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Resumo
Atualmente com a evolução das tecnologias é crucial que os profissionais de saúde se
adaptem rapidamente e estejam em constante aprendizagem, de forma a prestar um serviço
de saúde com maior qualidade.
Com o intuito de melhorar a criação dos relatórios radiológicos, é apresentada nesta
dissertação um modelo de relatórios radiológicos estruturado. A criação de um relatório
estruturado permitirá um diagnóstico mais preciso por parte do médico solicitante, uma vez
que o conteúdo do relatório é mais objetivo, não existe esquecimento de determinadas
observações, permite uma uniformização dos registos clínicos e a introdução de erros é
menor. Este tipo de relatório estruturado permitirá facilitar a análises de dados para
investigação clínica.
Para a obtenção de resultados foi realizada uma entrevista semiestruturada e um estudo
contextual, ao Diretor de GSTI e a seis radiologistas do IPO de Lisboa, respetivamente.
Após a recolha de informação foi necessária a criação do modelo que foi sofrendo várias
alterações e melhorias. Para a sua avaliação recorreu-se a métodos de inspeção como a
avaliação Cognitive Walkthrough, realizada pelos radiologistas, e a Avaliação Heurística.
Verificou-se que existem algumas limitações no modelo atual como: não surgir avisos,
não existe uma atualização das respostas às questões à medida que são respondidas, não ser
percetível as questões de resposta livre.
Deverá ser realizado um aperfeiçoamento ao modelo apresentado de forma a garantir uma
melhor viabilidade dos resultados obtidos.

Palavras-chave:
Relatórios
radiológicos
estruturados,
Radiologistas,
Uniformização dos registos, Cognitive Walkthrough, Avaliação Heurística.
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Abstract
Currently with the evolution of technology it is crucial that health professionals adapt very
quickly and are constantly learning in order to provide a health service with high quality.
In order to enable us to improve the creation of radiological reports, it is presented in this
thesis a structured radiological reporting model. The creation of a structured report will
enable a more accurate diagnosis by the physician, since the report content is more objective,
there is no forgetting certain observations, it allows uniformity of medical records and the
introduction of errors is lower. This type of structured report will facilitate data analysis for
clinical research.
To obtain results a semi-structured interview and a contextual study was conducted, with
the Director of Management Information Systems and Technologies and six radiologists
from the IPO in Lisbon, accordingly.
After the collection of information it was necessary to create the model that has
undergone several changes and improvements. For the evaluation it was resorted to methods
of inspection evaluating as Cognitive Walkthrough, performed by radiologists, and Heuristic
Evaluation.
It was found that there are some limitations in the current model such as warnings not
showing, the update of the answers to the questions as they are answered isn’t working, not
being perceptible to the free response questions.
It should be carried out improvements to the model to ensure better sustainability of the
results.

Key-Words: Structured radiological reporting, Radiologists, Uniformity of medical
records, Cognitive Walkthrough, Heuristic Evaluation.
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1. Introdução
Atualmente existe uma maior exigência para que a integração de registos clínicos provenientes de
várias aplicações seja eficiente e que facilite o processo de comunicação entre profissionais e/ou
serviços de saúde. De acordo com a bibliografia existente, (Cardoso, 2004), estudos mostram que o
risco clínico e erro médico aumentam com a falta de circulação de informação atempada e clara entre
todos os intervenientes no processo de prestação de cuidados de saúde. Estes estudos revelam ainda
que será necessário o aumento da qualidade e quantidade de informação relativa aos registos clínicos,
disponíveis em formato eletrónico no Serviço Nacional de Saúde (SNS), de forma estruturada e
normalizada (Cardoso, 2004).
Na área da saúde pode ser realizada a recolha, o processamento, o registo e a pesquisa de
informação relativa aos pacientes, quer de forma eletrónica ou por meio de papel. No entanto, devido
à exigência e crescente volume de dados, o registo clínico eletrónico é eficaz para melhorar a qualidade
dos cuidados de saúde, sendo que possui informação relativa a cada paciente, tal como, dados
demográficos, medicações, histórico, consultas médicas, relatórios radiológicos, entre outros
(Ferreira, Cohrs, Lederman, & Pisa, 2010).
A Radiologia/Imagiologia surgiu devido à necessidade de estudar/compreender o corpo humano
de forma não invasiva, permitindo auxiliar no diagnóstico, prognóstico, terapêutica e no seguimento
de inúmeras patologias. O avanço deste tipo de tecnologia deve-se à descoberta de que os tecidos
vivos interagem com a radiação de forma diferente (Manuel & Duarte, 2012).
A prática de radiologia tem vindo a tornar-se cada vez mais eletrónica. Atualmente, em algumas
instituições, os médicos solicitam exames de diagnóstico através de sistemas informatizados de
entrada de pedidos. As imagens são capturadas e encaminhadas para o médico radiologista para
interpretação e, em seguida, são armazenadas num arquivo eletrónico, Picture Archiving and
Communication System (PACS) (Dunnick & Langlotz, 2008).
Vários fatores e circunstâncias únicas podem influenciar os métodos de comunicação entre
profissionais de saúde. Deverá existir um dever recíproco de troca de informações. A formulação de
interpretação de imagens requer o compromisso e a cooperação de administradores e os vários
profissionais de saúde (This, Parameters, & Standards, 2014).
Um serviço de radiologia contém um conjunto complexo de equipamentos tecnológicos que têm
o objetivo de produzir informação, tal como o resultado dos exames realizados pelos pacientes, e/ou
os relatórios dessas imagens produzidas pelos médicos radiologistas. Um exame realizado tem como
resultado final a imagem, mas o objetivo principal da realização desse exame é a obtenção do relatório
(Alves & Brand, 2011).

x

Capítulo 1 – Introdução

2

O aumento da complexidade da imagiologia proporciona aos radiologistas um aumento crescente
das imagens a serem interpretadas e comparadas, por isso, é necessário correlacionar e integrar cada
vez maior quantidade de informação radiológica, clínica e laboratorial (Schwartz, Panicek, Berk, Li,
& Hricak, 2011). Apesar desta crescente mudança tecnológica, os formatos e conteúdos dos relatórios
mudaram relativamente pouco (Hong & Kahn, 2013; Schwartz et al., 2011; Weiss & Langlotz, 2008).
O relatório radiológico é o mais importante meio de comunicação entre o radiologista e o respetivo
médico, sendo uma parte essencial do serviço, uma vez que fornece aos pacientes e médicos
solicitantes informações relativas ao diagnóstico/resultado da obtenção das imagens médicas que
poderão ser usadas futuramente e/ou servir como registo legal de um episódio específico. A
construção deste tipo de relatório deve ser adequada, precisa, clara, de fácil compreensão, completa,
abrangente e com foco clínico. Estes aspetos são essenciais para a alta qualidade no atendimento ao
paciente (Kahn et al., 2009; Radiological Society of North America., 2015; Society, 2011).
Os relatórios de radiologia muitas vezes são gerados usando a tecnologia de reconhecimento de
voz e armazenados em registros médicos eletrónicos, que podem ser acedidos pelos profissionais de
saúde com permissões para consultar o registo do respetivo utente. Estas funções são suportadas por
Sistemas de Informação de Radiologia (RIS) e Sistemas de Informação Hospitalar (SIH).
Os avanços na radiologia são constantes, não só no desenvolvimento de novos equipamentos,
como também no apoio tecnológico, destacando-se o desenvolvimento do PACS, que melhorou o
armazenamento de imagens e relatórios e o fluxo de trabalho (Santos, 2010). No entanto, existe
atualmente uma variação considerável na forma como os relatórios de imagem médica são
produzidos. Existem benefícios na redução desta variação, como facilitar a compreensão entre os
intervenientes envolvidos, auxiliar na auditoria, ensino e investigação clínica (Society, 2011).
Os relatórios do tipo texto livre tendem a “esconder” informações pertinentes e necessárias
relativas ao paciente, incluindo achados sem importância, aspetos críticos das descobertas que são
fundamentais para o tratamento e diagnóstico do paciente em questão (Francis, Al-Hawary, & Kaza,
2015).
A redução do tempo de redação e a possibilidade de registar mais informações em menos tempo
é possível através da utilização de computadores em comparação com a escrita manual (Ferreira,
Cohrs, Lederman, & Pisa, 2010).
Esta dissertação terá como pergunta de investigação “Será possível desenhar uma aplicação de
modo a que os relatórios radiológicos permitam a uniformização dos registos?”. Para responder a esta
questão será realizada um modelo de uma aplicação para elaboração de relatórios radiológicos
estruturados com reconhecimento de voz. Este sistema poderá ser uma forma de impedir que haja
falta de informação entre profissionais de saúde, permitirá organizar as informações num formato
legível e de fácil compreensão, pois este tipo de programas, que são concebidos para aquisição,
armazenamento e recuperação de informação, quando utilizados na prática clínica ou educacional,
permitem ajudar os médicos a agir de forma mais segura, rápida e eficaz.
A criação de uma nova comunicação modelo que aproveita eficazmente as tecnologias
computadorizadas para maior automação, integração de dados, eficiência operacional e otimização do
fluxo de trabalho será uma mais-valia. Devido à heterogeneidade da população de doentes, criar uma
lista padronizada de responsabilidades de comunicação e requisitos não é prático, contudo, existe uma
x
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matriz de características do paciente que pode ser usado em diferentes grupos de perfil (B. I. Reiner,
2013).

1.1. Motivação
Esta dissertação é realizada para obtenção do título de Mestre em Informática Médica da Faculdade
de Medicina e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto que proporciona o intercâmbio
entre duas áreas aliciantes de estudo: a saúde e a informática.
A gestão de grandes quantidades de informação sobre pacientes e condições clínicas, a falta de
qualidade na informação e o uso de standards tanto no meio hospitalar como no clínico, desperta e
amplia a necessidade da implementação de registos clínicos eletrónicos autossuficientes e transversais.
Atualmente, o IPOLFG utiliza um sistema para relatórios de exames radiológicos baseado na
deteção de voz. Este sistema deteta a voz do utilizador e redige num documento de texto (como se
fosse word) toda a informação ditada pelo radiologista. Cada radiologista regista de forma diferente a
informação de um exame radiológico. Para o médico solicitante o relatório poderá não ser percetível,
objetivo ou não conter determinada informação que seja importante. O formato de texto livre de um
relatório não torna evidente e compreensível a informação importante a reter.
Posto isto, é necessária a criação de um módulo no sistema que torne possível o registo de
informação que seja uniforme, percetível e objetiva.

1.2. Objetivos
Esta dissertação tem como ênfase permitir responder à seguinte questão “Será possível desenhar
uma aplicação de modo a que os relatórios radiológicos permitam a uniformização dos registos?”.
Para responder a esta questão será realizado um desenho de uma aplicação para elaboração de
relatórios radiológicos estruturados e a sua posterior avaliação.
Tanto em meio hospitalar como clínico poderão existir falhas na comunicação entre
sistemas/pessoas, dificuldades em perceber e detetar as informações importantes e relevantes de um
relatório radiológico, devido ao elevado grau de variabilidade, falta de precisão de quem o elabora e
falhas a nível da conversão de voz para texto corrido. Estas dificuldades na interpretação de dados
clínicos podem levar a uma prática clínica mal informada, diagnósticos errados, tratamentos não
atempados, repetição desnecessária de exame, perda de tempo e de outros recursos.
A estrutura do registo clínico influencia fortemente a informação recolhida. Deste modo, uma
aplicação de relatórios radiológicos estruturados com deteção de voz permitirá a gestão de grandes
quantidades de informação de forma estruturada, melhorando assim a qualidade de comunicação nos
relatórios de imagem médica.
O destinatário deste modelo para implementação será o Instituto Português de Oncologia de
Lisboa Francisco Gentil (IPOLFG), no entanto, e posteriormente, poderá também ser implementado
para todas as unidades de saúde.
x
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Um sistema como este poderá verificar as seguintes vantagens:
 Introdução de dados com diminuição da introdução de erros;
 Facilitar a interação de passagem de informação entre os vários profissionais de saúde;
 Permitir um diagnóstico mais eficaz e reprodutível;
 Facilitar um conhecimento mais profundo do historial clínico do paciente com informação
estruturada;
 Integração de dados;
 Validações à informação inserida;
 Implementação de bases de dados relacionais bem estruturadas;
 Interligação, portabilidade e reutilização de dados;
 Facilitar a análise de dados (por exemplo, para investigação clínica).

1.3. Apresentação dos Capítulos
Este trabalho encontra-se dividido em 7 capítulos:
Capítulo 1 – Introdução
Neste capítulo é realizada uma introdução ao tema de dissertação, sendo redigida uma
contextualização, motivação e objetos.
Capítulo 2 – Radiologia
É realizada uma breve abordagem histórica da radiologia. Neste capítulo é referido os sistemas de
informação existentes em radiologia, é realizada também uma descrição e referenciação a estudos
sobre os relatórios radiológicos e do sistema de reconhecimento de voz.
Capítulo 3 – Estudos do utilizador
Para a criação do modelo em questão é necessário o estudo prévio das necessidades, limitações e
fluxo de trabalho atual dos utilizadores. Assim sendo, neste capítulo é apresentado os stakeholders em
estudo, bem como a metodologia de estudo utilizada para a recolha de informação e os respetivos
resultados e discussão.
Capítulo 4 – Desenho da aplicação
Apresenta-se o desenho do sistema, bem como as integrações necessárias. O modelo da aplicação
e imagem fazem parte deste capítulo de modo a permitir uma perceção visual da mesma e conhecer
o seu funcionalidade e finalidade.
Capítulo 5 – Avaliação
Neste capítulo é exposta a avaliação realizado em relação ao modelo apresentado, sendo
apresentado os resultados obtidos da Cognitive Walkthrough e da Avaliação Heurística.
x
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Capítulo 6 – Discussão/Conclusão
É realizada uma discussão da dissertação realizada bem como as limitações encontradas,
conclusões.
Capítulo 7 – Trabalho Futuro
Neste último capítulo é proposto o trabalho futuro a realizar, bem como as necessidades, sugestões
e desenvolvimentos.

