientes na Holanda, 8% dos pacientes no 

Canadá, 9% dos pacientes no Reino Unido, 10% dos pacientes na Nova 

Zelândia, 15% dos pacientes na Austrália e 16% dos pacientes em Alemanha 

(The.Commonwealth.Fund 2008). 
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4. Material e Métodos 

Neste capítulo é apresentada a metodologia aplicada no estudo 

desenvolvido. São também descritos a população alvo, a metodologia da 

colheita dos dados e confidencialidade dos mesmos, o fluxo de trabalho em 

Radiologia, a identificação, a preparação, o cálculo e a obtenção de variáveis.  

4.1. População Alvo 

O estudo ocorreu num hospital universitário, com mais de 1.050 camas, na 

zona do grande Porto. É um hospital de referência no norte do país, com todas 

as especialidades médicas e cirúrgicas. 

A população-alvo deste estudo é a dos doentes que recorrem ao Serviço de 

Radiologia, num período de 2 meses (Maio e Junho de 2011). 

4.2. Aprovação Ética 

Tanto na recolha como no processamento dos dados utilizados no estudo, 

foram estabelecidas normas de integridade e confidencialidade dos mesmos. 

Em toda a informação cedida pelas empresas foi utilizado o algoritmo MD5 

que é um algoritmo de hash de 128 bits unidirecional desenvolvido pela RSA 

Data Security, Inc., descrito na RFC 1321, e muito utilizado por softwares com 

protocolo ponto-a-ponto (P2P, ou Peer-to-Peer, em inglês) na verificação de 

integridade de arquivos e loginsMD5 (Message-Digest algorithm 5) (Wikipedia 

2011). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hash
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bit
http://pt.wikipedia.org/wiki/RSA_Data_Security,_Inc.
http://pt.wikipedia.org/wiki/RSA_Data_Security,_Inc.
http://tools.ietf.org/html/rfc1321
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/P2P
http://pt.wikipedia.org/wiki/P2P
http://pt.wikipedia.org/wiki/P2P
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4.3. Metodologia da Colheita de Dados 

Foi realizado um estudo observacional descritivo, onde a informação 

recolhida corresponde a um período de 2 meses (Maio e Junho de 2011) 

proveniente do Sistema Informático da Radiologia, SiiMA.  

A pesquisa foi elaborada com base em dados, gentilmente cedidos pelo 

Hospital. Este cedeu as seguintes informações do SiiMA: sequências de “logs” e 

conteúdo da base de dados (VMElvas). Da sequência de “logs” foram extraídos 

dados dos dois servidores virtuais (Clarksville e Bellevue), específicos nas 

consultas aos exames. Da base de dados foi possível retirar conteúdo 

importante relativo ao fluxo de trabalho do Serviço de Radiologia (Tabela 1), 

desde um pedido de exame até à sua execução/validação (função a partir da 

qual se torna possível o visualização ao mesmo). Exames executados são todos 

aqueles que não possuem relatório e exames validados são todos aqueles que 

possuem relatório. 

 
No momento da recolha dos dados, todas a aplicações informáticas foram 

analisadas quanto à sincronização de horários (com base de comparação sempre 

o mesmo relógio). Algumas apresentavam-se sincronizadas, outras possuíam 

diferenças máximas até 2 segundos, não sendo consideradas relevantes para o 

estudo. 

Na Tabela 1 encontra-se representado todo o processo envolvente na 

criação de uma requisição de exame imagiológico, seus participantes, 

proveniências hospitalares, sistemas e registos informáticos. Para suportar uma 

melhor compreensão da Tabela 1 existe um fluxograma em Anexo 2. 

Os “logs” foram tratados pelo Departamento de Ciências da Informação e 

da Decisão em Saúde da Faculdade de Medicina do Porto, com o propósito de 

facilitar a rápida conclusão dos objectivos propostos.  
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Tabela 1: Fluxo de trabalho em Radiologia 

 Consulta/ Internamentos SU Adultos  SU Pediatria  Registo 

Informático 

Médico  

Requisitante 

SAM  Alert  J.One  VMElvas 

Pedido da requisição  Pedido da requisição Pedido da requisição  

SiiMA  SiiMA  SiiMA  VMElvas 

Registo do pedido da requisição 

Agendamento de requisições em “stand-by” 

Registo do pedido da requisição 

Agendamento automático das requisições  

Registo do pedido da requisição 

Agendamento automático das 

requisições  

 

Administrativos 
SiiMA    VMElvas 

Agendamento das requisições     

Administrativos1 

Técnicos2 

Médicos 

Radiologistas3 

SiiMA  SiiMA  SiiMA  VMElvas 

Execução do exame 1,2,3 

Validação do exame 1,3  

Execução do exame 1,2,3 

Validação do exame 1,3  

Execução do exame 1,2,3 

Validação do exame 1,3  

 

Médicos 

SAM  SAM/Alert SAM/J-One “logs” 

SiiMA 

Visualização de imagens e relatórios  Visualização de imagens e relatórios  Visualização de imagens e 

relatórios 

 

PACS  PACS  PACS  “logs” PACS 

Visualização de imagens  Visualização de imagens  Visualização de imagens   
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4.4. Variáveis 

Nesta secção são identificadas e caracterizadas todas as variáveis incluídas 

no estudo.  

As variáveis provêm de dois locais do SiiMA, da própria aplicação 

informática (base de dados) e das sequências de “logs”. A exploração inicial de 

todos dados foi realizada em formato Excel. 

 

4.4.1. Identificação dos pacientes 

Um dos passos importantes foi identificar directa ou indirectamente os 

pacientes que se encontravam no estudo. Recolheu-se então da aplicação 

informática e dos “logs”, as variáveis (Tabela 2): ID do paciente, 

“accession_number”, nº de processo, nº de urgência, nº de consulta e nº de 

internamento. Estas quatro últimas não entraram directamente no estudo, 

foram apenas recursos de informativos, com o objectivo de validar os restantes 

dados recolhidos. 