x
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2. Radiologia
Há 100 anos, o início da radiologia para diagnóstico, medicina nuclear e radioterapia
tornaram-se ferramentas essenciais em todas as especialidades médicas, estando em
constante evolução. Estas técnicas utilizam radiações que proporiam inúmeros benefícios,
no entanto podem causar danos. É necessário, para a prática médica, um conhecimento sobre
a relação risco/benefício e compreensão da radiação envolvida (Donya, Radford, ElGuindy,
Firmin, & Yacoub, 2014).
A descoberta das novas tecnologias na radiologia permitiu a criação de um novo médico
especialista, o radiologista, do inglês roentgenologist (derivado do nome Wilhelm Roentgen que
descobriu raios-X), que tinha como finalidade a qualidade do relatório redigido. Em 1896 foi
publicado por Wilhelm Roentgen o primeiro relatório de radiologia que possibilitou a
“visualização através da pele humana” e mudou o futuro do diagnóstico médico (B. I. Reiner,
2009).
A Radiologia é o ramo/especialidade da medicina relacionado com o estudo e a aplicação
da tecnologia imagiológica para o diagnóstico e tratamento de doenças.
Os radiologistas são médicos especializados no diagnóstico, tratamento de doenças e
lesões através do uso de técnicas de imagiologia médica. O Serviço de Imagiologia efetua
exames através de diversas técnicas de imagiologia, como por exemplo, Raios X
convencional, Tomografia Axial Computorizada (TAC), Ressonância Magnética (RM),
Medicina Nuclear, Mamografia, entre outros. O radiologista auxilia na escolha do exame
adequado, interpreta as imagens resultantes, correlaciona os dados encontrados com outros
exames/análises, recomenda exames ou tratamentos apropriados, e, se necessário, deverá
conferenciar com o médico solicitante do exame. A aquisição da imagem médica é realizada
geralmente pelo técnico de radiologia que auxilia no diagnóstico e promove o bem-estar do
paciente (RadiologyInfo.org, 2015).
A radiação é emitida a partir de átomos instáveis, sendo estes denominados “radioativo”,
uma vez que libertam energia (radiação). A radiação emitida pode ser a energia
eletromagnética (raios-X e raios gama) ou partículas, tais como alfa ou beta (Singh & Neutze,
2012). As radiações eletromagnéticas como a de raios-X e raios gama têm um comprimento
de onda muito mais curto do que a luz visível, sendo que este comprimento confere-lhes o
poder de penetração maior. Os raios-X e os raios gamas são raios de alta energia e têm a
capacidade de quebrar ligações químicas nos tecidos vivos que atravessam. As alterações
nestas ligações poderão resultar em funções celulares alteradas/danificadas (Reed, 2011). Na
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realização de um exame de diagnóstico, esses fotões podem penetrar no corpo humano e são
gravados digitalmente ou em filme para produzir uma imagem de várias densidades que
mostra detalhes dentro do corpo (Singh & Neutze, 2012).
A Royal College of Radiologists (RCR) é instituição registada sem fins lucrativos, que se
compromete a produzir documentos de normas para orientar radiologistas e outros
profissionais envolvidos na prestação de serviços radiológicos. Tem como objetivo definir
boas práticas, promover a prática da radiologia e melhorar o serviço para o benefício dos
pacientes. Para isso, é necessário que os médicos radiologistas tenham presentes os seguintes
aspetos (Board of the Faculty of Clinical Radiology, 2006):
1. Compreender a informação clínica.
2. Conhecimento técnico - O médico que realiza o relatório deve ser capaz de
avaliar a qualidade das imagens e a sua adequação para a suspeita do diagnóstico
em questão. Imagens incompletas ou imperfeitas devem ser detetadas e deverá
ter o conhecimento de que modo essas imagem podem afetar a precisão do
diagnóstico.
3. Observação – Validar se a identificação do paciente, o tipo e a data do exame
estão corretos. Assegurar que todos os achados (normais, anormais inequívocos,
tanto o previsto e imprevisto, variantes normais) foram anotados a partir da
visualização da imagem.
4. Análise – Avaliar as características da imagem que sejam relevantes, como por
exemplo, a densidade, contorno, forma, de forma a formular se há um processo
patológico presente ou se esse achado é normal com as alterações relacionadas
com a idade, por exemplo.
5. Interpretação médica – É necessário um conhecimento médico para alcançar um
diagnóstico específico, este inclui o conhecimento de doenças que um paciente
dessa idade, sexo, etnia e características demográficas poderia ter para produzir
achados de imagem desse tipo e sua prevalência relativa na população.
6. Conselho - O nível de certeza ou dúvida em torno de um diagnóstico radiológico
deve ser claramente indicada no relatório. Se um diagnóstico definitivo não for
possível, então o conselho sobre uma investigação mais aprofundada deve ser
dada.
7. A comunicação com referência - O relatório constitui um parecer clínico sobre
o exame, e, portanto, deve transmitir uma avaliação qualificada e fundamentada
do exame e sua contribuição para a gestão global do paciente. Deverá existir um
mecanismo confiável entre o médico e o radiologista para poderem discutir os
achados de imagem em casos complexos em maior detalhe, a fim de melhor
compreenderem as implicações e confiabilidade dos resultados ou para fornecer
mais informação clínica que pode afetar a interpretação.
8. Tomar medidas adequadas - Os achados de imagem que sugerem patologia grave
deve ser comunicada de uma forma que garante tratamento oportuno. Isso deve
cumprir com mecanismos de alerta locais acordados. Comunicações urgentes
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também podem ser necessárias para evitar danos potenciais para os outros no
caso de patologias transmissíveis. Quando forem tomadas medidas adicionais
para garantir uma comunicação urgente dos achados de uma imagem, esta deve
ser registada no relatório.
9. Comunicação com o paciente – O radiologista deve garantir que há um
seguimento adequado na conversa com o paciente e que o faça estar envolvido
com o maior cuidado e responder às suas perguntas.
Também se torna essencial o conhecimento e compreensão da proteção, segurança e
efeitos da radiação no corpo humano, uma vez que as técnicas de imagem utilizadas
envolvem o uso de radiação (RadiologyInfo.org, 2015).

2.1. História da Radiologia
Atualmente é difícil imaginar a prática médica sem a capacidade de visualização de vasos,
ossos, e tecidos moles, ou seja, sem a capacidade de perceção e/ou conhecimento interno do
corpo humano (Reed, 2011). Um acontecimento importante para o surgimento da radiologia
foi a descoberta dos raios-X no século 19, a 8 de Novembro de 1895 pelo físico alemão
Wilhelm Conrad Roentgen. Roentgen quando se encontrava no seu laboratório descobriu
que nas proximidades de tubo de vidro sob vácuo, invisível a olho nu, este produzia
fluorescência ao incidir sobre um papel impregnado por cianureto de bário e platina. Conclui
que esta radiação invisível tinha capacidade de atravessar corpos sólidos, como cartão,
madeira, partes do corpo humano, com maior ou menos intensidade, dependendo da
natureza do material. Uma vez que esta radiação era invisível e desconhecida decidiu chamarlhe Radiação X. Verificou que os objetos metálicos eram atravessados com maior dificuldade
ou mesmo totalmente impenetráveis (Arruda, 1996; Donya, Radford, ElGuindy, Firmin, &
Yacoub, 2014; Marques, 2008; Reed, 2011).
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(b)

Figura 2.1: (a) Wilhelm Roentgen, (b) Primeiro Raio-X capturado da mão da esposa de Roentgen (Donya et
al., 2014).

Após da descoberta dos raios-X, os cientistas Henri Becquerel e o casal Marie Curie e
Pierre Curie encontravam-se entre os primeiros na descoberta da radiação natural,
investigando as propriedades dos minerais.
Inicialmente o cientista francês Henri Becquerel descobriu outra forma de penetração de
raios, sendo um dos primeiros minerais que utilizou o urânio. Becquerel foi capaz de capturar
a fluorescência em filme utilizando placas fotográficas; armazenou o urânio numa gaveta
com placas fotográficas observando que este mineral foi exposto e conclui que se deveria ao
tipo de radiação altamente penetrante que é emitida pelo próprio mineral.
Em 1898, o casal Curie (Marie e Pierre) descobriu outro elemento radioativo que
designaram polónio. Adicionalmente descobriram também o elemento rádio que se tornou
importante como fonte de raios gama e foi usado extensivamente na radiografia industrial na
Primeira Guerra Mundial. Estas duas descobertas são mais radioativas do que o urânio.
Inicialmente foi difícil a compreensão direta entre a exposição à radiação e as lesões,
devido ao início lento de alguns sintomas e falta de compreensão das consequências não
intencionais que poderiam ocorrer. Thomas Edison, William J. Morton, e Nikola Tesla foram
dos primeiros a relatar possíveis efeitos adversos da radiação e descobriram este facto através
de irritações oculares que ocorreram após uma experiência com raios-X e substâncias
fluorescentes. Os primeiros anos de uso generalizado de radioatividade originou lesões e
ferimentos graves, como perdas de membros e vidas (Donya et al., 2014; Reed, 2011).
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Em 1927 foram divulgados os primeiros resultados do método de diagnóstico, atualmente
designado Angiografia Cerebral realizado por Egas Moniz, médico português. Este método
consiste na injeção na artéria carótida um produto de contraste que possibilitou a visualização
de parte da rede vascular cerebral através de raios-X (Correia, 2010; Marques, 2008).
Em 1946 foi desenvolvido para a indústria fontes artificiais de radiação gama, cobalto e
irídio. Estes eram mais baratos de produzir e mais poderosos do que o rádio (Donya,
Radford, ElGuindy, Firmin, & Yacoub, 2014).
Allan Cormack foi um bioquímico e físico nuclear que permitiu o desenvolvimento de
tomografia axial computorizada através da criação de um modelo matemático com base na
radiação X. Godfrey Hounsfield foi engenheiro elétrico que desenvolveu a tomografia
computorizada (TC) para obtenção de imagens cerebrais com base nos cálculos matemáticos
desenvolvidos pelo Cormack em 1970. Três anos mais tarde criaram o primeiro TC que
permitiu a visualização total do corpo humano. Em 1979 dividiram o Prémio Nobel de
Fisiologia e da Medicina (Mesquita et al., 2015).
Paul Lauterbur e Peter Mansfield permitiram o desenvolvimento da ressonância
magnética a partir das suas descobertas iniciais. Em 2003 dividiram o Prémio Nobel de
Fisiologia e da Medicina. A RM não utiliza radiação ionizante, contrariamente à TC, e permite
obter imagens do corpo humano similares, permitindo a visualização de tecidos moles (algo
que não é possível na TC). É considerada, atualmente, o exame gold standard na avaliação não
invasiva do miocárdio (Marques, 2008; Mesquita et al., 2015).

2.2. Sistema de Informação em Radiologia
Num ambiente radiológico digital é fundamental a garantia da consistência da informação
transmitida, componente a componente dentro da dinâmica de processos. De forma a
garantir esta consistência, a distribuição da informação deverá ser realizada segundo uma
distribuição top-down, isto é, as informações são propagadas a partir do sistema de informação
mais geral, Sistema de Informação Hospitalar (SIH), passando pelo sistema de informação
intermediário, Sistema de Informação de Radiologia (RIS), até alcançar o sistema de
informação mais específico, Picture Archiving and Communication System (PACS). É necessário
uma estrutura de rede adequada e padrões de comunicação bem definidos (Azevedo-marques
& Salomão, 2009).
Desta forma, para ser possível a comunicação do Serviço de Radiologia para os outros
serviços é imprescindível sistemas bem estruturados como o SIH, RIS e PACS e também a
interoperabilidade entre o Registo de Saúde Eletrónico (RSE).
O RSE, do inglês Electronic Medical Record (EMR), é um repositório de informações sobre
o estado de saúde de um paciente em formato digital. Fornece informações retrospetivas e
do futuro a profissionais de saúde autorizados. Permite o apoio contínuo, cuidados de saúde
eficientes e de qualidade integrado (ISO, 2005).
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O Sistema de Informação Hospitalares (SIH), do inglês Health Information Systems, fornece
bases para a tomada de decisão e tem como funções a geração de dados, compilação, análise
e síntese, comunicação e utilização da informação. Dados de diferentes fontes são usados
para várias finalidades em diferentes níveis do sistema de cuidados de saúde (WHO, 2008).
Um Sistema de Informação de Radiologia (RIS), do inglês Radiology Information System, é
um sistema de software em rede que permite gerir o workflow eletrónico no departamento de
Radiologia, sendo fundamental para o fluxo de informação. As principais funções do RIS
pode incluir o agendamento de pacientes, gestão de pacientes (acompanhamento/consulta
dos procedimentos realizados neste departamento, adicionar e/ou remover relatórios),
interpretação e/ou distribuição dos exames e faturação (Mcenery, 2013).
Com a introdução da tomografia computorizada surgiu a necessidade de criação de uma
norma para a transferência de imagens e de informações associadas entre dispositivos
fabricados por vários fornecedores, deste modo, a American College of Radiology (ACR) em
conjunto com a National Electric Manufacturers Association (NEMA) desenvolveram a norma
Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) (NEMA, 2014).
DICOM é a norma internacional usada para a comunicação, gestão da imagem médica e
informação relacionada. A primeira versão desta norma foi criada em 1985 e tem como
objetivo promover um formato de comunicação de imagem digital genérico, facilitar o
desenvolvimento e expansão do Picture Archiving and Communication System (PACS), permitir a
criação de base de dados de diagnóstico para acesso remoto e facilitar a integração de
equipamentos (NEMA, 2014).
A norma DICOM dá consistência ao acesso da informação radiológica originada em
sistemas distintos através de padrões de mapeamento. Assegura a interoperabilidade entre o
RIS, PACS e SIH que constituem os componentes essenciais para o registo eletrónico na
radiologia (Liu, Zucherman, & Tulloss, 2006). É essencial a adesão à norma DICOM para
facilitar a transferência de informações (Dunnick & Langlotz, 2008).
O “arquivo” digital atual veio substituir o arquivo em películas radiográficas, permitindo
uma redução de custos e espaço e o acesso imediato/remoto a todos os exames e relatórios
(Pereira, 2011). Com a utilização dos sistemas digitais na radiologia, a geração de volume de
dados tem aumentado, sendo os sistemas de arquivo e comunicação de imagens digitais
(PACS), do inglês Picture Archiving and Communication Systems, a melhor solução para gerir esses
dados. O PACS é composto por equipamentos e sistemas voltados para aquisição,
apresentação de dados e imagens médicas. Cada componente é devidamente integrado por
meio de redes de computadores e aplicações computacionais compatíveis com o padrão
DICOM, que tem como objetivo adquirir, arquivar, disponibilizar e exibir o acesso eficaz às
imagens médicas produzidas na Radiologia em formato digital em qualquer setor de um
hospital (Azevedo-marques & Salomão, 2009). Dentro de um serviço de radiologia, o PACS
recebe as imagens médicas digitais e arquiva-as num repositório central de informação,
permitindo assim o acesso e disponibilidade para qualquer utilizador do sistema (Alves &
Brand, 2011).
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A integração destes sistemas é essencial para melhorar a qualidade e a eficiência dos
cuidados de saúde. Se estes sistemas eletrónicos não estão integrados, é necessária a
intervenção humana, o que possibilitará o erro humano. Mesmo os passos mais simples,
como digitar o nome de um paciente ou outros dados demográficos, podem criar confusão.
Por exemplo, uma variação do nome do paciente, tal como a inclusão ou omissão de uma
inicial do meio, pode levar o sistema eletrónico a uma má identificação do indivíduo. A
necessidade de intervenção humana e papel reduz drasticamente a eficiência do sistema
(Dunnick & Langlotz, 2008).
As instituições de saúde e os médicos esforçam-se cada vez mais para inserir os dados
clínicos no processo clínico eletrónico, por isso, o PACS torna-se num intermediário
necessário e que tem vindo a substituir o filme radiológico convencional (B. I. Reiner, Siegel,
& Siddiqui, 2003).
Em ambiente hospitalar o paciente tem pouco, ou nenhum, contacto direto com o
radiologista responsável pelo relatório, uma vez que a interpretação desse relatório é dada
pelo médico. No entanto, com o uso do PACS os médicos não têm limitações físicas e podem
aceder remotamente às imagens médicas obtidas para diagnóstico (B. I. Reiner, 2009). Por
isso, o uso crescente do PACS origina uma menor comunicação presencial entre os médicos
e os radiologistas, desta forma, a qualidade dos relatórios tornam-se mais importantes e
fundamentais (B. I. Reiner, 2009; Schwartz et al., 2011).
Alguns estudos referem que o PACS melhora a produtividade de acordo com os seguintes
fatores: automação de tarefas manuais (como a exibição de imagens), acesso eletrónico aos
dados do paciente (integração PACS e SIH/RIS), comparação histórica, diminuição de
interrupções, facilita a interpretação e reduz a fadiga (Gutierrez, Mullins, & Novelline, 2005;
B. I. Reiner et al., 2003).

2.3. Sistemas de Informação Hospitalar
Atualmente o IPO de Lisboa utilizada o sistema de Gestão e Informação Hospitalar,
Hosix, mas encontra-se em mudança de sistema para aquisição dos sistemas SONHO v2 e
SClínico.
Sivsa1 é um fornecedor de software para IPO de Lisboa desde 1998, tendo um grande
número de módulos instalados (Sivsa, 2016b). O Hosix é um sistema de Gestão e Informação
Hospitalar desenvolvido pela Sivsa, é composto por vários módulos que podem adaptar-se
facilmente a todos os tipos de organizações. É um sistema integrado que pode conectar-se
diretamente a diferentes áreas, permitindo a eficácia do trabalho diário. Baseia-se na
comunicação entre todos os profissionais e o acesso ao histórico do paciente em qualquer
lugar (necessário autorização prévia).