Tabela 2: Variáveis de identificação do paciente 

Aplicação Informática  
Nº do Processo Nº atribuído ao paciente quando dá entrada no SONHO 
  
Nº de Internamento Nº atribuído ao paciente aquando o seu internamento 
  
Nº de Urgência  Nº atribuído ao paciente quando dá entrada na urgência  
  
Nº de Consulta Nº atribuído ao paciente quando formaliza um episódio 

de consulta 
ID Paciente  ID Paciente = 1(ID da instalação) + 7 caracteres 

sequenciais numéricos do SONHO; identificação do 
paciente aquando a realização de um exame imagiológico  

  
“Accession_number” “Accession_number” = Request ID [1 (ID da 

instalação) + nº da requisição] + ID Exame (código do 
exame); nº correspondente à identificação específica do 
exame 

“logs”   
ID Paciente  

Definições já descritas  
“Accession_number” 
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4.4.2. Datas e horas 

As variáveis mais importantes do estudo são indiscutivelmente as datas e as 

horas. Foram extraídas para a Tabela 3 variáveis como a data e hora do pedido, 

data e hora da execução e data e hora da validação da aplicação informática. 

Dos “logs” foi possível extrair a variável data e hora do visualização ao exame 

(Imagem e Relatório), associada às variáveis como o ID do relatório e/ou o link 

da imagem. 

 

Tabela 3: Variáveis de data e hora (dd/mm/aaaa ; hh:mm:ss) 

Aplicação Informática  
Data e hora do pedido Data e hora do pedido de exame radiológico 
  
Data e hora da execução Data e hora da finalização dos exames radiológicos sem 

relatório 
  
Data e hora da validação Data e hora da finalização dos exames radiológicos com 

relatório 

“logs”  
Data e hora de 
visualização 

Data e hora de visualização dos relatórios e imagens 
radiológicas  

  
ID relatório Nº de relatório gerado pelo sistema aquando o seu 

visualização 
  
Link da imagem Link (http://clevelland) gerado pelo sistema quando 

ocorre o visualização de imagens 
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4.4.3. Identificação das diferentes áreas de 

proveniência hospitalar 

Relativamente à proveniência hospitalar, apresentada na Tabela 4, esta só foi 

possível ser identificada através das variáveis: código do módulo, nº de 

urgência, nº de consulta e nº de internamento, estas três últimas não entraram 

directamente no estudo, mas foram um recurso importante na validação dos 

restantes dados. 

Nos “logs”, as variáveis que identificam a proveniência hospitalar não 

existem. 

 
 

Tabela 4: Variáveis de identificação das áreas de proveniência hospitalar 

Aplicação Informática  
Código do módulo Código atribuído ao exame que varia segundo o 

proveniência do mesmo, CON, URG, INT 
  
Nº de Internamento Nº atribuído ao paciente aquando o seu internamento 
  
Nº de Urgência  Nº atribuído ao paciente quando dá entrada na urgência  
  
Nº de Consulta  Nº atribuído ao paciente quando formalizado um 

episódio de consulta 

“logs”   
Sem registo  
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4.4.4. Requisição 

A identificação da requisição, apresentada na Tabela 5, torna-se muito 

importante para o estudo. Nas aplicações informáticas foi possível identificar o 

ID da requisição e o relatório. Nos “logs” o ID da requisição também está 

presente mas é igualmente possível extrair o “acession_number” e o ID do 

exame. 

 

 

Tabela 5: Variáveis de identificação da requisição 

Aplicação Informática  
ID Requisição Nº correspondente a um exame requisitado 
  
Relatório  Variável dicotómica que demonstra se determinada 

requisição possui ou não relatório 

“logs”   
ID Exame Nº correspondente à identificação específica do exame 
  
“Accession_number” “Accession_number” = Request ID [1 (ID da 

instalação) + nº da requisição] + ID Exame (código do 
exame); nº correspondente à identificação específica do 
exame 

  
ID Requisição Nº correspondente a um exame requisitado 

 

4.4.5. Sistema informático  

Quanto às variáveis correspondentes aos sistemas informáticos de onde 

foram visualizados os exames, só foi possível extrai-las dos “logs” (Tabela 6).  

 
 

Tabela 6: Variáveis de identificação do sistema informático 

“logs”  

Sistema Informático de 
visualização aos exames 

Início do log por id_requisiçao = visualização ao exame 
pelo sistema J-One ou Alert 
 
Início do log por “Accession_number” = visualização 
ao exame pelo sistema SAM 
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4.5. Preparação das Variáveis 

Após a identificação de todas as variáveis, obtiveram-se duas folhas de 

cálculo: uma com as variáveis provenientes da aplicação informática e outra dos 

“logs”. 

Sendo as variáveis em elevado número e de difícil leitura, torna-se 

necessário proceder ao tratamento das mesmas.  

 

4.5.1. Eliminação de variáveis 

No tratamento das variáveis foram eliminadas células sem interesse para o 

estudo (Tabela 7). Por exemplo, se as variáveis ID da requisição e 

“accession_number” possuíssem células em branco na mesma linha da base de 

dados elas eram eliminadas. 

 

Tabela 7: Variáveis eliminadas da base de dados 

Variáveis eliminadas  
ID da requisição e 
Accession_ number 

Eliminação de todas as células que não possuíam 
simultaneamente informação de ambas as variáveis 

 

Data e hora 

 
Link da imagem e ID do 
relatório 

 

Todos os exames que não foram executados e validados dentro do período 

do estudo foram eliminados.  

 

4.5.2. Recodificação das variáveis  

Foram identificadas algumas células em branco nos dados provenientes dos 

“logs”. Para colmatar essas falhas procedeu-se à recodificação das mesmas 

(Tabela 8). Nas variáveis de ID da requisição e de ID do exame, todas as células 

em branco que possuíssem valor de “accession_number” na mesma linha, 

dividiu-se esse número (1+ nº da requisição + ID Exame) e extraiu-se os 

valores respectivos (Figura 2). As variáveis ID relatório e Link da imagem 

foram convertidas em variáveis dicotómicas, onde o sim e o não significava o 
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visualização ou não ao exame. Quanto ao sistema de visualização, a variável foi 

recodificada em dicotómica, SAM ou Outros, quando existia visualização pelo 

SAM ou pelo J-One/Alert.  