1

x
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O Hosix evolui tecnologicamente para se adaptar à evolução do mercado, a tecnologia
existente é uma solução web que se adapta e configura-se de acordo com as necessidades da
instituição (Sivsa, 2016a).
Os módulos do Hosix existentes atualmente no IPOLFG são os seguintes:
 Admissão,
 Faturação,
 Anatomia Patológica,
 Lar Doentes,
 Bloco Operatório,
 Prescrição MCDT’s (Radiologia).
Na figura 2.2 é possível visualizar o aspeto dos ecrãs do Hosix.

Figura 2.2: Imagem do sistema Hosix (HFF, 2013)

O Sistema Integrado de Informação Hospitalar, SONHO, foi desenvolvido na década de
90 com o objetivo de assegurar o controlo da produção e da faturação, suporte ao serviço
administrativo permitindo exportar indicadores estatísticos. Este sistema encontra-se em
gradual substituição para o SONHO v2, mais adequado às necessidades atuais devido à sua
tecnologia e funcionalidade mais moderna e de mais fácil utilização.
O SONHO v2 tem como objetivo responder a problemas técnicos resultantes da
aplicação SONHO sentidos pelas unidades hospitalares e assegura as seguintes
funcionalidades ((SPMS E.P.E., 2016b):
 Tecnológica Oracle Database 11g R2, forms e reports,
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Desenvolvimento de uma nova camada de integração (service oriented), por exemplo
o uso do padrão Health Level 7 (HL7);
 Disponibilização de uma base de dados de reporting ,
 Novas pequenas funcionalidades, como a possibilidade de utilização do cartão de
cidadão na identificação do utente, novos ecrãs como o de admissão à urgência,
consultas de dia.
A figura 2.3(a) apresenta o layout do SONHO e a figura 2.3 (b) a do SONHO v2 onde se
verifica uma tecnologia mais moderna e o visualmente mais agradável.

(a)

(b)
Figura 2.3: (a) Imagem do sistema SONHO(Viana, 2011); (b) Imagem do sistema SONHO v2 (SPMS E.P.E.,
2013b)
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Atualmente o SONHO v2 encontra-se instalado no Hospital de Santarém, Hospital
Garcia da Orta e recentemente no Hospital da Horta no Açores. Recentemente será realizada
a implementação do SClínico e SONHO v2 no Centro Hospitalar de Leiria e no IPO de
Lisboa (SPMS E.P.E., 2016c).
O SClínico é um sistema de informação desenvolvido pelos Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde, SPMS, e tem evoluído para ser uma aplicação comum a todos os
prestadores de cuidados de saúde. Este sistema tem como objetivo permitir a uniformização
dos procedimentos dos registos clínicos garantindo a normalização da informação na área da
informatização do clínico do Serviço Nacional de Sáude (SNS). Contém vários módulos, tais
como, urgência, consulta externa (médica e enfermagem), internamento, bloco operatório,
hospital de dia, processo clinico eletrónico (SPMS E.P.E., 2016a).
Foi originado pela experiência anterior de duas aplicações o Sistema de Apoio ao Médico
(SAM) e o Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem (SAPE), utilizadas por milhares de
médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Relativamente ao SAM e ao SAPE, o
SClínico apresenta uma alteração gráfica, novas áreas de registo de dados, tal como, notas de
alta médicas/enfermagem, noticia de nascimento com integração à Plataforma de dados de
Saúde (PDS). Existe a integração entre outros sistemas, como a Prescrição Médica Eletrónica
(PEM), a Prescrição de Cuidados Respiratórios Domiciliários (PCRD) e o Sistema de
Informação de Acompanhamento de doentes com HIV (SI-VIDA)(SPMS E.P.E., 2013a,
2016a).
Na figura 2.4 é possível visualizar o layout do SClínico relativamente ao módulo de
internamento.

Figura 2.4: Layout atual SClínico – Módulo de Internamento

O SClínico atualmente dispõe de duas versões o Hospitalar e o de Cuidados de Saúde
Primários, o primeiro encontra-se atualmente em mais de 50 centros hospitalares,
misericórdias e institutos, e o segundo é utilizada por mais de 300 instituições (SPMS E.P.E.,
2016a).
No SClínico Hospitalar recentemente foi criado um novo módulo de urgência que contém
a triagem de manchester a ser realizada pelos enfermeiros. Este garante o rastreamento
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completo do utente, desde a sua admissão até à alta, incluído os locais de atendimento,
especialidades e profissionais de saúde envolvidos, atos prescritos, hora de administração de
medicamentos, transferência entre especialidades, diário clinico, entre outras funcionalidades
(SPMS E.P.E., 2014).
A utilização, partilha de dados e acesso atempado à informação clinica do utente permitirá
homogeneizar as práticas e a informação recolhida a nível nacional. Assim, será possível que
a atuação dos profissionais de saúde seja cada mais eficaz e eficiente, levando a um melhor
acompanhamento, apoio e assistência (SPMS E.P.E., 2016a).

2.4. Relatório Radiológico
Não existe uma definição, universalmente aceite, sobre como será um bom relatório
radiológico. Por outro lado, existe alguma divergência de opiniões entre os radiologistas
(Society, 2011).
Na descoberta do raios-X não existiu a necessidade de um método que permitisse
transmitir as conclusões do radiologista ao clínico de uma forma significativa.
O radiologista Preston M. Hickey juntamente com Augustus Crane, ambos frequentaram
a Universidade de Michigan, em 1899 incentivaram uma abordagem padrão para apresentar
os resultados dos raios-X. Hickey introduziu o termo "interpretação" que envolve a
atribuição de um diagnóstico diferencial a partir das conclusões dos raios-X levando a
conclusões baseadas em probabilidades (Gagliardi, 1995).
Em 1920 os relatórios de radiologia ainda não se encontravam avançados. Hickey avaliou
este problema nos hospitais e verificou que a maioria dos relatórios redigidos eram
impossíveis de concluir um diagnóstico ou relacionar os resultados com o problema clínico.
Por exemplo, os relatórios relativos a fraturas não continham a localização e grau de
deslocamento dessa fratura. Por outro lado, outros relatórios continham recomendações de
tratamento. Hickey recomendou a adoção de uma nomenclatura padronizada de um relatório
estruturado comparável aos relatórios de patologia. Atualmente o método de interpretação
de raios-X é basicamente o mesmo método preconizado por Hickey. A introdução de
programas de computador sofisticados reforçou observações originais de Hickey (Gagliardi,
1995).
Na última década foi possível observar-se o aumento da quantidade de relatórios
radiológicos. Historicamente estes foram produzidos a partir de métodos distintos, tais
como, ditado direto a um secretário, escrita manualmente na parte de trás do formulário do
pedido de digitação (radiologista escrever o relatório e este seria encaminhado ao setor de
digitalização que escreve essa informação e imprimia o relatório), através do uso de cassetes
(fita magnética) ou uma central telefónica que posterior eram transcritos, ou como
atualmente o uso de técnicas de reconhecimento de voz (Ferreira et al., 2010; Rana et al.,
2005).

x

Capítulo 2 – Radiologia

18

O artigo de Reiner refere que apesar das inovações em tecnologias de imagens médicas e
sistemas de informação os relatórios radiológicos permaneceram estagnados por mais de um
século (B. I. Reiner, 2009).
O objetivo do relatório é fornecer uma resposta em tempo útil às questões clínicas
colocadas, juntamente com uma avaliação de toda a imagem para conclusões relevantes e/ou
resultados inesperados (Board of the Faculty of Clinical Radiology, 2006).
O relatório clínico é uma parte essencial e indispensável na radiologia, sendo um dos
procedimentos mais solicitados nos serviços de saúde. É um relato dominante na
comunicação da interpretação dos dados de imagem, tendo por isso um impacto direto na
segurança e adequação para a tomada de decisões sobre o tratamento para o paciente. Para
além da sua função clínica, este relatório pode ser usado para acreditação, melhoria da
qualidade, pesquisa, ensino e pode servir como documento legal (Kahn et al., 2009; The
Royal Australian & New Zealand College of Radiologists®, 2011).
Um relatório final que contém a interpretação do médico deve ser gerado e arquivado na
sequência de qualquer exame, procedimento ou consulta, independentemente do local de
desempenho (hospital, centro de imagem, unidade móvel, entre outras). Profissionais não
médicos não devem fornecer interpretações e/ou gerar relatórios de diagnóstico (finais ou
preliminares) (This et al., 2014).
Os radiologistas devem sempre redigir o relatório enquanto visualizam as imagens
médicas (Gutierrez et al., 2005). Sempre que possível, relatórios e imagens anteriores devem
estar disponíveis para avaliação e comparação com o exame atual (This et al., 2014).
A relativa falta de acesso a dados imediatos, muitas vezes pode levar a um atraso no tempo
de comunicação ou a dados incompletos (B. I. Reiner, 2013).
No ditado convencional (texto livre), o radiologista dita em “estilo narrativo” o conteúdo
do relatório que acha adequado (ordem e formato variados). Este contém algumas
desvantagens, tais como: podem estar incompletos, despadronizados, sujeito a erros, não
estar de acordo com as necessidades do médico solicitante (Johnson, Chen, Swan, Applegate,
& Littenberg, 2009). Permite aos radiologistas ditar o relatório em qualquer nível de detalhe,
deste modo, dois radiologistas que relatam os mesmos dados de uma imagem originam
relatórios finais distintos. Torna-se um “desafio” a redução da variabilidade, a interpretação
com precisão e eficiência na análise dos dados nas imagens médicas (Johnson et al., 2009;
Karim et al., 2013).
Relatórios do tipo livre tendem a “esconder” informações pertinentes e necessárias
relativas ao paciente, incluindo dados sem importância, aspetos críticos das descobertas que
são fundamentais para o tratamento e diagnóstico do paciente em questão (Francis et al.,
2015).
Por outro lado, os relatórios estruturados permitem que a informação do relatório de
radiologia seja gravada de modo a ser recuperada e reutilizada. O uso de campos de entrada
específicos permite organizar as informações relevantes num formato legível, consistente, de
fácil interpretação, eliminação de erros de transcrição tipográficos e poderá conter linguagem
padronizada e utilização de terminologias. Os relatórios estruturados fornecem os meios para
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uma revisão cuidadosa e pode servir de apoio à decisão clínica computorizada durante a
interpretação e comparação de estudos de imagem(Francis et al., 2015; Hong & Kahn, 2013;
Kahn et al., 2009; Liu et al., 2006; Weiss & Langlotz, 2008).
Um relatório estruturado permite a utilização de formatos pré-definidos e termos para a
criação de relatórios, ou seja, são baseados em modelos ou listas de verificação. Num sentido
mais amplo o relatório estruturado pode integrar informações adicionais coletadas durante o
procedimento de imagiologia, tais como dados clínicos, parâmetros técnicos, medições,
anotações etc (Kahn et al., 2009).
Existe evidências que o uso abundante de idioma não padronizado prejudica a qualidade
da comunicação, por isso o uso de linguagem padronizada é um benefício. Os médicos e
radiologistas, por exemplo, não partilham o mesmo significado de algumas palavras usadas
para representar a incerteza (Weiss & Langlotz, 2008).
A Radiological Society of North America (RSNA) promove a Reporting Initiative para
melhorar as práticas dos relatórios de radiologia através do desenvolvimento de padrões de
tecnologias de informação (TI) e através de uma biblioteca online que contém modelos de
relatórios claros e consistentes. O acesso livre a estes modelos pode ser obtido através do
endereço http://www.radreport.org/. Os modelos criados apoiam os radiologistas na
criação de relatórios, para, deste modo, servirem como exemplos de melhores práticas. Os
relatórios encontram-se presentes no idioma de inglês e alguns destes já se encontram
traduzidos para o idioma turco, espanhol, português, alemão, chinês, arabe e holandês
(Radiological Society of North America, 2015).
A utilização dos dados do relatório de radiologia estruturado permite a aplicação de
métricas de qualidade, tais como (Kahn et al., 2009):
 Qualidade avaliada de exame,
 O cumprimento dos critérios de adequação,
 Limitações técnicas,
 Erros de interpretação,
 Complicações.
Uma comunicação eficaz é um componente crítico do diagnóstico por imagem, uma vez
que a qualidade do cuidado do paciente depende dos resultados dos exames radiológicos
serem transmitidos em tempo hábil para os responsáveis pelas decisões de tratamento. Um
método eficaz de comunicação deve (This et al., 2014):
a) Apoiar o médico solicitante de forma a promover a qualidade do cuidado de saúde
do paciente;
b) Ser adaptado para satisfazer a necessidade de pontualidade;
c) Minimizar o risco de erros de comunicação.
Os relatórios estruturados permitiram a medicina baseada na evidência que consiste em
encontrar sistematicamente, avaliar e incorporar resultados da investigação no processo da
tomada de decisões clínicas. O seu uso agiliza e objetiva tomada de decisões através de dados
obtidos a partir da literatura (revisões, ensaios clínicos). Ainda existe limitações para o uso,
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uma vez que os relatórios não estruturados não permitem a padronização de dados, por
consequente não é possível obter os pré-requisitos para futuras pesquisas clínicas, educação,
formação e estabelecimento de orientações para melhorar as práticas clínicas (B. I. Reiner,
2009).
Foi realizado um estudo num hospital universitário no Porto, em Portugal, para avaliar se
os exames radiológicos pedidos eram posteriormente acedidos. A população utilizada foi
relativa a doentes que recorreram ao Serviço de Radiologia num período de 2 meses, de Maio
a Junho de 2011, dos vários serviços, internamento, consulta e urgência. Na tabela 2.1
encontram-se os resultados obtidos do referido estudo, relativamente à visualização dos
pedidos com IC de 95% para exames com relatório e sem relatório.
Tabela 2.1: Visualização de exames pedidos (Pereira, 2011).
Pedidos totais
n (%)

Visualizações
Após execução
Após validação
n (%)
IC 95 %
n (%)
IC 95 %

Internamento
Com relatório
Sem relatório

2524 (100%)
6305 (100%)

4885 (77,4%)

76,3 – 78,5

Urgência
Com relatório
Sem relatório

4737 (100%)
17175 (100%)

9175 (53,4%)

52,6 – 54,2

Consulta
Com relatório
Sem relatório

2244 (100%)
1432 (100%)

885 (62,8%)

60,2 – 64,4

2188 (86,7%)

85,3 – 88,1

3366 (71%)

67,7 – 72,3

997 (44,4%)