 

 

 

Figura 2: Recodificação das variáveis ID exame e ID requisição 

 

 

Tabela 8: Variáveis recodificadas da base de dados 

Variáveis recodificadas  
ID Exame Atribuição do valor do exame às células em branco 

após divisão do “Accession_number”  
  
ID requisição Atribuição do valor da requisição às células em branco 

após divisão do “Accession_number”  
  
ID relatório Conversão em variável dicotómica sim e não (presença 

ou ausência do relatório) 
  
Link da imagem Conversão em variável dicotómica sim e não (presença 

ou ausência de imagem) 
  
Sistema de visualização Conversão em variável dicotómica SAM e Outros  

 

4.5.3. Fusão e reestruturação de variáveis 

Quando todo o processo de tratamento das variáveis foi concluído, estas 

foram exportadas das folhas Excel para o SPSS (PASW 18 Statistics © from SPSS 

Inc) onde foram fundidas e reestruturadas tendo como variável de referência o 

ID da requisição. Este processo teve como propósito passar todas as unidades 

de visualizações em exames visualizados. 
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4.6. Cálculo de Variáveis 

Para proceder a todo o processo de materialização do estudo foi necessário 

calcular algumas variáveis (Tabela 9). Estas seriam o ponto de partida para o 

enriquecimento dos resultados obtidos. 

 
 

Tabela 9: Variáveis calculadas 

Variáveis calculadas  
Data/hora do 1º 
visualização 

Data/hora do 1º visualização a um exame 

  
Diferença de data/hora: 

Cálculo das diferentes datas/horas 

do 1º visualização ao 
pedido; 
do 1º visualização à 
execução; 
do 1º visualização à 
validação; 
da execução ao pedido; 
da validação ao pedido 

 

4.7. Variáveis Obtidas 

Foram obtidos das sequências de “logs” variáveis desde o dia 2 Maio até ao 

dia 30 de Junho, e das aplicações informáticas, variáveis desde o dia 1 de Maio 

até ao dia 29 de Junho. 

Após todo o processo de recolha e cálculo das variáveis foi possível obter: a 

quantidade de exames pedidos, de exames visualizados, de exames visualizados 

após serem pedidos; e tempos entre o pedido e a sua visualização, entre a 

execução (exames sem relatório) e a visualização, entre a validação (exames som 

relatório) e a visualização, entre o pedido e a execução e entre o pedido e a 

validação.
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5. Resultados 

Neste capítulo são apresentados os resultados provenientes do estudo 

realizado.  

Nos resultados obtidos, as diferentes áreas de proveniência hospitalar 

contêm todos os exames das diversas valências radiológicas (Radiologia 

Convencional e de Intervenção, Ecografia, Tomografia Computorizada e 

Ressonância Magnética). Como existem valência radiológicas que dependem 

mais das visualizações dos relatórios que outras, os resultados vão variar 

segundo essa dependência.  

Relativamente aos valores obtidos das visualizações de exames provenientes 

da consulta é necessário salvaguardar a inexistência de dados relativos ao 

intervalo de tempo entre os episódios de consulta. Esta informação torna-se 

muito importante, sem ela torna-se difícil tirar ilações sobre esses resultados. 

 

5.1. Descrição da Amostra (exames 
pedidos) 

A amostra inicial foi constituída por 41441 exames pedidos, efectuados 

entre 1 de Maio a 30 de Junho. Por motivos de exclusão de variáveis e exclusão 

de exames, por não pertencerem à proveniência hospitalar pretendida, restaram 

34417 pedidos, efectuados entre a 1 de Maio a 29 de Junho. O processo de 

selecção da amostra encontra-se esquematizado na Figura 3. 

 



34  Resultados 
 

 

 
 
 

Figura 3: Esquema ilustrativo da selecção da amostra dos pedidos 

5.1.1. Fluxo dos exames pedidos 

Partindo da totalidade de 34417 exames calculou-se a quantidade de exames 

mensais pedidos, segundo as diferentes áreas de proveniência hospitalar. 

Ao longo do mês de Maio é possível observar resultados muito desiguais 

(Figura 4). Estão demonstrados valores mais baixos, que correspondem aos 

fins-de-semana e feriados e valores mais elevados, que coincidem com as 

segundas-feiras. Esta desigualdade é menos visível nos exames de urgência. Os 

mesmos destacam-se pelos valores mais elevados.  

 

 
Figura 4: Fluxo de exames pedidos no mês de Maio 
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No mês de Junho é possível observar um gráfico semelhante ao do mês de 

Maio.  
Numa visão global da Figura 5 verifica-se que em todas as áreas de 

proveniência hospitalar, o número de exames pedidos é inferior, relativamente 

ao mês de Maio.  

 
 
 

 
Figura 5: Fluxo de exames pedidos no mês de Junho 
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5.1.2. Média horária de exames pedidos 

Partindo da totalidade de 34417 exames calculou-se a quantidade média de 

exames pedidos por hora, segundo as diferentes áreas de proveniência 

hospitalar, nos dias de semana. 

Durante o dia notam-se valores baixos no período das 2 às 7 horas. O 

aumento dos valores acontece a partir das 8 horas, atingindo um pico máximo 

entre as 10 e 11 horas (Figura 6). 

 
 
 

 
Figura 6: Média horária de exames pedidos - dias de semana 
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Sendo o mesmo número de exames pedidos calculou-se a quantidade média 

de exames pedidos por hora, nos fins-de-semana e feriados. 
Ao longo do dia notam-se valores baixos no período das 2 às 7 horas. O 

aumento dos valores acontece a partir das 8 horas, mantendo-se constante até à 

1 hora. 

Na Figura 7 observam-se valores de urgência mais elevados que as restantes 

proveniências hospitalares, e valores de consulta quase nulos. 

 
 
 

 
Figura 7: Média horária de exames pedidos - fins-de-semana 
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5.1.3. Características gerais dos exames pedidos 

A amostra final é constituída por 34417 exames pedidos, dos quais 8829 

(25,7 %) são de internamento, 21912 (63,7 %) de urgência, 3676 (10,7%) de 

consulta. 

As características gerais do cruzamento dos exames segundo as diferentes 

áreas de proveniência hospitalar e a presença ou a ausência de relatório 

encontram-se sumariadas na Tabela 10. 

 
 
 

Tabela 10: Características gerais dos exames pedidos – proveniência hospitalar/presença ou 

ausência de relatórios 

 Exames pedidos  

Com relatório Sem relatório Total 

 n (%) IC 95% n (%) IC 95% n (%) IC 95% 

Internamentos 2524 (28,6) 27,6 – 29,6 6305 (71,4) 70,4 – 72,4 8829 (25,7) 25,2 – 26,2 

Urgência  4737 (21,6) 21 – 22,2 17175 (78,4) 77,8 - 79 21912 (63,7) 63,2 – 64,2 

Consulta 2244 (61) 59,4 – 62,6 1432 (39) 37,3 – 40,5 3676 (10,7) 10,4 – 11  

Total  9505 (100)  24912 (100)  34417 (100)  

Legenda: IC 95%= intervalo de confiança para 95% 
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5.2. Descrição da Amostra (exames 
visualizados) 

 
A amostra inicial foi constituída por 79788 exames visualizados, entre 2 de 

Maio a 30 de Junho.  

Por motivos de exclusão de variáveis e exames (por não pertencerem à 

proveniência hospitalar pretendida) restaram 49606 exames visualizados, no 

mesmo período. O processo de selecção da amostra encontra-se esquematizado 

na Figura 8. 

 
 
 

 

 

Figura 8: Esquema ilustrativo da selecção da amostra das visualizações 
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5.2.1. Fluxo de visualizações 

Partindo da totalidade de 49606 exames visualizados calculou-se a 

quantidade de visualizações mensais, de imagens, de relatórios e a conjunção 

dos dois. 

Ao longo do mês de Maio é possível destacar uma grande variabilidade nos 

resultados. Essa é demonstrada por valores de visualizações muito baixos, que 

coincidem com os fins-de-semana e de valores muito elevados, que coincidem 

com as segundas-feiras. 

Notam-se totais de visualizações mais elevados nas imagens do que nos 

relatórios, tendo os primeiros, como valores mais elevado 1462 e mais baixo 

273. Os valores dos relatórios variam entre os 1104 e as 160 visualizações 

(Figura 9). 

 
 

 

Figura 9: Fluxo de exames visualizados no mês de Maio 
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No mês de Junho também sobressai a variabilidade das visualizações, 

destacando-se mais, na primeira metade do mês. Tal como em Maio os valores 

mais baixos coincidem com os fins-de-semana e os valores mais altos com as 

segundas-feiras.  

Verificam-se valores mais baixos nas visualizações dos relatórios sendo o 

valor mais elevado 1333 e valor mais baixo 136. Os valores das visualizações 

das imagens variam entre 1494 e 292 (Figura 10).  

 
 
 
 

 
Figura 10: Fluxo de exames visualizados no mês de Junho 
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5.2.2. Média horária de exames visualizados 

Partindo da totalidade de 49606 exames visualizados calculou-se a 

quantidade média de visualizações por hora, nos dias de semana, de imagens, 

relatórios e a conjunção dos dois.  

Ao longo do dia é visivelmente claro, valores muito baixos desde as 0 até às 

7 horas, atingindo o mínimo às 6 horas. O aumento dos valores acontece a 

partir das 8 horas, atingindo um pico máximo às 11 horas.  

Como se destaca graficamente, as visualizações das imagens são superiores 

às visualizações dos relatórios (Figura 11). 

 
 

 

 
Figura 11: Média horária de exames visualizados - dias de semana 
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Com o mesmo número de exames visualizados calculou-se a quantidade 

média de visualizações por hora, nos fins-de-semana e feriados. 

Ao longo do dia notam-se valores baixos no período da 1 às 7 horas. O 

aumento dos valores acontece a partir das 8 horas.  

Como se destaca graficamente, as visualizações das imagens são superiores 

às visualizações dos relatórios (Figura 12). 

 
 
 

 
Figura 12: Média horária de exames visualizados: fins-de-semana 
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5.2.3. Exames visualizados nos sistemas 

informáticos  

Na Tabela 11 expõe-se detalhadamente os diferentes sistemas informáticos, 

que permitem as consultas aos exames. No SAM existiram 36109 exames 

visualizados, dos quais 10867 (30,1%) de internamento, 22105 (61,2%) de 

urgência e 3137 (8,7%) de consulta. Dos Sistemas Alert e J-One surgiram 13497 

exames visualizados, que ocorreram todos no contexto de urgência. 

 

 
 
 

Tabela 11: Características dos sistemas informáticos – visualização dos exames 

  Visualizações  

 n (%) IC 95% 

No SAM 36109 (72,8)  72,4 – 73,2  
Urgência  10867 (30,1)  29,6 – 30,6 
Internamento  22105 (61,2)  60,7 – 61,7 
Consulta  3137 (8,7)  8,4 – 9 

     
No J-One e Alert 13497 (27,2)  26,8 – 27,6  

Urgência  13497 (100)   
     
Total  49606 (100)    

Legenda: IC 95%= intervalo de confiança para 95% 
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5.2.4. Características gerais dos exames 

visualizados 

A amostra final foi constituída por 21496 exames visualizados, 

correspondentes aos exames pedidos durante o período de estudo. 

Dos exames visualizados, 7073 (32,9%) são de internamento, 12541 (58,3%) 

de urgência e 1882 (8,7%) de consulta. 

As características gerais do cruzamento dos exames segundo, as diferentes 

áreas de proveniência hospitalar e a presença ou ausência de relatório 

encontram-se sumariadas na Tabela 12. 

 

 

 

Tabela 12: Características gerais das visualizações – proveniência hospitalar/ presença ou 

ausência de relatórios 

 Visualizações de exames  

 Com relatório Sem relatório Total  

 n (%) IC 95% n (%) IC 95% n (%) IC 95% 

Internamentos 2188 (30,9) 29,8 – 32 4885 (69,1) 68 – 70,2 7073 (32,9) 32,3 – 33,5 

Urgência  3366 (26,8) 26 – 27,6 9175 (73,2) 72,4 – 74  12541(58,3) 57,6 – 59  

Consulta 997 (53) 50,7 – 55,3 885 (47) 44,7 – 49,3 1882 (8,7) 86,5 – 87,5 

Total  6551 (100)  14945 (100)  21496 (100)  

Legenda: IC 95%= intervalo de confiança para 95% 
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5.3. Análise da Amostra 

Após o conhecimento detalhado da amostra é necessária uma análise da 

mesma, em várias vertentes. 

 

5.3.1. Curvas de “sobrevivência” 

Para as diferentes áreas de proveniência hospitalar, segundo a presença e 

ausência de relatórios foram calculadas as curvas de “sobrevivência” ou 

sobrevida, que revelam os tempos até ao evento, em que o evento é a consulta 

do exame. 