42,3 – 46,5

A partir deste estudo a autora concluiu que o internamento neste hospital continha as
visualizações baixas (com e sem relatório associado ao exame radiológico), demonstrando a
utilização destes recursos desnecessariamente. A disponibilização dos exames é realizada em
tempo útil e nem todos os exames são acedidos originando gastos financeiros (Pereira, 2011).
Os autores (Weiss & Langlotz, 2008) após uma análise dos prós e contras dos relatórios
estruturados concluíram que estes são úteis e desejáveis do ponto de vista clínico,
administrativo e na investigação. Referem vantagens como o uso de terminologia
padronizada, incorporação de informações necessárias, facilitar a comunicação, suporte à
decisão, recuperação de informação, entre outras. Como desvantagens é referido que os
sistemas atuais provocam distrações na interpretação das imagens médicas, ou seja,
necessitam de maior atenção para a criação do relatório, diminuindo assim a produtividade.
Mencionam também que o avanço da tecnologia irá permitir sistemas de relatórios híbridos
que irão combinar as melhores características de reconhecimento de voz com a comunicação
estruturada num modelo de relatório totalmente integrado (Weiss & Langlotz, 2008).
Um estudo aleatório teve como objetivo avaliar o efeito do formato de relatório de
radiologia na precisão e rapidez com que os revisores podem extrair informação de um caso
específico. Verificaram que não existe diferenças significativas a nível de eficiência e precisão
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entre o relatório de texto livre e o estruturado para transmissão de informação. Foi possível
detetar diferenças no formato dos relatórios, desta forma, existe uma preferência para os
relatórios estruturados devido à sua firmeza e coerência (Sistrom & Honeyman-Buck, 2005).
Outro estudo realizado teve como objetivo comparar o conteúdo, clareza e utilidade
clínica dos relatórios radiológicos convencionais (redigidos de forma livre) com os
estruturados usados em tomografias computorizadas (TC) num centro de cancro de cuidados
terciários. Para este estudo foram necessários três radiologistas, três assistentes de radiologia,
três cirurgiões e dois médicos oncologistas. Cada participante avaliou individualmente 15
relatórios convencionais e 15 estruturados, sendo que nenhum relatório foi avaliado por mais
do que um participante, perfazendo um total de 330 relatórios de radiologia convencionais e
estruturados avaliados. Os entrevistados tiveram que responder a duas questões: 1) “Quão
satisfeito está com o conteúdo deste relatório?”, 2) “Quão satisfeito está com a clareza deste
relatório”? Para avaliação do conteúdo e clareza os entrevistados tiveram que atribuir uma
pontuação de 1 (muito insatisfeito ou muito confuso) até 10 (muito satisfeito ou muito claro).
Na classificação da eficácia de cada relatório utilizaram uma escala de classificação
previamente desenvolvida (Lee, Cohen, & Jennings, 2006). Obtiveram os seguintes
resultados: índices de satisfação do conteúdo foram 7,61 (intervalo de confiança (IC) de 95%:
[7,12, 8,16]) para os relatórios convencionais e 8,33 (IC 95%: [7,82, 8,86]) para relatórios
estruturados e para índices de satisfação de clareza foram 7,45 (IC 95%: [6,89, 8,02]) para os
relatórios convencionais e 8,25 (IC 95%: [7,68, 8,82]) para relatórios estruturados, para
ambos a diferença foi significativa (P<0,0001). Concluíram portanto, que os relatórios
estruturados tinham melhor conteúdo e clareza dos que os convencionais(Schwartz et al.,
2011).
Um estudo teve como objetivo determinar o nível de satisfação dos clínicos gerais em
relação aos relatórios radiológicos, bem como as suas perspetivas sobre o conteúdo, nível de
detalhe e formato. Os clínicos gerais não têm contacto direto com os radiologistas, desta
forma, o relatório é o método de comunicação entre eles, no contexto de cuidados primários.
Foi enviado um questionário a 100 clínicos gerais obtendo uma taxa de resposta de 60%. A
nível de satisfação numa escala de 1 a 10, o resultado médio foi de 8 para o conteúdo do
relatório (IC 95%: 7,8-8,3) e 7,8 para clareza (IC 95%: 7,5-8,1). Relatórios em formato de
quadro foram considerados mais fáceis de interpretar do que os de texto livre. Os relatórios
em formato de texto livre foram considerados menos favoráveis, uma vez que o
comprimento do relatório aumenta com o nível de registo de achados patológicos, o que
poderá tornar os detalhes menos importantes para quem o lê (Grieve, Plumb, & Khan, 2010).
Fontes bibliográficas referem que relatórios estruturados permitem um retorno mais
rápido, redução dos custos de comunicação, melhorar a comunicação, maior satisfação pelos
profissionais de saúde envolvidos, por fim, melhor qualidade e conformidade no relatório
(Langlotz, 2009).
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2.5. Sistemas com Reconhecimento de Voz
O software para o Reconhecimento de Voz (RV) engloba quatro tecnologias principais: o
reconhecimento de voz, a síntese de fala, a identificação do orador e a verificação e
compreensão da linguagem humana (Mehta, Dreyer, Schweitzer, Couris, & Rosenthal, 1998).
A tecnologia de RV permite que um computador transcreva em formato digital as palavras
ditadas pelo utilizador, eliminando a necessidade da transcrição do texto pelos utilizadores.
O seu primeiro uso em relatórios de radiologia foi referido em 1981. Os primeiros sistemas
de RV não foram utilizados de forma imediata e abundante uma vez que existiam limitações,
tais como: vocabulário ainda limitado, necessário várias horas de treino, apenas a voz discreta
era possível, ou seja, o utilizador tinha que realizar uma pausa em cada palavra que ditava,
tornando o processo de RV demorado e complicado. Atualmente já é possível um
reconhecimento contínuo, permitindo um ditado a um ritmo mais natural e
consequentemente mais rápido (Ramaswamy, Chaljub, Esch, Fanning, & Eric, 2000).
O uso do RV só se tornou difundido através do amadurecimento do hardware e software
em 1990 (Weiss & Langlotz, 2008).
Segundo a bibliografia sistemas de reconhecimento de voz para a realização de relatórios
estruturados permitem o uso de padrões “macros” que contêm campos em branco, ou seja,
este campo pode ser preenchido com texto livre mas sendo específico àquele parâmetro.
Tornando mais provável que as informações pertinentes serão incluídas, melhorando assim
a qualidade dos relatórios (Dunnick & Langlotz, 2008).
Aproximadamente em 1994 um estudo foi realizado para avaliar a precisão de um sistema
de reconhecimento de voz para elaboração de relatórios de radiologia. O sistema atualmente
conhecido como VoiceType Dictation foi avaliado, no qual foram lidos um total de 200
relatórios (100 radiografias de tórax, 50 TC torácicas, 50 ultrassonografia e angiografia).
Todos os erros encontrados foram registados e classificados como incorretos, parcialmente
incorreto, não se encontra no dicionário, homófono (palavra que é pronunciada da mesma
forma do que outra palavra, mas diferem no seu significado) e formatação. No geral
verificou-se uma taxa de precisão do sistema de 0,976 (Herman, 1995).
Um estudo realizado em 1997 refere que após o uso do RV existiu uma acentuada
melhoria na disponibilidade em 24 horas do relatório radiológico, diminuindo de 87,8 horas
para 43,6 horas, originando uma melhoria no tempo de resposta sendo foi eliminada as
chamadas telefónicas para posterior redação dos relatórios. O relatório pode ser editado de
imediato, havendo uma redução de erros de ditado e transcrição. Quando se utiliza um
sistema de ditado tradicional, a informação é transcrita por um datilografo e os relatórios são
depois editados pelo radiologista vários horas ou dias após a visualização das imagens. Como
desvantagens referem que a maioria dos utilizadores acharam que o processo de edição é
uma distração para a interpretação da imagem. Fatores como a pronúncia, gaguejo, hesitação,
pausas preenchidas, reparos e interrupções diminuem a precisão do sistema. Os custos de
relativos ao equipamento de RV considerou-se favorável em comparação com os de
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transcrição tradicional, sendo que os custos foram recuperados em menos de um ano
(Ramaswamy et al., 2000).
Os autores do seguinte artigo (Mehta et al., 1998) relataram a experiência da transcrição
de relatório de radiologia com sistemas de RV, IBM Medspeak/Radiology no Massachusetts
General Hospital (MGH) em Boston. A experiência do uso deste sistema começou em
Novembro de 1995 e tornou-se num local de testes alfa pela IBM Medspeak/Radiology, em
janeiro de 1996 uma versão beta foi testada em telerradiologia e em Agosto de 1998 tinham
35 locais de trabalho operacionais (40% do departamento a produzir em média 400 relatórios
por dia). Os desafios encontrados foram a nível da aceitação pelos utilizadores e melhorias
necessários para esta tecnologia. Os benefícios foram diminuição do turn-around do relatório
e do tempo de conclusão do relatório, redução de custos e permite o aumento da precisão
relatório uma vez que os radiologistas finalizam os relatórios imediatamente após o ditado,
sem atrasos de transcrição (Mehta et al., 1998). Outro artigo refere que a implementação do
sistema de RV na Massachusetts General Hospital (MGH) ao longo de dois anos
conseguiram reduzir custos, mas realçam que este resultado só foi possível com estratégias
de planeamento e implementação, formação e programas de sustentação (Antiles, Couris,
Schweitzer, Rosenthal, & Da Silva, 2000).
A Carestream Health empresa sediada em Nova Iorque possui a tecnologia Vue
Reporting, com reconhecimento de voz. Esta tecnológica permite que o relatório radiológico
estruturado seja integrado com o SIH ou o EMR, rapidez no tempo de retorno (a transcrição
é opcional com reconhecimento de voz nativo e autoedição), inclui informações clínicas e
do paciente, como por exemplo, demografia, medidas, imagens ou análise de imagens, pode
ser compartilhado instantaneamente com o médico solicitante. É apenas necessário um
microfone, é dispensável o teclado uma vez que o cursor move-se através de comandos de
voz, não é necessário inserção de contexto clínico ou dados do paciente, uma vez que são
dados inseridos automaticamente (Carestream Health, 2012).
Devido ao aumento do fluxo de trabalho e à introdução de novas tecnologias surgiu a
necessidade de novos métodos de ensino e prática. Desta forma, foi realizado um estudo em
2003 para avaliar o impacto da utilização do PACS e do reconhecimento de voz para a
educação de radiologistas. Para este estudo foram selecionados entrevistados vindos de
quatro programas de formação de radiologia diagnóstica que utilizavam sistemas de PACS
variados. Existiam no total 134 radiologistas em formação, destes foram selecionados para a
entrevista 42 (31,3%). Os entrevistados tinham diferentes anos de formação (10 do primeiro
ano, 7 do segundo, 7 do terceiro, 4 do quarto ano, e 14 entrevistados não revelaram o seu
ano de formação), diferentes níveis de conhecimento em informática e experiência na
utilização de PACS diferente. A maioria dos entrevistados, 80,5% (33/41), refere que há uma
diminuição do tempo necessário para a interpretação de exames de diagnóstico com a
utilização do PACS. Relativamente ao reconhecimento de voz 80,6% (25/31) indicou que
esta tecnologia é mais demorosa do que o processo de transcrição e ditado tradicional, no
entanto estas opiniões podem derivar de falta de formação e/ou formação inadequada, e a
frustração de utilização de software novo e desconhecido. Concluíram que os entrevistados
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acreditam que o PACS afetou positivamente a sua aprendizagem, no entanto, referem que a
tecnologia de reconhecimento de voz é mais demorada em comparação com o sistema de
ditado tradicional. Referem contudo algumas limitações deste estudo, uma vez que o
questionário é subjetivo e o uso de uma amostra de maior dimensão permitia um poder
estatístico superior (Gutierrez et al., 2005).
O Hospital de Norfolk e Norwich University realiza mais de 250.000 exames radiológicos
por ano, referente ao estudo realizado (Rana et al., 2005) foi referido que este hospital utiliza
o método de ditado tradicional. Identificaram que este método originou atrasos de 7 dias no
trabalho devido à necessidade de ditado do relatório e sua posterior transcrição e
disponibilização. Foi então realizado um estudo (4 radiologista participaram) tendo como
objetivo comparar a eficiência e a precisão dos relatórios de radiologia gerados por RV em
relação ao ditado tradicional. Obtiveram como conclusões que o RV é um método de
comunicação viável para utilizadores experientes, havendo uma redução significativa na
diferença média de horas para disponibilização, porém verificaram um aumento significativo
no tempo do uso do RV por parte dos radiologistas, sendo propício a inclusão de mais erros
para utilizadores inexperientes (Rana et al., 2005).
Foi realizado um estudo de coorte com o objetivo de determinar se os radiologistas que
utilizaram sistemas de informação estruturado originam relatórios com melhor qualidade em
comparação com o uso do ditado convencional (texto livre). Para esta análise foram
utilizados 25 casos relativos a ressonâncias magnéticas (RM) do crânio em pacientes com
suspeito de acidente vascular cerebral (AVC). O sistema de relatório estruturado utilizado
incluiu um novo método que é acionado através do rato, com léxicos clínicos específicos
para que os radiologistas respondem às perguntas específicas relevantes sobre a imagem em
questão. Este estudo incluiu radiologistas ainda em formação na universidade de Midwestern,
uma vez que segundo os autores estes não tem a prática do uso do sistema tradicional e
encontra-se mais disponíveis a experimentar novas tecnologias em comparação com
radiologistas do corpo docente. Neste estudo de coorte, os participantes foram distribuídos
aleatoriamente sendo 16 no grupo de controlo e 18 no grupo de intervenção. Estudantes no
primeiro ano de formação foram excluído devido à falta de experiencia na interpretação de
imagens de RM. Este estudo foi divido em duas fases, inicialmente todos os participantes
usaram o sistema de ditado convencional para relatar os 25 casos. No final da primeira fase
o grupo de intervenção, num período de dois meses, teve formação individual para o uso
básico do sistema de relatório estruturado. Numa segunda fase, após 4 meses, o grupo de
controlo repetiu o acontecimento na fase 1 enquanto que o grupo de intervenção relatou os
mesmos casos usando o sistema de relatório estruturado. Para a avaliação foram
considerados um total de 1685 relatórios (15 deles foram excluídos devido a texto perdido
ou falha técnica), este total é derivado da conjunção das duas fases e considerando que cada
pessoa relatou 25 relatórios em cada uma das fases. Como resultados finais na primeira fase
não existiu diferença significativa na precisão ou integridade entre os grupos. No entanto, na
segunda fase verificou-se uma diferença significativa (diminuição) da precisão e integridade,
para o grupo de intervenção de 88,7 em comparação com o grupo controlo de
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92,4 (P <0,001), e para grupo de intervenção de 54,3 em comparação com o grupo controle
em 71,7 (P <0,001), respetivamente. O sistema de relatório estruturado utilizado foi
considerado como sendo excessivamente restritivo quanto ao conteúdo e ao tempo
ineficiente. Os autores referem que existem várias limitações deste estudo tais como:
participantes apenas de uma única universidade, tempo limitado para formação do sistema
de relatório estruturado, o sistema foi testado para uso em múltiplos achados para uma
imagem complexa e por isso este deveria ser útil para todos os cenários de imagens possível
e comum (Johnson et al., 2009). De acordo com o artigo de Langlotz, o estudo de coorte
referido possui esses resultados devido às limitações tecnológicos do sistema, dado que foi
concebido há mais de 10 anos. Os sistemas de RV eram difíceis ou impossíveis de integrar
com outros softwares, não existia léxico abrangente para representação da informação de
radiologia. Atualmente é possível utilizar sistemas com RV vez do uso do rato, os utilizadores
podem “ditar” para criar os relatórios, existe um léxico abrangente e disponível na área da
radiologia (Langlotz, 2009).
Foi realizado um estudo para avaliar a eficiência do uso do RV para aplicação em relatórios
radiológicos e identificar as variáveis associadas (tempo gasto por relatório, características do
radiologista). Para este estudo foram observados cinco radiologistas no seu ambiente clínico
e englobou-se no total 402 relatórios de radiologia simples no qual 217 utilizaram o
reconhecimento de voz e 185 foram realizados através do ditado convencional, no entanto,
também observaram dois radiologistas que analisaram e redigiram imagens de tomografia
computorizada (TC) num total de 66 (39 com reconhecimento de voz e 27 usando o ditado
convencional). Verificou-se maior tempo para produzir os relatórios de radiografias simples
com o uso de reconhecimento de voz, havendo variabilidade significativa entre os
radiologistas, no entanto para os relatórios de TC não existiu diferença significativa (Bhan,
Coblentz, Norman, & Ali, 2008).
Um artigo compara os tempos de geração de relatórios entre um sistema eletrónico
utilizando a tecnologia de voz sobre o Voice over IP (VoIP) e o sistema tradicional (relatório
redigido à mão), no qual a questão do estudo é se há redução no tempo de geração e digitação
dos relatórios radiológicos quando utilizado o sistema eletrónico baseado em VoIP. Através
de levantamentos de requisitos (entrevistas) identificaram que o sistema eletrónico a ser
desenvolvido e implementado designado RadVoIP deveria ser composto por dois módulos:
um módulo de telefonia, para permitir a gravação do relatório e um módulo web para
digitação, correção e partilha. Concluíram que os resultados mostraram diferença
estatisticamente significante entre os sistemas comparados, sendo que o eletrónico foi mais
eficiente do que o tradicional em relação ao tempo de geração dos relatórios radiológicos
apresentando uma redução de 20% (p = 0,0410). No entanto, em relação ao tempo de
digitação, o tradicional apresentou melhores resultados, uma vez que a média de tempo do
eletrónico foi três vezes maior (p <0,0001). Os autores referem que estes resultados eram
esperados uma vez que o utilizador tinha que se adaptar a um novo processo de digitação, e
observaram dificuldades em manusear os botões de controlo, como executar, avançar,
retroceder, controlar o volume de gravação (Ferreira, Cohrs, Lederman, & Pisa, 2010).
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A inovação tecnológica mais importante na última década relativamente aos relatórios foi
o software de RV, apesar da diminuição produtividade do radiologista, devido em grande parte
ao tempo adicional associado à edição do relatório radiologista (Bhan et al., 2008; Rana et al.,
2005; B. I. Reiner, 2009).
O uso de RV exige maior participação e atenção do radiologista para elaboração do
relatório para garantir a integridade do processo de transcrição. Estudos demonstram um
aumento significativo na quantidade de tempo gasto para produzir relatórios de radiologia
em comparação com sistema de transcrição tradicional (Bhan et al., 2008; Ferreira et al., 2010;
Gale et al., 2001; Gutierrez et al., 2005). No entanto, o tempo de resposta é muito melhor
utilizando o RV, podendo reduzir os custos e melhorar o serviço de radiologia (Antiles et al.,
2000; Gale et al., 2001; Ramaswamy et al., 2000; Zick & Olsen, 2001).