Na figura 13 observa-se que no caso dos exames da urgência estes são 

visualizados logo na primeira hora e cerca de 50% deles não são visualizados. 

Os exames de internamento são visualizados logo nas primeiras horas e cerca 

de 20% deles não são visualizados. Os exames provenientes da consulta são 

visualizados gradualmente ao longo do tempo. 

 
 
 
 
 

 
Figura 13: Curvas de “sobrevivência” nos exames de urgência /internamento /consulta 
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Na amostra recolhida observa-se que no caso de exames de urgência (Figura 

14), não são visualizados cerca de 50% dos exames sem relatório e cerca de 

30% dos exames com relatório. Na Figura 15, no internamento, não são 

visualizados cerca de 25% dos exames sem relatório e 15% dos exames com 

relatório. Nas consultas (Figura 16), não são visualizados cerca de 30% de 

exames sem relatório e 50% de exames com relatório. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 14: Curvas de "sobrevivência" nos exames de urgência, com e sem relatório 
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Figura 15: Curvas de "sobrevivência" nos exames de internamento, com e sem relatório 

 

 

 
Figura 16: Curvas de "sobrevivência" nos exames de consulta, com e sem relatório 
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5.3.2. Tempos de visualização aos exames 

Foram calculados os tempos nas distintas áreas de proveniência hospitalar, 

segundo a presença ou ausência de relatório: tempos entre o pedido e a 

visualização dos exames, entre a execução (estado a partir do qual os exames 

sem relatório estão disponíveis para os médicos os visualizarem) e a 

visualização dos exames e entre a validação (estado a partir do qual os exames 

com relatório estão disponíveis para os médicos os visualizarem) e a 

visualização dos mesmos.  

As tabelas seguintes pretendem resumir os cálculos efectuados nos 

diferentes tempos de consultas aos exames, através da distribuição, âmbito 

interquartil (25 – 75), teste Mann-Whitney (Tabela 13) e teste Kruskal-Wallis 

(Tabelas 14 e 15). 

 
 

Tabela 13: Tempos de visualização nas diferentes áreas de proveniência hospitalar – 

pedido/visualização 

Tempos entre o pedido e a visualização 
 Exames 

 
Mediana Âmbito IQ 

25 -75 
Teste MW 

 
 n     hh:mm p 

Urgência      
Com relatório 3366 01:47 00:65 – 2:58 

< 0,001 
Sem relatório 9175 01:10 00:41 – 2:06 

     
Internamento     

Com relatório 2188 34:03 18:42 – 74:45 
< 0,001 

Sem relatório 4885 19:12 4:52 – 25:19 
     
Consulta     

Com relatório 997 491:18 291:48 – 715:00 
< 0,001 

Sem relatório 885 147:27 1:37 – 502:24 
     

Totais     
Com relatório 6551 04:14 1:37 – 70:05 

< 0,001 
Sem relatório 14945 2:00 00:55 – 15:49 

Legenda: Âmbito IQ = Âmbito Interquartil; Teste MW= Teste Mann-Whitney; p = probabilidade de 

obter um resultado quando Ho verdadeira 
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Tabela 14: Tempos de visualização de exames sem relatório, nas diferentes áreas de proveniência 

hospitalar – execução /visualização  

Tempos entre a execução e a visualização (exames sem relatório) 
 Exames 

 
Mediana Âmbito IQ 

25 -75 
Teste KW 

 
 n hh:mm p 

Urgência  9118 00:33 00:16 – 1:19 
 

< 0,001 Internamento 4880 01:58 00:48 – 6:21 
 

Consulta 885 01:23 00:34 – 21:42 
     

     
Totais 14883 00:51 00:21 – 2:26  

Legenda: Âmbito IQ = Âmbito Interquartil; Teste KW= Teste Kruskall-Wallis; p = probabilidade de 

obter um resultado quando Ho verdadeira; execução = estado a partir do qual os exames sem relatório estão 

disponíveis para os médicos os visualizarem 

 
 

 
 

 

Tabela 15: Tempos de visualização de exames com relatório, nas diferentes áreas de proveniência 

hospitalar – validação /visualização  

Tempos entre a validação e a visualização (exames com relatório) 
 Exames 

 
Mediana Âmbito IQ 

25 -75 
Teste KW 

 
 n     hh:mm p 

Urgência  3211 00:29 00:13 – 1:16 

< 0,001 

    
Internamento 1880 03:05 00:48 – 18:51 

    
Consulta 906 87:45 21:56 – 170:05 

     
     
Totais 5997 01:09 00:21 – 14:45  

Legenda: Âmbito IQ = Âmbito Interquartil; Teste KW= Teste Kruskall-Wallis; p = probabilidade de 

obter um resultado quando Ho verdadeira; validação = estado a partir do qual os exames com relatório estão 

disponíveis para os médicos os visualizarem 
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5.3.3. Tempos de execução e validação de exames 

No cálculo dos tempos entre o pedido de exame e sua execução ou 

validação surgem resultados muito díspares entre as diferentes áreas de 

proveniência hospitalar. Nos tempos entre o pedido e a execução só são 

considerados exames sem relatório, nos tempos entre o pedido e a validação só 

são considerados os exames com relatório.  

As Tabelas 16 e 17 resumem os cálculos efectuados dos diferentes tempos, 

através da mediana, âmbito interquartil (25 – 75) e teste Kruskal-Wallis. 

 

Tabela 16: Tempos entre o pedido e execução 

Tempos entre o pedido e a execução (exames sem relatório) 
 Exames 

 
Mediana Âmbito IQ 

25 -75 
Teste KW 

 
 n     hh:mm p 

Urgência  17175 00:24 00:13 – 00:42 

< 0,001 
    

Internamento 6303 06:42 1:17 – 21:07 
    

Consulta 1430 167:00 00:37 – 492:34 
     

Totais 24912 00:33 00:16 – 1:31  

Legenda: Âmbito IQ = Âmbito Interquartil; Teste KW= Teste Kruskall-Wallis; p = probabilidade de 

obter um resultado quando Ho verdadeira; execução = estado a partir do qual os exames sem relatório estão 

disponíveis para os médicos os visualizarem 

 

Tabela 17: Tempos entre o pedido e validação 

Tempos entre o pedido e a validação (exames com relatório)  
 Exames 

 
Mediana Âmbito IQ 

25 -75 
Teste KW 

 
 n     hh:mm p 

Urgência  4737 00:57 00:33 – 1:38 

< 0,001 
    

Internamento 2524 25:40 5:53 – 52:32 
    

Consulta 2244 395:34 238:40 – 674:54 
     

Totais 9505 02:36 00:53 – 95:12  

Legenda: Âmbito IQ = Âmbito Interquartil; Teste KW= Teste Kruskall-Wallis; p = probabilidade de 

obter um resultado quando Ho verdadeira; validação = estado a partir do qual os exames com relatório estão 

disponíveis para os médicos os visualizarem 
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5.3.4. Diferentes exames visualizados 

Numa análise geral da Tabela 15 é possível verificar que dos exames 

pedidos: de internamento com relatório são visualizados 2188 (86,7%) exames e 

sem relatório 4885 (77,4%); de urgência com relatório são visualizados 3366 

(71%) exames e sem relatório 9175 (53,4%); de consulta com relatório são 

visualizados 997 (44,4%) e sem relatório 885 (62,8%) exames. 

 
 
 

Tabela 18: Visualização após execução e validação 

 Pedidos Visualizações 

 Totais Após execução Após validação 

 n (%) 
 

n (%) IC 95% n (%) IC 95% 

Internamento       

Com relatório 2524 (100)   2188 (86,7%) 85,3 – 88,1 

Sem relatório 6305 (100) 4885 (77,4%) 76,3 – 78,5   

      

Urgência       

Com relatório 4737 (100)   3366 (71%) 69,7 – 72,3 

Sem relatório 17175 (100) 9175 (53,4%) 52,6 – 54,2   

      

Consulta       

Com relatório 2244 (100)   997 (44,4%) 42,3 – 46,5 

Sem relatório 1432 (100) 885 (62,8%) 60,2 – 64,4   

Legenda: IC 95%= intervalo de confiança para 95% 
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6. Discussão 

Os resultados obtidos requerem uma discussão do conteúdo em geral e uma 

análise específica e detalhada das diversas vertentes. 

Quando são observados, na sua globalidade, os resultados de dois meses é 

possível verificar que ao nível do fluxo de exames mensalmente pedidos existe 

uma grande variabilidade. Nas Figuras 4 e 5 são apresentados os valores 

correspondentes às diferentes áreas de proveniência hospitalar: urgência, 

internamento e consulta. Como seria de esperar, os exames de urgência 

destacam-se pela sua quantidade, comparativamente às restantes proveniências 

hospitalares. Nos exames pedidos na consulta e no internamento existe um 

aumento às segundas-feiras e uma diminuição acentuada ao nível nos fins-de-

semana e feriados, não havendo obviamente pedidos de consulta. Este aspecto 

pode dever-se ao facto de neste período ocorrerem vários factores: diminuição 

de cirurgias, logo diminuição de internamentos e consequentemente os pedidos 

de exames, diminuição dos médicos de permanência e marcação dos exames ao 

longo do fim-de-semana para o primeiro dia útil (segunda-feira). 

Numa perspectiva diária identifica-se graficamente um aumento acentuado 

de pedidos por volta das 8 horas (Figura 6). No caso da urgência, esses valores 

mantêm-se elevados ao longo de todo o dia e no caso das consultas e 

internamento os valores vão diminuindo gradualmente. Estes resultados 

ocorrem porque é nas manhãs que as consultas ocorrem com maior frequência 

e é no turno da manhã que se realizam as visitas médicas aos internamentos. 

Nos fins-de-semana e feriados os pedidos de exames são muito distintos nas 

diferentes proveniências hospitalares, destacando-se a urgência com os valores 

mais elevados e a consulta com os menores valores (Figura 7). Neste caso os 

exames de urgência e internamento aumentam por volta das 8 horas e 

estabilizam até às 23 horas. 

Para uma observação mais detalhada dos exames pedidos são apresentadas 

na Tabela 10, que resume os cálculos das percentagens e intervalos de 

confiança, das diferentes proveniências, segundo a presença ou ausência de 
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relatório. Esses intervalos são obtidos para 95% de confiança, isto é, contém 

95% dos possíveis valores de amostras da população. 

Numa análise aos intervalos de confiança nas diferentes proveniências 

hospitalares observam-se diferenças estatisticamente significativas 

evidenciando-se os exames da urgência com mais de metade dos exames 

pedidos e as consultas com menores valores (Tabela 10). Numa avaliação aos 

resultados reduzidos dos exames sem relatório, de urgência e internamento 

deve ter-se em conta a capacidade de algumas especialidades, nestas áreas, de 

obter um diagnóstico sem auxílio de relatório radiológico, no caso das 

consultas, os doentes são acompanhados a longo prazo, com necessidade de 

exames mais detalhados, logo a obrigatoriedade de exames com relatório.  

Tendo em conta que todos os resultados obtidos relativamente às 

visualizações e exames visualizados (exames visualizados após serem 

requisitados no período da amostra em estudo) possuírem apenas os “logs” do 

SiiMA, possuírem diferentes valências radiológicas misturadas nas diversas 

áreas de proveniência hospitalar e não conterem dados relativos à data da 

consulta posterior à realização do exame, serão discutidos de seguida os 

diferentes resultados. 

Numa caracterização do fluxo das visualizações mensais observa-se tal 

como nos pedidos, uma diminuição nos fins-de-semana e feriados e um 

aumento às segundas-feiras, sendo estas, os dias de semana com maior 

quantidade de visualizações (Figura 9 e 10). Neste caso são apresentados 

valores relativos a exames só com imagem, relatórios e conjunção dos dois, 

com o objectivo de avaliar as visualizações na sua globalidade. Graficamente as 

visualizações da conjunção de imagens e relatórios surgem com valores mais 

elevados, mas numa análise individual, as visualizações às imagens destacam-se 

por serem em maior quantidade. Contudo é de salientar que estes resultados 

advêm do número de exames em que não é feito o relatório. Em particular, nos 

últimos dias do mês de Junho nota-se um decréscimo acentuado dos valores 

das visualizações em todos participantes, explicado pela conjugação de feriados, 

pontes e fins-de-semana ocorridos nessa época (Figura 10). 