2.6. Discussão
De acordo com a bibliografia apresentada anteriormente verifica-se que relatório em
formato de texto livre contém as principais desvantagens em relação ao relatório estruturado:
 Variabilidade,
 Dados incompletos,
 Relatos demasiados extensos,
 Linguagem despadronizada.
Os relatórios estruturados permitirão organizar as informações, retirar estatísticas para
medir a qualidade e/ou quantidade de relatórios produzidos, será consistente, objetivo,
eliminará a introdução de erros e irá apoiar na decisão clínica, entre outras vantagens
associadas à usa utilização. Existirá uma melhoria na qualidade dos relatórios através do uso
de relatórios estruturados.
Relativamente ao uso da tecnologia de RV verifica-se, com os estudos referidos
anteriormente, que o tempo de resposta é melhor havendo uma disponibilização do relatório
em menor tempo em comparação com uso de outra tecnologia, poderá haver redução de
custos, boa precisão, sendo uma comunicação viável para utilizadores experientes.
A junção dos relatórios estruturados com a tecnologia de RV parece ser uma forma viável
para a criação dos relatórios radiológicos, permitindo a junção das vantagens existentes em
ambos. Tornando possível reduzir o tempo de disponibilização dos relatórios e tornando-os
mais objetivos e havendo uma uniformização dos registos clínicos.
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3. Estudos do utilizador
O médico que solicita o exame, “age” sobre o relatório. Isto é, a partir do relatório radiológico
toma determinadas decisões relativamente aquele utente. A comunidade clínica é heterogénea, devido
às especialidades de formação. Por exemplo, um médico-cirurgião é “mais apto” a avaliar os dados
de imagens e de relatório, enquanto que outros médicos (por exemplo, atendimento médico primário)
avaliam apenas os dados do relatório sem correlação à imagem. Desta forma, a perspetiva dos médicos
seria relativa à qualidade do relatório, isto é, à capacidade de personalização dos dados do relatório.
Os atrasos podem fazer com que o processo de diagnóstico fique mais lento e comprometa os padrões
do cuidado de saúde (B. I. Reiner, 2009).
Desta forma, e como tema desta tese, foi proposta a criação de um sistema de informação em
saúde baseado na Web para criação de relatórios radiológicos estruturados. Primeiramente é necessária
a realização de um modelo experimental, de forma a ser explorado, experimentado e posteriormente
avaliado. A aplicação será acedida através da web e para redação do relatório radiológico será usada a
tecnologia de RV.
Para este sistema de informação é necessário identificar as necessidades dos utilizadores, o impacto
da implementação dessas necessidades, compreender detalhadamente a distribuição de
funcionalidades do sistema entre software, hardware e os utilizadores e por fim a criação de um modelo.
No levamento da análise de requisitos foi necessário o estudo do estado da arte presente no
capítulo 2.
Neste capítulo são identificados os stakeholders, os respetivos casos de uso, a metodologia de estudo
bem como os respetivos resultados e discussão. Conhecendo a realidade do trabalho dos médicos e
técnicos de radiologia é possível detetar as necessidades e problemas permitindo assim arranjar
soluções. Os sistemas que são produzidos sem ser definido o contexto de onde vai ser usado podem
falhar em alguns aspetos e serem rejeitados. Por isso, é fulcral o contacto direto com os radiologistas
de modo a conseguir-se compreender detalhadamente as suas necessidades de trabalho, como o que
têm atualmente e o que esperam/pretendem do sistema garantindo assim que o sistema a desenvolver
seja uma mais-valia.
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3.1. Identificação dos Stakeholders
Este sistema poderá ser adotado por todos os hospitais, isto é, pode ser utilizado por profissionais
que pertençam a uma unidade hospitalar tais como os radiologistas e técnicos/especialistas na Gestão
de Sistemas e Tecnologias de Informação (GSTI).
Segue uma breve descrição dos stakeholders, ou seja, “as partes interessadas”, com uma avaliação
crítica do seu impacto nos relatórios radiológicos estruturados, incluindo:
 Radiologista que é o responsável pela avaliação da imagem médica obtida do utente e pela
criação do relatório. Através desta aplicação é possível que diferentes radiologistas originem
relatórios idênticos, uniformes, objetivos, com tempo de espera menos demorado. É a partir
dos relatórios que os médicos tomam determinadas decisões relativamente ao utente em
questão, por isso a sua perspetiva varia consoante a qualidade do relatório.
 Radiologista que é diretor de serviço/coordenador poderá ter acesso a opções para retirarem
métricas e indicadores estatísticos da aplicação em questão para além do acesso à criação de
relatórios. Por exemplo, poderá medir através de um intervalo de tempo os relatórios que
foram realizados, quanto tempo demorou até ser realizados, os que ficaram por concluir,
quantos relatórios em média são realizados por dia, etc.
 Técnicos/especialistas na GSTI conseguirão garantir a integração e acessibilidade dos dados.
O perfil destes utilizadores servirá para a manutenção da aplicação, com o intuito de eliminar,
acrescentar e atualizar questões para cada tipo de relatório. Permitindo assim que a aplicação
se mantenha atual e de acordo com as necessidades dos radiologistas e dos profissionais de
saúde que poderão consultar o relatório (médicos, farmacêuticos, enfermeiros).
Na tabela 3.1 é possível compreender em formato de síntese as vantagens, desvantagens e
resultados a médio prazo dos stakeholders mencionados anteriormente. Existem mais stakeholders do
que aqueles identificados, mas serão focados apenas os mais próximos do utilizador.
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Tabela 3.1: Análise dos Stakeholders.
Resultados a médio
prazo
Trabalhar com uma
tecnologia recente,
Maior produtividade,
qualidade, objetividade
do relatório,
Melhoria do fluxo de
trabalho.

Stakeholders

Vantagens

Desvantagens

Radiologista

Comunicação mais clara
Aumento da
acessibilidade dos dados
para a pesquisa
Diminuição da
introdução de erros

Disponibilidade de
tempo para formação de
boas práticas da
aplicação,
Tempo de espera
inicialmente inferior ao
atual.

Diretor de
serviço/coordenador de
Radiologia

Possibilidade de retirar
métricas e indicadores
estatísticos
Capacidade de avaliar a
qualidade e geração de
relatórios estruturados
mais facilmente

Disponibilidade para
aceder à aplicação e
retirar as métricas

Controlo dos exames
que são realizados e qual
o tempo de conclusão,
que poderá levar a
adotar medidas para
aumentar a
produtividade.

Técnicos/especialistas
na GSTI

Maior inovação,
tecnologia mais recente

Disponibilidade para
manutenção do sistema
e apoio aos utilizadores.

Tecnologia atual,
melhor integração e
acessibilidade dos
dados.

3.2. Casos de Uso
Para a criação dos casos de uso foi utilizado a linguagem UML com recurso à aplicação Open
Source, draw (JGraph, 2014). Foram usados os casos de uso para permitir visualizar uma sequência
de eventos de um “ator” e as suas respetivas relações de modo a ser possível a compreensão de todo
o processo do sistema em questão.
A figura 3.1 ilustra os casos de uso das ações que devem ser realizadas para a criação do relatório
radiológico. Na figura 3.1(a) é possível visualizar o fluxo atual do trabalho do radiologista, por outro
lado, na figura 3.1(b) visualiza-se as mudanças existentes com a utilização dos relatórios radiológicos
estruturados.
Com o novo modelo todo o processo existente no SiiMA irá manter-se, sendo que não existe
necessidade de restruturação desta aplicação havendo uma boa adesão na utilização desta aplicação e
satisfaz todo o circuito da radiologia no hospital. Além que, para determinadas patologias e
dependendo da evolução/estado do utente não é adequado a criação de relatórios estruturados, não
existindo uma repetição que obrigue a uma estruturação. Desta forma, é possível manter o fluxo atual
dos radiologistas que não vão utilizar os relatórios estruturados, permitindo assim que a resistência à
mudança possa ser reduzida, visto que os processos atuais se mantém.
Na imagem (b) da figura 3.1 verifica-se que o radiologista realiza o login no SiiMA, sendo
autenticado com sucesso deve selecionar a opção de “Relatório” para visualizar a sua lista de trabalho
de forma a conseguir selecionar o utente para realizar o exame. Com o uso do relatório estruturado,
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o radiologista após selecionar o utente terá que escolher a opção qual o relatório estruturado a realizar,
após isto relata tendo sempre a possibilidade de introduzir manualmente as opções sem necessidade
do detetor de voz.

(a)
(b)
Figura 3.1: Diagrama de casos de uso – (a) fluxo atual do trabalho do radiologista; (b) fluxo para a criação do relatório
radiológico estruturado.
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3.3. Metodologia de estudo
Ao longo dos últimos anos os estudos de utilizadores têm vindo a permitir recolher dados para
criar e/ou avaliar sistemas informáticos e compreender o fluxo de informação (Baptista & Cunha,
2007).
Para a recolha de dados pode ser utilizada a abordagem quantitativa ou qualitativa. A abordagem
quantitativa é o uso de técnicas estatísticas, por exemplo, questionários, e a qualitativa envolve aspetos
subjetivos da experiência e comportamento humano, por exemplo, as entrevistas e observações
(Baptista & Cunha, 2007).
No modelo em questão foi excluído como o método de recolha de dados o questionário, uma vez
que pode ter uma baixa qualidade e/ou taxa de resposta, falta de domínio da técnica e não é possível
esclarecer dúvidas. Por outro lado, as entrevistas permitem obter os hábitos do entrevistado,
possibilidade de esclarecer dúvidas, alguma questão que o entrevistado não compreenda é de imediato
esclarecida, existe maior número de informações. As entrevistas podem ser definidas como entrevistas
não-estruturadas, semiestruturadas ou estruturadas (Baptista & Cunha, 2007).
Sendo que as entrevistas semiestruturadas foram as escolhidas na realização dos estudos de
utilizador ao Diretor do Serviço de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação do IPOLFG.
Para este método existe um conjunto de questões predefinidas, no entanto, é possível colocar outras
questões no decorrer da entrevista, havendo uma maior flexibilidade, exploração de determinados
assuntos o que consequentemente leva a uma maior recolha de informação em comparação com a
entrevista estruturada. Foi criado um plano com as questões presente no apêndice A, para além disso
foram tiradas dúvidas que surgiram ao longo da entrevista. No desenrolar da entrevista foi utilizada
uma linguagem simples, clara e objetiva, de forma a permitir uma boa interpretação das questões
colocadas e foi confirmado com o entrevistado as respostas registadas.
O estudo contextual será usado para os médicos radiologistas, permitindo uma observação e
entrevista semiestruturada enquanto trabalham. Assim, é um estudo centrado no utilizador, permite
recolher informação, a criação de workflows para o modelo em questão. Este estudo é a melhor forma
de compreender a prática diária do trabalho, aptidão para o uso de tecnologia do radiologista, falar e
observar o radiologista no seu ambiente de trabalho real. Com este método é possível compreender
a realidade do trabalho dos radiologistas levando a um maior conhecimento, reunindo uma quantidade
superior de informação e identificando as suas necessidades. A entrevista é uma forma informal que
leva a respostas mais intuitivas e menos racionalizadas uma vez que se encontram no seu local e
horário de trabalho. É também possível compreender as dificuldades atuais tornando possível a
criação de um modelo que possibilite melhorias no trabalho do radiologista.
As entrevistas semiestruturadas foram aplicadas a 6 radiologistas. A tabela 3.2 retrata as idades,
sexo e os anos de experiência em radiologia dos entrevistados. Nestas entrevistas com os radiologistas
foram exploradas as ideias existentes, registou-se os pontos de vista, confirmou-se sempre com o
entrevistado as respostas registadas, foram também colocados alguns esclarecimentos adicionais. A
entrevista realizada foi anónima e explicou-se previamente o motivo da entrevista (tal como
mencionado no guião da entrevista presente no apêndice B).
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Tabela 3.2: Características dos utilizadores para a entrevista semiestruturada.
Idade

Sexo

Anos de Experiência (Radiologia)

26

Masculino

2

32

Feminino

5

42

Masculino

14

53

Masculino

20

54

Feminino

28

57

Feminino

20

3.4. Resultados
Relativamente à entrevista com o Diretor do Serviço de GSTI do IPOLFG foi possível obter
várias informações e foi confirmado que:
 Utilizam o DICOM com o arquivo PACS;
 O speech magic pode ser usado em modo online e offline;
 Cada licença do speech magic é por médico;
 As imagens ficam armazenadas no PACS e o relatório no SiiMA, podendo o relatório
também ficar associado à imagem no PACS;
 As aplicações devem ser sempre acedidas pela RIS.
O Diretor de GSTI sugeriu que os relatórios estruturados possam ser criados no SiiMA, de forma
a manter-se esta aplicação. Desta forma, é possível garantir uma aplicação única e que possa ser
utilizada por todos os profissionais das várias unidades hospitalares. Existindo um perfil onde se possa
definir os relatórios (questões e as suas respetivas respostas possíveis, campos de preenchimento
obrigatório) esta aplicação torna-se útil para qualquer unidade hospitalar.
A gestão de acesso dos utilizadores é realizado através do SiiMA, esta informação não é validada
através do sistema administrativo.
A única limitação encontrada no sistema atual é a impossibilidade de criação de relatórios
estruturados e não ser possível retirar estatísticas das observações realizadas.
Seguidamente será descrito pormenorizadamente os seguintes tópicos que respeitam às principais
informações provenientes do estudo contextual, tais como:
1. Utilização da aplicação atual, SiiMA;
2. Tecnologia de reconhecimento de voz;
3. Fluxo de trabalho;
4. Constituição do local de trabalho do radiologista;
5. Tecnologia usada para o relato do relatório;
6. Necessidades/Dificuldades de acordo com a tecnologia usada;
7. Opinião relativamente ao uso do relatório radiológico estruturado.
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Atualmente o IPOLFG utiliza uma aplicação desenvolvida pela First2 para gestão de workflow de
exames, SiiMA, usada na web e por integração utiliza um detetor de voz que converte em formato de
texto a informação relatada. Este sistema tem como objetivo a gestão de informação administrativa e
clínica de um serviço de Imagiologia. O SiiMA abrange um número significativo de áreas clínicas,
como por exemplo, radiologia, neurorradiologia, cardiologia, medicina física e reabilitação, medicina
nuclear, gastroenterologia, urologia, pneumologia, estomatologia, entre outras. Deste modo, permite
uma adaptação específica a cada serviço, a requisição de atos médicos (a utilizadores reconhecidos
pelo sistema), agendamento, distinção entre pedidos marcados e de urgência, execução e registo de
atos realizados, histórica de atos médicos (pedidos e realizados), gestão de equipamentos (stocks, atos
médicos, consumíveis), integração com Sistemas de Informação tais como SONHO, SINUS, SAM,
HOSIX, PACS, reconhecimento de voz, importação de relatórios do exterior. Torna possível o acesso
a imagens arquivadas mediante as permissões definidas para cada utilizador, uma vez que integra com
o PACS a nível de visualização de imagens médicas assegurando a coerência de informação.
Relativamente aos relatórios permite textos pré-definidos, inserção de imagens e gráficos,
codificações, validação de relatórios e a disponibilização do relatório ao médico via Web (First, 2015).