Na Figura 11 as visualizações diárias são semelhantes aos resultados obtidos 

anteriormente nos pedidos. As visualizações às imagens ocorrem em maior 

número que os relatórios, em todos os pontos do dia. Nos fins-de-semana essa 

diferença é mais acentuada e não existe uma diminuição tão salientada após a 

hora do almoço (Figura 12). Graficamente estes resultados são comparáveis 

com diferentes exemplos reais, de comportamentos humanos segundo padrões 

temporais (Rodrigues and Gama 2010). 
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Analisando os sistemas de informação responsáveis pela visualização aos 

exames, verifica-se que estes ocorrem quase na sua totalidade pelo SAM, 

evidenciando-se os de internamento. Pelo J.One e Alert como são sistemas de 

informação do Serviço de Urgência, ocorrem na sua totalidade visualizações de 

urgência (Tabela 11). 

Observando mais detalhadamente as características gerais das visualizações 

apresentam-se na Tabela 12, percentagens e intervalos de confiança, dos 

diferentes proveniências segundo a presença ou ausência de relatório. Nesta 

análise, as visualizações da urgência são metade das visualizações totais. Os 

contextos de urgência e de internamento possuem individualmente, mais de 

metade das visualizações dos exames sem relatório, e a consulta demonstra 

resultados reduzidos, tanto nos exames com relatório como sem ele. Numa 

análise aos intervalos de confiança nas diferentes proveniências observam-se 

diferenças estatisticamente significativas. 

Analisando as curvas de “sobrevivência” ou sobrevida é possível observar 

que no caso dos exames de urgência, não são visualizados cerca de 50% dos 

exames sem relatório e cerca de 30% dos exames com relatório (Figura 14). 

Para além disso, ao fim de 1 dia são visualizados cerca de 51% e 68% dos 

exames respectivamente. A Figura 15 representa a curva de “sobrevivência” nos 

exames de internamento, nesta não são visualizados cerca de 25% dos exames 

sem relatório e 15% dos exames com relatório. Observa-se também que ao fim 

de um dia são visualizados 25% de exames sem relatório e 15% com relatório. 

Nas consultas, não são visualizados cerca de 30% de exames sem relatório e 

50% de exames com relatório (Figura 16). Contudo, apenas são visualizados, ao 

fim de um dia, cerca de 27% e 3% respectivamente.  

Quando a análise recai nos tempos de visualização é necessário calcular as 

diferenças de tempo entre: o pedido e a visualização, a execução e a visualização 

e a validação e a visualização. Como já foi referido anteriormente, os resultados 

destes cálculos apresentavam valores negativos. Estes podem ter sido obtidos 

por duas razões conhecidas: erros dos sistemas informáticos, que levem a 

registos nos “logs” sem eles existirem, ou registo de visualizações dos médicos, 

antes dos pedidos serem executados ou validados. Para extrair conclusões mais 

fidedignas foram calculadas as medianas e não as médias. Esses cálculos foram 

efectuados em resultados com tempos positivos ou após eliminação dos tempos 

negativos. São apresentados nas Tabelas 13, 14 e 15 os âmbitos interquartis 

para uma observação mais pormenorizada dos tempos e para certificar todas as 

medianas foram executados testes Mann-Whitney (Tabela 13) e testes Kruskall-

Wallis (Tabela 14 e 15).  
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Nos tempos entre os pedidos e as visualizações é possível dizer que, com 

α=0,05, existe evidência suficiente para rejeitar a ausência de efeitos dos 

resultados na população (Tabela 13). Um pedido de consulta, em mediana, é 

acedido em cerca de 491 horas (≈ 20 dias) em exames com relatório, e cerca de 

147 horas (≈ 6 dias) em exames sem relatório. Este resultado é justificado pelo 

facto do proveniência em consulta corresponder a uma realidade onde o 

período entre consultas poderá atingir vários dias. No caso da urgência os 

tempos são aproximadamente de 1 hora em exames sem relatório e de 2 horas 

em exames com relatório. Estes resultados só poderão ser considerados 

razoáveis em doentes cujo teor de urgência não seja muito elevado. É de 

salientar ainda, que no caso dos internamentos, o tempo de espera é 

aproximadamente de 1 dia, o que leva a pensar que grande parte desses exames 

poderá ser de rotina, ou seja, efectuados diariamente. 

Na avaliação dos tempos entre a execução e as visualizações verificam-se 

valores medianos de aproximadamente 30 minutos na urgência, as 2 horas no 

internamento e 1 hora e 30 minutos na consulta (Tabela 14). Nos tempos entre 

a validação e visualização observam-se valores medianos de aproximadamente 

30 minutos na urgência, 3 horas no internamento e 87 horas (≈ 4 dias) na 

consulta (Tabela 15). Segundo uma visão global, todos os tempos 

correspondem à realidade e exigências hospitalares. 

Na Tabela 16 encontram-se os tempos entre os pedidos e a execução que 

rondam aproximadamente os tempos medianos de: 30 minutos na urgência, 

demonstrando assim a agilidade na execução de exames; 7 horas no 

internamento, justificados por grande parte dos exames serem de rotina e serem 

executados nos períodos estabelecidos pelo Serviço de Radiologia; 167 horas (≈ 

7 dias) na consulta, fundamentadas pela preferência do Serviço de Radiologia 

em aproximar a data de execução do exame e o possível diagnóstico, da 

consulta subsequente. Os tempos entre os pedidos e a validação comportam-se 

como os anteriores, sendo ligeiramente mais elevados, mas não podendo 

esquecer o tempo de elaboração de um relatório (Tabela 17). 

No estudo das visualizações após os pedidos correspondentes observa-se 

que ao nível dos exames de internamento com relatório e segundo um IC 95%, 

os resultados rondam os 85,3% e os 88,1%, enquanto os exames sem relatório 

rondam os 76,3% e os 78,5% (Tabela 18). Partindo de uma mediana de 

visualização de 3 e 2 horas respectivamente, os resultados compreendidos na 

amostra estarão aproximados à realidade. Nos exames de urgência com 

relatório, partindo de um IC 95%, as visualizações encontram-se entre os 

69,7% e os 72,3% e os sem relatório, entre 53,4% e os 54,2%. Como os exames 
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anteriores são visualizados em mediana aproximadamente 30 minutos poder-se-

ia dizer que os resultados estariam muito próximos da realidade. No entanto, 

isso não é possível, pois os resultados da amostra só correspondem aos 

sistemas de visualização SAM, Alert e J.One. Nos exame de consulta com 

relatório, num IC 95%, são visualizados entre 42,3% e 46,5% e sem relatório 

entre 60,2% e 64,4%. Como em mediana estes exames demoram a ser 

visualizados respectivamente 87 horas e 1 h 30 minutos, é possível afirmar que 

ao nível dos exames de consulta sem relatório os resultados correspondem ao 

que era espectável, mas nos exames com relatório os tempos terão que ser 

ponderados devido ao possível não visualização a pedidos efectuados nas 

últimas 87 horas da amostra. È necessário não esquecer que nos exames da 

consulta como não se possuem dados relativos à ao episódio de consulta que 

procede o exame efectuado, logo é necessário ponderar os mesmos resultados. 