Figura 3.2: Aspeto da aplicação SiiMA da First (First, 2014)

O IPO utiliza o reconhecimento de voz speech magic presente na figura 3.3, que integra com o
SiiMA. O speech magic é o sistema mais recente de RV.

2

x

http://www.first-global.com/pt-pt/
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Figura 3.3: Speech magic da Philips (PHILIPS, 2016)

O RV é utilizado para melhorar o trabalho dos médicos radiologistas em vez de escrever o relatório
manualmente, têm de relatar e essa informação é convertida em texto no SiiMA. Inicialmente é
necessário que os radiologistas realizem treinos com o RV, como ler textos, livros, para que o RV se
adapte melhor à voz do utilizador. Após o RV converter o texto o radiologista pode alterar
manualmente essa mesma informação para validar o relatório e este ficar disponível para o médico
solicitante o ler.
Para que os relatórios radiológicos sejam realizados é necessário primeiramente que os pedidos de
meios complementares de diagnósticos e terapêutica (MCDT’s) sejam solicitados pelo médico, por
exemplo, no âmbito de uma consulta. Estes pedidos são marcados pela administrativa na aplicação
de gestão administrativa (atualmente no caso do IPOLFG é usada a aplicação Hosix). O MCDT é
marcado de acordo com a data da próxima consulta do médico que o solicitou. Existem alguns
pedidos urgentes que são realizados no próprio dia não necessitando de agendamento prévio.
As ecografias são sempre realizadas pelos médicos radiologistas, enquanto a TAC e as ressonâncias
magnéticas são realizadas pelos técnicos de radiologia e o relatório é posteriormente realizado pelo
radiologista no SiiMA.
Os MCDT’s realizados pelos técnicos ficam disponíveis no SiiMA numa lista de “por relatar”,
após isto o radiologista tem que selecionar o utente para iniciar a criação do relatório radiológico.
Quando os radiologistas realizam as ecografias têm uma lista de trabalho de execução onde executam
o MCDT e realizam o relatório.
Na figura 3.4 pode visualizar-se o aspeto do local de trabalho do radiologista que é constituído na
maior parte das vezes por um computador fixo, teclado, dois ecrãs de visualização dos MCDT’s,
impressora e detetor de voz.
O acesso ao SiiMA é realizado a partir do computador fixo, após ser selecionado o utente nesta
aplicação e devido à integração com o PACS os outros dois ecrãs disponibilizam a imagem do MCDT
realizado para o utente selecionado. Estes ecrãs oferecem um suporte à visualização das imagens que
garante a qualidade do diagnóstico e interpretação das imagens. Através do SiiMA é realizada a
integração do reconhecimento de voz é neste que é transcrito o relato realizado pelo radiologista.
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Figura 3.4: Local de trabalho dos radiologistas para criação do relatório

Atualmente todos os utilizadores usam o SiiMA integrado com o PACS. Alguns radiologistas
utilizam o SiiMA para visualizar os utentes que têm agendados para o próprio dia, porém alguns
verificam essa informação no Hosix (sistema de Gestão e Informação Hospitalar) e para outros as
administrativas diariamente deixam no local de trabalho do radiologista uma listagem em papel com
essa mesma informação (proveniente do Hosix).
No entanto, apesar de todos utilizarem o SiiMA nem todos utilizam a mesma tecnologia para o
relato. Foi possível através do estudo contextual verificar quais as tecnologias usadas para a criação
dos relatórios radiológicos, apresentada na figura 3.5.
Tecnologia usada para criação de relatório radiológicos

17%

Cassetes
RV (online)

50%

33%

RV (offline), se for um
pedido urgente usam online

Figura 3.5: Tecnologia usada para a criação de relatórios radiológicos no IPOLFG

Na utilização das cassetes é necessário o radiologista identificar vários dados do utente (nº de
processo, nome) na gravação para que não haja problemas em identificar o utente em questão. Após
isto no final do dia ou se for um exame urgente a cassete tem que ser levada ao datilografo para
escrever essa informação no SiiMA. Após a transcrição do datilografo o relatório surge no SiiMA para
validação por parte do radiologista que tem que “aprovar” esse relatório para ficar disponível para o
médico solicitante o visualizar. Neste caso o radiologista apenas usa o SiiMA para selecionar o utente
e os dois ecrãs com a integração do PACS abrir a imagem correta do MCDT em questão.
Com o uso do reconhecimento de voz em modo offline o radiologista utiliza o SiiMA para selecionar
o utente e devido à integração com o PACS nos dois ecrãs surge a imagem do MCDT em questão.
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Utilizando o detetor de voz os radiologistas relatam a informação, após concluído é enviado um
ficheiro em som e a conversão em texto no SiiMA com o utente em questão para o datilografo
“corrigir” os erros. O ficheiro de texto e som é enviado ao datilografo relativamente ao utente em
questão no qual a possibilidade de existir enganos é reduzida. Após o datilografo “corrigir” os erros
fica disponível para o radiologista “aprovar” e o relatório ficar disponível para o médico solicitante.
Em modo online do RV os radiologista relatam e essa informação é convertida de imediato em
texto no SiiMA e caso encontrem erros corrigem manualmente. Assim o relatório é de imediato
submetido para visualização do médico solicitante.
Foi questionado aos utilizadores quais as dificuldades/desvantagens que têm com o uso da
tecnologia para criação dos relatórios. Desta forma, a tabela 3.3 apresenta um quadro resumo das
dificuldades referidas pelos radiologistas entrevistados.
Tabela 3.3: Dificuldades encontradas de acordo com a tecnologia usada no IPOLFG.
Tecnologia
Cassetes

Dificuldades
-Ter sempre o datilografo para transcrever o relatório;
-Processo mais demoroso;
-Se o MCDT for urgente ter que ir entregar de imediato a cassete ao datilografo;
-As cassetes podem ser perdidas facilmente;
-É necessário relatar na cassete o nome do utente, nº de processo, médico solicitante,
informação clínica registada na requisição do pedido de MCDT, protocolo realizado,
data em que o exame foi realizado, que exames anteriores se teve em consideração.

Reconhecimento de voz

-Falar pausadamente/devagar;
-Erros com o relato;
-Tempo e atenção para corrigir os erros manualmente,
-Má interpretação do RV (por exemplo, um utilizador diz coração e ele escreve
operação);
-O RV varia de local de trabalho para local de trabalho.

Tentou-se perceber qual a opinião dos radiologistas relativamente à criação de um modelo de
relatório estruturados usando o reconhecimento de voz e foi possível concluir que a maioria só referiu
vantagens, tais como:
 Permitir a uniformização dos registos clínicos nos relatórios radiológicos;
 Poupança de tempo em termos de raciocínio e de correção;
 Objetividade;
 Permitir ir de encontro com aquilo que o clinico necessita (médico solicitante), uma vez que
existem relatórios muito extensos e o clínico não consegue reter a informação importante,
ou a interpretar o pensamento do radiologista e tirar conclusões;
 Aumento da produção;
 Permitir que o radiologista não se esqueça de certos “pontos” de determinadas patologias;
 Introdução de menos erros;
 Mais simples, uma vez que já contém lá toda a informação.
x
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No entanto, verificou-se que segundo a opinião de alguns radiologistas estes relatórios estruturadas
têm de ser específicos para certas áreas, têm que ser adaptados a determinadas situações, áreas em
que haja muita repetição de dados é uma mais-valia a estruturação, como obriga os radiologistas a ver
todos os itens alguns deles podem ser irrelevantes (para um utente num primeiro exame certa
informação pode ser relevante e no segundo exame já não ser), deve ser adaptado também à fase da
doença em que o utente se encontra. Como principais desvantagens identificou-se a resistência à
mudança e o tempo para definição dos modelos estruturados.

3.4. Discussão
De forma a garantir o normal funcionamento da aplicação é necessário garantir os seguintes
requisitos funcionais (tabela 3.4) e requisitos não funcionais (tabela 3.5). O requisito funcional define
a função do sistema, tal como o software, enquanto que os não funcionais são relativos à qualidade,
originando restrições e execuções.
Tabela 3.4: Requisitos funcionais do sistema
Requisitos Funcionais
Interoperabilidade
Amigável
Sistema de backoffice

Privacidade e segurança

Finalidade
Permitir a integração com outros sistemas através de HL7.
Permitir introduzir texto previamente definido, emitir alertas e avisos.
Deve permitir pequenas alterações na aplicação sem ser necessário a intervenção de um
programador, por exemplo, ser possível adicionar campos nos vários tipos de relatório
estruturado.
O sistema deve permitir a inclusão, alteração e remoção de funcionários, permitindo o
controlo de acesso e registando as alterações que são realizadas por cada utilizador.
Tabela 3.5: Requisitos não Funcionais

Requisitos não
funcionais
Desempenho

Usabilidade

Segurança

Fiabilidade
Compatibilidade
Integração

x

Finalidade
É necessário garantir que a aplicação não tenha tempo de resposta maiores do que alguns
segundos para que possa ser utilizada em qualquer ponto da unidade de saúde sem qualquer
tipo de constrangimento ou demora.
A interface web deve ser simples e intuitiva de forma a facilitar o uso da aplicação por parte
do utilizador. Devem surgir mensagens de aviso claras e disponibilizar um ícone com ajuda
à utilização da aplicação.
A aplicação contém dados sensíveis, são dados relativos à saúde de um paciente, que devem
ser confidenciais. Desta forma, a aplicação deve garantir padrões de segurança elevados,
como possibilitar a autenticação de utilizadores autorizados para tal. Tem que ser possível
limitar o acesso a outros utilizadores e não tendo permissões para tal.
Esta aplicação deve ser consistente de modo a garantir a satisfação do utilizador e um bom
uso da mesma.
O sistema deverá ser compatível com os browsers de maior utilização na atualidade, como o,
Google Chrome, Internet Explorer e Firefox (Pplware, 2014)
O sistema deverá estar preparado para ser integrado com outros SI da unidade de saúde,
nomeadamente a nível da gestão de pacientes (SONHO v2), bem como ao PACS e à
disponibilização da leitura do relatório no SClínico.
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No estudo contextual com os radiologistas foram recolhidos dados como idade, anos de
experiência em radiologia, tecnologia usada para a criação dos relatórios radiológicos. Assim, tornouse possível definir os vários tipos de utilizadores. A tabela 3.6 apresenta a classificação e agrupamentos
realizados aos utilizadores entrevistados com base em três princípios a aptidão para as tecnologias de
informação (TI), nível de utilização do sistema para criação dos relatório radiológicos e a experiência
em radiologia. Foi necessário para cada um destes princípios a repartição em três níveis: baixo, medio
e alto.
Tabela 3.6: Características dos utilizadores relativamente à aptidão TI, nível de utilização e experiência

Utilizador

Idade

Sexo

1
2

26
32

Masculino
Feminino

3

42

Masculino

4

53

Masculino

5
6

54
57

Feminino
Feminino

Tecnologia
usada

Aptidão por
TI

Nível de
Utilização

RV online
RV online
RV offline se
urgente online
RV offline se
urgente online
RV online
Cassetes

Alto
Alto

Alto
Alto

Experiência
em
Radiologia
Baixo
Baixo

Médio

Alto

Médio

Médio

Alto

Alto

Alto
Baixo

Alto
Alto

Alto
Alto

De acordo com a tabela anterior é possível identificar três tipos de utilizadores:
Grupo 1: Maioritariamente jovens, com utilização diária de vários tipos de TI no trabalho e na vida
pessoal. Como não têm datilografo atribuído não têm a possibilidade de usar outra tecnologia que
fosse transcrita por outros. Verifica-se também que o utilizador 5 com mais idade utiliza tal como o
utilizador 1 e 2 a tecnologia de RV sempre em modo online.
Grupo 2: Neste grupo os utilizadores têm aptidão pelas tecnologias de TI, com alguns anos de
experiência na radiologia. Verifica-se que para realizarem determinadas correções manuais transferem
esse trabalho para os datilógrafos, no entanto quando são exames com urgência realizam essas
correções para que o relatório esteja o mais rapidamente disponível para o médico solicitante o ler.
Este grupo é composto pelo utilizador 3 e 4.
Grupo 3: Com idade mais “avançada”, bastantes anos de serviço, recorrem às cassetes para não
terem problemas com a correção de palavras mal interpretadas do RV. A administrativa todos os dias
fornece uma listagem com os utentes para os quais serão realizados MCDT’s naquele dia. O utilizador
6 constitui este grupo.
A principal preocupação é motivar o grupo 3 a usar a tecnologia do modelo a desenvolver nesta
dissertação, uma vez que é o único grupo que nunca utiliza o RV.
Conclui-se que os utilizadores não têm uma lista de trabalho muito extensa que obrigue a uma
pesquisa pelo utente, os que realizam esta pesquisa fazem apenas pesquisando pelo número de
processo do utente. O número de processo é atribuído ao utente em cada instituição e reúno todos
os contatos com a instituição de saúde tais como, episódios de consulta, urgência, hospital de dia,
internamento.
x
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Verifica-se que o problema maior identificado pelos utilizadores é o facto de o RV originar erros
que têm que ser corrigidos manualmente pelo utilizador originando uma atenção ao pormenor e perca
de tempo. Estes erros obrigam a que o utilizador tenha que voltar a rever todo o texto relatado,
atrasando o processo de criação do relatório. O utilizador que usa as cassetes que referiu que não usa
o RV por este mesmo problema, uma vez que tinha que ser datilografo e ir ler tudo novamente e
corrigir manualmente os erros.
A criação dos modelos estruturados requer que haja grupos de trabalho com radiologistas
experientes na área para ser possível a sua construção, sendo adaptável para cada área, esta definição
querer muito trabalho de investigação e decisões.
Relativamente à resistência à mudança que foi apontada como desvantagem deste sistema verificase que qualquer aplicação automatizada tem o potencial de criar alguma resistência, tendo por isso
que se demonstrar a clara melhoria no fluxo de trabalho para o radiologista na adoção de determinado
sistema.

x

[Esta página foi intencionalmente deixada em branco]
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4. Desenho da Aplicação
Esta dissertação encontra-se na primeira fase do mid-late design representado a azul na figura 4.1.
Nesta fase já é compreendido o problema, explorado o design e desenvolvido um protótipo. Os
protótipos, nesta fase, têm uma fidelidade média, sendo utilizado o método de estudo contextual
(entrevista e observação) e a avaliação heurística.
Para a implementação de um modelo é necessário identificar o stakeholders e os requisitos
(necessidades/problemas do sistema atual), realizar o modelo do sistema e posterior criação do
protótipo, e por fim a sua avaliação. Após avaliação pode ser necessário alterar o protótipo, após a
criação do modelo pode ser necessário validar novamente os requisitos, etc.

Figura 4.1: Design de Interface e Engenharia de Usabilidade(MacLean, 2015)

O protótipo permite validar os requisitos e fluxos de trabalho relativos ao modelo ainda por
implementar. Os utilizadores sentem que fazem parte do desenvolvimento dos relatórios estruturados
o que promove uma segurança e satisfação.
x

Capítulo 4 – Desenho da Aplicação

42

Apenas a partir da visualização é possível identificar facilmente o que não está de acordo com o
desejado. Desta forma, há um feedback antecipado dos utilizadores, havendo também uma redução de
tempo e custo de desenvolvimento devido à deteção de erros numa fase inicial.
A criação de um produto final é um processo interativo.
Recorrendo às informações recolhidas durante o estudo contextual no IPO de Lisboa, neste
capítulo é apresentado o desenho do sistema, modelo conceptual e a imagem do modelo.