Em conclusão tornam-se resultados extremamente importantes os exames 

internamentos. Nos internamentos com relatório e sem relatório as proporções 

de visualização são baixas, isso demonstra a utilização de recursos e de radiação 

ionizante desnecessariamente. 

Numa análise geral a todos as proveniências hospitalares verificam-se 

proporções reduzidas nas suas visualizações, mas por outro lado os tempos de 

visualização parecem coadunar-se à realidade hospitalar, obtendo-se intervalos 

temporais que se ajustam às diferentes proveniências. 

6.1. Limitações 

É fundamental reconhecer as diversas limitações encontradas no decorrer 

deste estudo. A principal dificuldade evidenciada neste estudo foi sem dúvida o 

intervalo de tempo da amostra. Para um trabalho cujo tema incide sobretudo na 

rastreabilidade dos exames de radiologia, dois meses torna-se um período 

reduzido.  

Apenas a empresa First cedeu os registos de “logs”. Contudo, considera-se 

que os dados de visualizações provenientes só de um sistema de informação 

levam a resultados enviesados, não permitindo assim responder com convicção 

aos objectivos propostos. 

A ausência de informações relativas ao intervalo de tempo entre episódios 

de consulta torna difícil a análise dos resultados provenientes deste contexto. 

A dimensão inicial da amostra tornou extremamente difícil a sua análise. A 

recolha de dados dispersos, de diferentes aplicações e “logs” tornou-se morosa. 
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Para além disso, os mesmos eram de grande volume e complexidade, o que 

dificultou o seu tratamento e estudo.  

Análise de “logs” sem ajuda especializada demonstrou ser uma grande 

limitação, levando mesmo à necessidade de auxílio, aumentando portanto a 

morosidade da conclusão do estudo. 

Após tantos entraves no decorrer do estudo, o tempo definido para a 

elaboração do mesmo tornou-se diminuto. 

 

6.2. Dificuldades 

No decorrer do trabalho foram encontradas algumas dificuldades, 

principalmente no local e na forma de recolha dos dados. 

Uma das maiores dificuldades baseou-se no facto do hospital, onde se 

recolheram os dados, não possuir na sua base de dados (VMElvas) informações 

relativas aas visualizações de exames radiológicos, impossibilitando uma recolha 

rápida e eficaz dos dados.  

Os dados estavam dispersos em diversas fontes, logo foram necessárias 

diversas autorizações e pesquisas em diferentes locais de visualização: 

Administração do Hospital, Serviço de Informática, First, Sectra e Direcção do 

Serviço de Radiologia, levando a que o processo de recolha de dados ocupasse 

muito tempo e recursos.  

Toda a informação necessária para o estudo teve que ser recolhida 

directamente da aplicação informática (SiiMA) e os “logs” tiveram que ser 

cedidos, gentilmente, pela própria empresa. Quando se recolhe os dados 

directamente das aplicações torna-se um processo moroso e extenso, e como já 

foi referido, a leitura inicial dos “logs”, sem ajuda especializada, torna-se 

ineficaz. 

Uma dificuldade acrescida e muito importante para desenvolvimento do 

estudo correspondeu à não colaboração da empresa Sectra, na cedência dos 

“logs” de visualizações aos exames. Isto levou a que o estudo não atingisse com 

máxima segurança os objectivos propostos. 

É de salientar que quando num estudo estão envolvidas diferentes 

aplicações, de diversas empresas, com distintos tipos e formatos de informação 

é de esperar uma acção demorada e pouco eficaz. 
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7. Conclusões e 
recomendações 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) oferecem um 

potencial significativo na melhoria dos cuidados de saúde, mas os seus custos 

económicos e efeitos nocivos das radiações obrigam a que só devem ser 

solicitados os exames necessários ao diagnóstico e /ou seguimento terapêutico. 

Após a realização deste estudo é possível concluir que os objectivos deste 

trabalho foram atingidos. 

Foi possível evidenciar que a disponibilização dos exames é feita em tempo 

util, que nem todos os exames realizados são visualizados pelos prescritores do 

que resultam gastos financeiros e prejuízo para a saúde dos doentes.  

O rápido desenvolvimento dos meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica trouxe muitos benefícios à prática médica, mas obriga a uma 

consciência clara dos custos e benefícios.  

Sabendo que vários estudos demonstram que radiografias de rotina poderão 

ser reduzidas sem alterarem a eficácia do diagnóstico ou a terapêutica, será 

portanto um passo importante incutir esse princípio aos nossos profissionais. 

É importante que se publiquem em Portugal “guide-lines” que orientem os 

clínicos nas indicações e limitações dos exames, como já foi feito noutros 

países. 
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8. Trabalho futuro 

A realização e concretização deste trabalho permitiu identificar diversos 

pontos, nos quais poderá ser muito benéfico trabalhar futuramente, com o 

intuito de promover a consciencialização de todos os profissionais de saúde na 

rentabilização dos recursos de que dispõe. 

Neste sentido várias áreas devem ser trabalhadas: alargar o intervalo de 

tempo da amostra, de forma a obter resultados mais próximos da realidade 

hospitalar; tentar recolher dados e “logs” do PACS para auferir com maior 

precisão os objectivos; contactar e analisar previamente dos dados para 

minimizar o tempo dispendido neste processo; analisar e tratar dos dados com 

ajuda especializada, de forma a perceber o seu conteúdo e a minimizar o tempo 

dispendido. 

Este trabalho só fará sentido se o mesmo for exposto e divulgado aos 

diferentes hierarquias hospitalares para demonstrar as diversas dificuldades 

encontradas e motivar os mesmos a promover estudos semelhantes.  
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