4.1. Desenho do Sistema
O modelo abordado nesta dissertação deverá possibilitar a comunicação do Serviço de Radiologia
para os outros serviços como o SIH, RIS e PACS e também a interoperabilidade entre RES. No caso
da radiologia, os dados clínicos, a imagem radiológica, e o relatório devem ser acedidos pelo médico
solicitante.
O modelo a desenvolver será integrado no sistema atualmente utilizado na realização de relatórios
radiológicos no IPO, o SiiMA. Atualmente o IPOLFG utiliza o sistema de Gestão e Informação
Hospitalar, Hosix, mas neste momento encontra-se numa mudança de sistema administrativo para o
SONHO versão 2 e o sistema clínico designado SClínico (para os profissionais de saúde tais como,
médicos, enfermeiros, farmacêuticos, etc).
A figura 4.2 apresenta as integrações necessárias para que o fluxo de trabalho na RIS ocorra sem
qualquer tipo de problemas ou constrangimentos.

Figura 4.2: Desenho do Sistema

x
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Segue um resumo da importância dessas mesmas integrações:
 SiiMA - SONHO v2: É necessário garantir uma integração entre o SONHO v2 e o SiiMA,
uma vez que no SONHO v2 é agendado o pedido de MCDT pelo médico solicitante que
deve ser importado para o SiiMA. No dia da realização do MCDT é necessário que a
administrativa no SONHO v2 efetive o MCDT, ou seja, que confirme a chegada do utente,
e esta chegada deve então ser importada para o SiiMA para que seja possível realizar o
MCDT em questão. Quando o exame passa para o estado realizado no SiiMA é necessário
que essa informação passe para o SONHO v2. Se um MCDT for cancelado no SONHO v2
é necessário que essa informação também fique disponível no SiiMA para que desta forma,
a informação seja sempre coerente.
 Equipamento de diagnóstico médico – SiiMA: Após a efetivação no SONHO v2, ou
seja, a chegada do utente à instituição para realização do MCDT, essa informação é
importada para SiiMA que a disponibilizará para a worklist do respetivo equipamento.
 Equipamento de diagnóstico médico – PACS: A partir do equipamento de diagnóstico

são obtidas as imagens médicas a interpretar; após a aquisição as imagens têm de ser
armazenadas no arquivo PACS.
 PACS – SiiMA – Disponibilização da imagem ao radiologista: O PACS permite
apresentar os dados de imagens médicas. Com a integração entre o PACS e o SiiMA torna
possível após o radiologista selecionar o utente no SiiMA que a imagem seja disponibilizada
num ecrã com resolução adequada para a interpretação da imagem.
 SiiMA – Relatórios radiológicos estruturados: Neste caso não se trata de uma integração
uma vez que os relatórios estruturados devem ser desenvolvidos dentro da aplicação SiiMA.
Mas caso isso não seja possível é necessário criar um componente que integre o SiiMA com
os relatórios estruturados.
 Reconhecimento de voz – SiiMA/Relatórios radiológicos estruturados: Como já
referido anteriormente os relatórios estruturados serão incorporados no SiiMA por isso é
necessário que haja uma interação entre este sistema e o RV para que a informação relata
seja convertida em texto.
 SiiMA – SClínico: Relativamente à disponibilização do relatório ao médico solicitante é
necessário garantir uma integração entre o SClínico e o SiiMA para que o relatório realizado
fique disponível no processo clínico eletrónico (PCE). Apesar do relatório ser realizado
numa aplicação externa quando se acede no PCE aos resultados do exame é possível
visualizar a imagem e o relatório associado.
x
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4.2. Modelo Conceptual
Apresenta-se de seguida o modelo conceptual que sustenta as imagens do sistema desta
dissertação. Estes modelos ilustram os modelos mentais que os utilizadores seguirão para interagir
com este modelo, tirando o máximo proveito da aplicação. O desenho conceptual permite uma
descrição de como o sistema está organizado e de como poderá funcionar.
A figura 4.3 apresenta o modelo conceptual da aplicação SiiMA, e contém ainda a opção de
selecionar o relatório estruturado. A figura 4.4 refere-se apenas ao modelo do relatório estruturado e
o modelo de conclusão/gravar o relatório apresenta-se na figura 4.5.
Na figura 4.3 é possível verificar que a gestão de acesso é realizada através do SiiMA, é necessário
selecionar a lista de trabalho para ser possível selecionar o utente para iniciar o relatório radiológico.
Quando se inicia o relato é possível realiza-lo de quatro formas, três delas já existentes atualmente:
 Inserir texto manualmente,
 Utilizar o speech magic,
 Escolher textos pré-definidos,
 Por relatório estruturado.
O fluxo do relatório estruturado é explicado na figura 4.4, os restantes fluxos usados atualmente
são apresentados na figura 4.3. Após ser realizado o relatório por uma das três primeiras formas
referidas anteriormente torna-se possível realizar alterações no relato, pré-visualizar o relatório e
gravar o relatório. Sempre que o relatório é apenas guardado não fica disponível para o médico
solicitante o visualizar, para que tal seja possível é necessário validar o relatório (ficando o relatório
no estado validado). Quando o relatório se encontra apenas gravado é sempre possível realizar
alterações ao texto introduzido. No entanto, quando se encontra no estado validado é necessária a
criação de uma adenda para acrescentar alguma informação aquele relato.
De forma resumida, o relatório terá três fases: relatar, transcrever e validar. Para o relato é possível
a utilização das quatro formas acima referidas, o transcrever torna possível modificar/acrescentar
informação no relatório e validar é uma finalização do relatório sendo possível que este fique
disponível para leitura para outros profissionais de saúde.

x

Capítulo 4 – Desenho da Aplicação

45

Figura 4.3: Modelo conceptual: Fluxo no SiiMA para criação de relatórios

O modelo da figura 4.4 apresenta os passos que o utilizador terá que seguir para a criação de um
relatório estruturado. Após a seleção do ícone de relatório estruturado surge um ecrã que contém os
vários grupos do relatório estruturado, no qual será necessário escolher o relatório estruturado a
realizar.

x
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No relatório estruturado é possível utilizar o speech magic ou realizar o relatório de forma manual
utilizando o rato e o teclado. Dentro do relatório estruturado existem questões de resposta livre e
outras com várias opções disponíveis.
Em qualquer ecrã presente no modelo é possível voltar atrás para o ecrã de seleção do grupo e/ou
tipo de relatório.

Figura 4.4: Modelo Conceptual: Criação de relatórios estruturados

Após as questões serem respondidas utilizando o RV ou não, o modelo da figura 4.5 apresenta
os passos a seguir para guardar as alterações efetuadas voltando à lista de trabalho ou concluir o
relatório. Quando se tenta concluir o relatório será validado pelo sistema se ainda existem questões
obrigatórias por preencher surgindo um aviso com essa informação.
Após conclusão do relatório o radiologista poderá alterar ainda os dados no quadro azul, pode
visualizar o aspeto geral do relatório, pode validar o relatório para que este fique disponível para
visualização por outros profissionais de saúde. O radiologista pode apenas concluir o relatório sem

x
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o validar e iniciar o relato de outro utente, no entanto, terá que validar o relatório realizado
anteriormente para que este fique disponível para outros profissionais.

Figura 4.5: Modelo Conceptual: Após preenchimento das questões do relatório estruturado

4.3. Imagem do Sistema
O modelo foi construído através da Wix3, plataforma online de criação e edição de sites gratuito e
de alta qualidade, permitindo uma personalização à medida das necessidades do utilizador (Wix.com,
2016).
Outras aplicações foram excluídas devido a não permitirem uma versatilidade para criação do
modelo, o balsamiq4 não permite a criação de um modelo via web, o framebox5 apesar de permitir a
criação via web não é possível o design, o uso de cores e ferramentas que estão disponíveis através da
Wix. Com a utilização da Wix verificou-se também algumas limitações que serão abordadas no
capítulo 5 e 6.
O ideal seria o modelo apresentado ser desenvolvido no SiiMA de forma a permitir que fosse
apenas utilizada uma aplicação. Assim, permite a normal utilização pelos utilizadores que não usarão
http://pt.wix.com/
https://balsamiq.com/
5 http://framebox.org/
3
4

x
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o relatório estruturado, e para os que usarão será possível garantir a mesma interface, funcionalidade
e aspeto atual do sistema.
O
acesso
ao
modelo
está
presente
através
do
endereço
“http://catarinaferreira54.wixsite.com/relatorioestruturado”.
Seguidamente será explicado como o protótipo é constituído e quais as suas potenciais
funcionalidades, seguindo os seguintes tópicos:
1. Acesso à aplicação,
2. Realizar relatório estruturado,
3. Escolher o tipo relatório estruturado,
4. Opção voltar atrás,
5. Criação do relatório radiológico com RV,
6. Criação do relatório sem RV,
7. Opção de relato “Interpretação”,
8. Alterar dados do relatório,
9. Concluir relatório.
1. Acesso à aplicação
O acesso à aplicação só é possível após o reconhecimento de cada profissional de saúde. A gestão
de login não é realizada através do sistema administrativo, será então um acesso através do SiiMA. Os
dados de acesso são pessoais e devem ser intransmissíveis, garantindo assim a privacidade da
informação clínica e pessoal que consta na aplicação.
2. Realizar relatório estruturado
Para ser possível realizar o relatório estruturado é necessário selecionar no menu presente no
SiiMA a “Lista de trabalho” que se encontra dentro da opção “Relatórios”. A figura 4.6 apresenta a
seleção dessa escolha.

Figura 4.6: Menu presente no SiiMA

Após isto surge o ecrã presente na figura 4.7 onde é possível realizar pesquisas e filtrar consoante
aquilo pretendido. Por defeito surgem todos os utentes que contêm as imagens diagnósticas
disponíveis para o relato. Caso o radiologista necessite pode visualizar os utentes agendados para
aquele dia, todos os relatos por validar, todos os relatórios realizados, criar os seus próprios filtros,
entre outras enumeras informações.
x
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Neste ecrã é que se torna possível iniciar o relatório radiológico, para isso seleciona-se o utente e
clica-se no ícone de relatar

presentes no canto inferior direito.

Figura 4.7: Ecrã da Lista de trabalho do SiiMA

Após a seleção do utente surge o ecrã da figura 4.8, no qual será possível introduzir dados
manualmente no campo “escrever relatório”, pode selecionar texto automático pré-definido presente
no lado direito do ecrã e poderá utilizar a opção de transcrição por Speech Magic através do ícone .
Pretende-se que com a implementação do modelo desta dissertação no SiiMA no mesmo separador
onde contém o ícone de speech magic contenha um ícone que signifique relatórios estruturados, por
exemplo, um ícone como o seguinte

.

Figura 4.8: Ecrã presente no SiiMA para criação do relatório

x
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3. Escolher o tipo de relatório estruturado
Após ser selecionado o utente e escolhida a opção de relatório estruturado é que se torna possível
reunir as condições para escolher o relatório estruturado.
Surgem os dados do utente como nome, data de nascimento, data da próxima consulta, número
de processo (número atribuído ao doente que reúne todos os contatos tais como: episódios de
consulta, urgência, hospital de dia, internamentos), data da próxima consulta, MCDT e médico
requisitante, no superior do ecrã, tal como mostra a figura 4.9.

Figura 4.9: Informação relativa ao utente.

Os tipos de relatórios podem sempre ser organizados de acordo com a necessidade da unidade de
saúde, ou seja, deverá ser possível criar, modificar e/ou eliminar/desativar os tipos de relatórios
apresentados e o seu grupo atribuído. Cada grupo de relatório contém vários relatórios radiológicos,
por exemplo, o agrupador Ressonância Magnética terá todos os relatórios que podem ser criados a
partir deste tipo de exame de diagnóstico.
O exemplo utilizado neste modelo será um exame de diagnóstico de Ressonância Magnética para
o Estadiamento de carcinoma do colo do útero. O apêndice C contém o relatório estruturado do
estadiamento do carcinoma do colo do útero que foi usado para a criação deste modelo. Este relatório
estruturado foi obtido através do estágio que a Drª Mariana Horta realizou nos Estados Unidos, de
guidelines da ACR e da European Society of Urogenital Radiology (ESUR), da vasta experiência da Drª
Teresa Margarida Cunha que trabalha no IPO de Lisboa e também da experiência de vários internos
e estudos de investigação. Ou seja, todos os relatórios estruturados que serão utilizados são criados
através de grupos de trabalho.
Na figura 4.10 é possível visualizar o grupo de exames existentes, neste caso como referido
anteriormente só o grupo Ressonância Magnética é que contém um relatório de Estadiamento do
carcinoma do colo do útero. Estes grupos podem ser alterados/definidos pelo perfil de técnicos de
GSTI ou pelos diretores de radiologia.

x
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Figura 4.10: Menu para escolher o tipo de relatório

4. Opção “voltar atrás”
Em todos os ecrãs será sempre possível voltar atrás.
Na figura 4.10, acima referida, o utilizador poderá voltar atrás para o ecrã da criação dos relatórios
(figura 4.7), presente atualmente no SiiMA.
Todos os restantes ecrãs presentes no modelo do relatório estruturado contêm uma seta como a
que se encontra presente na figura 4.10. À exceção do ecrã da figura 4.10, todos os restantes ecrãs
remetem para a o menu de seleção do tipo de relatório, figura 4.10, assim podem selecionar outro
tipo de relatório estruturado, ou para sair dos relatórios estruturados.
Sempre que o utilizador selecionar a seta para voltar atrás deverá ser questionado pelo sistema se
realmente pretende sair e sem guardar as alterações.
5. Criação do relatório radiológico com RV
Após a seleção do tipo de relatório estruturado, para criar um relato com RV é necessário clicar
no botão
. Após o uso deste botão não é necessário o rato, nem teclado e o utilizador irá interagir
apenas com o detetor de voz.
O utilizador terá que relatar uma das opções presentes à esquerda, por exemplo, para a opção 6.
Miométrio para que o utilizador visualize as questões dentro desta opção ele poderá relatar a palavra
“miométrio”, ou “6”, ou “6-miométrio”. Relatando essa opção o sistema reconhece a palavra e
seleciona essa mesma opção relatada. Após isto, surge todas as perguntas/respostas disponíveis
x
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dentro dessa mesma. O utilizador poderá responder às questões pela ordem que quiser, não sendo
necessário responder pela ordem apresentada.
Existem algumas opções que são de resposta livre, como a opção Informação clínica e
Conclusão/Impressão.
No exemplo que se segue na figura 4.11 o utilizador relatou no RV o número 8, surgindo todas as
opções de respostas para essa mesma. Neste caso, para responder às questões o utilizador terá apenas
que relatar a resposta “sem alterações” ou “com alterações” e relatar “medidas10,20,10” que
automaticamente é transcrita essa informação para o quadro a azul do ecrã. Para a opção de medidas
bastará o utilizador relatar cada valor correspondente a cada quadro de forma pausada e o RV
transcreve essa mesma informação.

Figura 4.11: Relatório estruturado - Opções do colo do útero

x
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Este modelo possibilita que o utilizador relate apenas as palavas existentes no relatório estruturado
(à exceção das respostas de texto livre), permitindo limitar o uso de palavras. Como consequência é
possível que RV funcione melhor e que diminua a necessidade de correção de erros.
Não existem respostas por defeitos, ou seja, não existe nenhuma resposta que por defeito contenha
já uma opção selecionada por defeito. Por isso, é possível validar que respostas foram introduzidas
pelo utilizador permitindo que não sejam introduzidos valores por defeito que possam diminuir a
qualidade dos dados. A não inserção de valores por defeito permite também que os dados inseridos
não originem valores por defeito, permitindo uma maior qualidade e fiabilidade dos dados.
A forma como o relatório pode ser respondido independentemente do tipo de relatório
estruturado irá ter o mesmo tipo de comportamento/modo de execução, permitindo uma
consistência do modelo.
Existe restrições visíveis no modelo para as respostas de texto livre, visualmente não é percetível
que se possa alterar os dados no quadro a azul.
O facto das opções do relato surgiram sempre do lado esquerdo permite uma melhor visibilidade
do sistema, em comparação se tivessem todas preenchidas de forma corrida, por exemplo como na
figura 4.12.

Figura 4.12: Relatório estruturado versão anterior

6. Criação do relatório sem RV
Após selecionar no menu o relatório estruturado a criar, basta selecionar as opções presentes
do lado esquerdo através do uso do rato e escolher a opção de resposta. Caso seja uma resposta livre
poderá sempre escrever manualmente essa informação no quadro a azul utilizando o teclado.

x
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7. Opção de relato “Interpretação”
A antepenúltima opção do relatório estruturado permite que o radiologista dê as suas próprias
conclusões e impressões relativas à imagem associada ao relatório em formato de texto livre.
A última opção, Interpretação, permite a interpretação e considerações do diagnóstico por
parte do radiologista baseada numa escala de percentagem. Esta interpretação é subjetiva, ou seja, o
radiologista dá a sua interpretação de acordo com a escala presente na tabela 4.1. A atribuição desta
escala será de acordo com a experiência do radiologista para confirmação do diagnóstico, pode basearse por exemplo, nas condições da imagem, se o doente tremeu, senão foi capturada uma parte
necessária, entre outras. No relatório estruturado na opção de interpretação surge o ícone de ajuda
que mostra a tabela 4.1, de forma a auxiliar o radiologista na atribuição da sua interpretação.
Tabela 4.1: Interpretação final do radiologista
Interpretação

Percentagem

Consistente

90 %

Suspeito/Provável

≈75%

Possível

≈50%

Pouco Provável

≈25%

Improvável

<10%

8. Alterar dados do relatório
Quando o relatório usado é sem o recurso ao RV basta com a utilização do rato para alterar a
opção de resposta selecionada e o texto no quadro azul mudará. Por outro lado, se for uma questão
de texto livre apenas é necessário com o uso do rato e o teclado apagar essa informação e escrever o
que se pretende no quadro a azul.
No entanto, quando é usada a tecnologia de RV para eliminar uma resposta de texto livre será
necessário apagar com o uso do rato e teclado essa informação. A informação a acrescentar pode ser
escrita através do uso do teclado e rato ou posicionando com o rato no local a inserir mais informação
e relata-se a informação através do RV.
Para alterar uma resposta estruturada basta relatar a opção onde esta se encontra inserida e relatar
novamente a resposta correta, essa informação alterada é mudada no quadro a azul.
9. Concluir relatório
A qualquer momento após o preenchimento de alguma questão o utilizador pode guardar o
relatório e voltar novamente à lista de trabalho.
Para concluir o relatório é necessário clicar no “Concluir relatório”
, presente em
todos as opções do relatório, e deverá surgir uma mensagem a questionar o utilizador se pretende
x
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concluir o relatório. Apenas conseguirá conclui-lo se todas as questões de preenchimento obrigatório
estiverem respondidas. Caso existam questões por preencher deverá surgir uma mensagem com essa
mesma informação em falta e não deve ser possível concluir o relatório. É então possível, definir
perguntas de respostas obrigatórias, sendo que o utilizador poderá responder às questões que
pretender não tendo que obrigatoriamente seguir a ordem disponibilizada.
Após a conclusão do relatório o utilizador é remetido para uma página com o aspeto da figura
4.13, aqui poderá visualizar os aspeto do relatório realizado em formato pdf através do botão

,

pode validar o relatório através do ícone
, alterar os dados manualmente no quadro a azul e após
isto guardar as alterações, ou apenas selecionar novo utente voltando à lista de trabalho. Neste caso
após conclusão e o utilizador selecionar a opção de “selecionar novo utente” o relatório fica apenas
guardado.
Os ícones guardar e validar o relatório são os mesmos do que atualmente no SiiMA o que permite
uma consistência no modelo, garantindo ao utilizador transferir o conhecimento já existente e
verificar que aquela funcionalidade continua a ser realizada da mesma forma.

Figura 4.13: Conclusão do relatório estruturado

O apêndice E apresenta o aspeto do relatório radiológico estruturado concluído em formato pdf.
x
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O médico solicitante pode ler a informação do relatório realizado através do SClínico no processo
clínico eletrónico (PCE) ou também através da lista de MCDT’s pedidos para o utente em questão
bastando realizar duplo clique no MCDT em questão que remete para o resultado do relatório
radiológico. Apesar do relatório ser realizado numa aplicação externa quando se acede no PCE ou à
lista de MCDT’s e se seleciona o MCDT em questão é possível visualizar a imagem e o relatório
associado.

x
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5. Avaliação
Este capítulo tem como objetivo detetar possíveis limitações do modelo criado. A fase de
criação de um protótipo é de importância extrema, uma vez que é possível a realização de
avaliações que previne riscos de ocorrem problemas de usabilidade no produto final.
A avaliação da usabilidade do sistema é essencial no processo de desenvolvimento do
sistema, tendo por base conseguir suportar os fatores humanos. A usabilidade é considerada
a qualidade da interface referente à eficiência, eficácia e satisfação com que os utilizadores
conseguem realizar determinadas tarefas (Dillon, 2001).
De forma geral, existem três métodos de avaliação (Dillon, 2001; Rosa & Veras, 2013):
1. Métodos de testes com o utilizador (User-based): uma amostra de utilizadores usa o
modelo;
2. Métodos de inspeção (Expert-based): um especialista faz uma avaliação do modelo;
3. Métodos baseados em modelos (Model-based): um especialista utilizada métodos
formais para prever critérios de desempenho.
O método de avaliação User-based é demorado e dispendioso uma vez que requer uma
grande amostra de utilizadores e a avaliação baseado no modelo é um método pouco usado,
a sua aplicabilidade é limitada (Dillon, 2001). Por isso, foram utilizados métodos baseados
no especialista, a avaliação Cognitive Walkthrough e a avaliação Heurística. Estes métodos
são baratos e rápidos e permitem que os utilizadores interajam com o modelo para prever
alguns ou todos os problemas que poderiam acontecer após o desenvolvimento da aplicação.

5.1. Cognitive Walkthrough
O método de Cognitive Walkthrough é baseado na realização de tarefas, passo a passo,
feita pelos utilizadores. Baseia-se na dificuldade dos utilizadores a realizar determinada tarefa.
Os utilizadores podem explorar o modelo de forma intuita e simples, mesmo não tendo
um treino prévio. Como referido anteriormente este metodo é de baixo custo e permite
rapidamente obter uma variedade de resultados em comparação com outros metodos.
Durante a execução das quatro tarefas referidas seguidamente é possivel avaliar a interface
e funcionalidades do modelo permitindo possiveis melhorias e alterações. Pretende-se que o
avaliador consiga executar e/ou utilizar o modelo como se tinha idealizado e sem qualquer
experiência. Para este modelo é necessário o avaliador realizar as seguintes tarefas:
x
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Escolher qual o relatório estruturado a realizar,
Responder às questões do relatório,
Concluir o relatório,
Visualizar o relatório.

De forma a avaliar as tarefas anteriores sugere-se as seguintes três respostas aceitáveis:
 Cor verde: o utilizador conseguiu concluir a tarefa sem dificuldades;
 Cor amarelo: o utilizador teve dúvidas e dificuldades em realizar a tarefa;
 Cor vermelha: o utilizador não conseguiu efetuar a tarefa;
A tabela 5.1 mostra os resultados obtidos de acordo com a cor e tarefa associada.
Tabela 5.1: Avaliação Cognitive Walkthrough realizada relativamente ao modelo de relatório estruturado
Utilizador

Tarefa
Tarefa 1

Tarefa 2

Tarefa 3

Tarefa 4

Utilizador 1
Utilizador 2
Utilizador 3
Utilizador 4

A escolha dos utilizadores foi baseada nos vários grupos previamente identificados nos
estudos do utilizador, no subcapítulo 3.4, sendo escolhido pelo menos um elemento de cada
grupo para a realização desta avaliação. Apenas 2 utilizadores fizeram parte do estudo do
utilizador apresentado no capítulo 3.
O utilizador 1 que pertence ao grupo 3, utilizam cassetes para a criação do relatório
estruturado. Neste grupo já seria expectável existir tarefas não concluídas ou parcialmente
concluídas, é o principal alvo de atenção para cativar com o uso do sistema.
Os utilizadores 2 e 3 pertencem ao grupo 1, maioritariamente jovens e utilizam o RV em
modo online. Verifica-se que apenas tiveram dificuldades na tarefa 2, responder às questões
propostas. O modelo não foi totalmente percetível nas questões que tinham resposta em
formato livre e o facto de não estar integrado com o detetor de voz dificulta a perceção do
utilizador relativamente ao sistema.
O utilizador 4 faz parte do grupo 2 e foi possível verificar dificuldades na tarefa 1, devido
a existir um só tipo de relatório não sendo possível avaliar a facilidade da escolha do relatório
estruturado a realizar.

5.2. Avaliação Heurística

x
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A avaliação Heurística consiste numa avaliação pormenorizada da interface realizada por
especialistas, avaliando de acordo com princípios de usabilidade definidos, as heurísticas.
Assim, os problemas de usabilidade são detetados através da inspeção pelo próprio
especialista. A avaliação deve ser aplicada a diferentes avaliadores e deve ser realizada
isoladamente para garantir a independência da avaliação evitando ocorrências de viés (Rosa
& Veras, 2013).
No apêndice F é possível visualizar o documento enviado aos especialistas para a
realização da Avaliação Heurística.
Como não se ganha quantidade de informação adicional utilizando um grande número de
avaliadores, o recomendável é três a cinco avaliadores (Nielsen, 1995).
Esta avaliação é rápida, barata e fácil e baseia-se na lista de Nielsen, onde 10 heurísticas
são aplicadas (Grossman et al., 2014; Rosa & Veras, 2013):
1. Visibilidade do estado do sistema;
2. Correspondência entre a interface do sistema e o mundo real;
3. Liberdade e controlo do sistema pelo utilizador;
4. Consistência e padrões;
5. Prevenção de erros;
6. Reconhecimento em vez de memorização;
7. Flexibilidade e eficiência de utilização;
8. Estética e design minimalista;
9. Ajuda os utilizadores a reconhecer/diagnosticar/recuperar de erros;
10. Ajuda e documentação.
A avaliação foi realizada por 4 avaliadores com o perfil da área de tecnologias da
informação, cada avaliador inspecionou a interface individualmente verificando se as
heurísticas de usabilidade foram violadas. O avaliador localiza os erros e verifica a sua
gravidade de acordo com a escala de gravidade de Nielsen e Mack, de um (1) a quatro (4):
1. Não representa um problema de usabilidade;
2. Problema apenas estético - apenas corrigido caso exista tempo;
3. Problema de usabilidade - necessário corrigir antes de sair para o mercado;
4. Problema grave – prioritário.
As limitações encontradas foram sumariadas na tabela 5.2, tal como as possíveis
soluções indicadas pelos avaliadores.
Tabela 5.2: Resultados da Avaliação Heurística

Heurística
Violada
1

x

Problema

Página
do
modelo
proposto

Gravidade

Possível Solução

Está muito bem o facto de o
formulário não surgir logo todo,

3-20

4

Na caixa azul do lado direito,
á medida que se vai
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2

2

3

3

4
4

x

assim garante uma melhor
usabilidade, contudo à medida
que se vai preenchendo o
formulário os tópicos anteriores
vão desaparecendo (não deve
acontecer). Não se consegue,
portanto, perceber o que foi ou
não gravado.
Aparece um menu lateral quando
se entra para a página 3 com
numerações de 1 a 20. Não se
percebe o que é para fazer na
opção 1, deduz-se que seja para
escrever na caixa do lado direito,
mas não é possível faze-lo.
Quando se emite o relatório a
informação apresentada não
confere
com
os
dados
introduzidos.
Um problema grave que contém
esta aplicação, prende-se no
facto de não controlar os dados
introduzidos pelo utilizador. Por
exemplo
no
separador
Miométrio é pedido ao utilizador
introduzir
medidas
em
centímetros, no entanto se o
utilizador introduzir valores
surreais, perante o contexto, a
aplicação aceita e gera o relatório.
Portanto falta controlo, sugestão
e correção de parâmetros
introduzidos.
Espaço mal aproveitado, pouco
espaço de lado, muito espaço no
meio (não usado).
O sistema permite sempre voltar
atrás, por meio de uma seta,
embora sempre que ao clicar
nesse botão o utilizador devia ser
notificado
se
pretendia
efetivamente voltar atrás, sob o
risco de perder os dados até
então preenchidos. Outro dos
problemas acontece quando
concluímos o relatório, o botão
selecionar novo utente não
funciona.
Tipos de letra diferentes nas
boxes de escolha
Apenas deviam ser mostradas as
opções de escolha quando estas
são pressionadas ou faladas
(voz).
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selecionando as opções e
preenchendo o formulário, o
relatório deve começar a
surgir preenchido nesse
campo.

3

4

3

4

7

4

3-20

2

Todas as
páginas
exceto a
21

4

3-20

2

3-20

3

A opção 1 refere-se à
Informação Clínica, e a caixa
do lado direito não permite a
inserção de qualquer texto.
Deverá permitir a inserção de
texto.
O relatório apresentado é
sempre o mesmo, deverá ser
de acordo com a informação
introduzida.
Devia surgir um pop-up
informando o utilizador que
os dados introduzidos estão
descontextualizado,
bloqueando a inserção de
letras em campos para
números.

Aproveitar todo o layout do
site, organizar melhor os
tópicos.
Colocar o botão “Selecionar
novo utente” a funcionar e
colocar um pop-up a surgir e
notificar que o utilizador vai
perder os dados preenchidos
e voltar para trás, no caso de
retroceder.

Alterar tipo de letra
Mostrar detalhe apenas ao
selecionar.
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4

5

7

7

8

9

10

Botão “concluir relatório” não se
encontra no local mais indicado.
Na opção 12. Ovários quando se
faz “TAB” o cursor salta da
questão “série” para “alterações”
e depois retorna à “imagem”.
Deixa concluir o relatório sem
ter sido introduzido qualquer
tipo de dado no relatório.
Alguns aspetos de que podiam
ser melhorados, como por
exemplo: na página inicial,
quando
clicamos
em
“Ressonância Magnética” devia
logo surgir “Estadiamento de
Carcinoma colo do utero”. Devia
surgir logo que se colocasse o
cursor em cima. Assim como no
formulário, assim que clicasse
em “útero” (por exemplo) devia
deslizar logo o formulário
correspondente, ao invés de
carregar a página.
Quando se clica na opção 17Osso a página é movida para
cima e não é possível ver os
campos a selecionar.
Dificuldade em distinguir o que
são botões e texto. Aspeto
positivo: o facto de o formulário
não surgir todo, o que tornaria
muito extenso.
Não questiona o utilizador se
deseja confirmar que o relatório
seja guardado ou concluído
quando se clica nos ícones
correspondentes.
Relativamente a ajudas, alguns
campos
deviam
ser
acompanhados por um pequeno
botão de ajuda, ou então quando
se passava o cursor por cima
podiam
surgir
algumas
descrições em relação ao que
deve e como deve ser preenchido
aquele espaço.
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3-20

2

12

2

3-20

4

Todas as
páginas
exceto a
21

2

18

3

3-20

2

3-20

3

Todas as
páginas

3

O botão “concluir relatório”
deveria estar no final de todos
os tópicos.
Deveria seguir a sequência da
esquerda para a direita e de
cima para baixo. Alterar a
ordem do TAB.
Desabilitar o botão de
“concluir relatório” ou surgir
mensagem a referir que ainda
não foram introduzidos
dados no relatório
A resolução destes problemas
aumentava a eficácia e
eficiência da aplicação, uma
vez que o formulário e
separadores surgiam sem
necessidade de refrescamento
da página, o que num
contexto real faz muita
diferença (no caso de um
sistema web based como este).

Não deixar que a página seja
movida para cima.
Melhorar esteticamente os
botões, de forma a ser mais
fácil
distinguir-se
as
funcionalidades
e
formulários.
Deve realizar a perguntar a
confirmar se o utilizador
pretender guardar/concluir o
relatório consoante a opção
selecionada.
Acrescentar botões de ajuda e
descrições sobre o que deve
ser preenchido em alguns
campos.

O intuito desta avaliação seria permitir identificar possíveis problemas no modelo para
criação do relatório estruturado, sendo que diferentes avaliadores encontram diferentes
problemas. Consistiu em avaliar a forma como o relatório será criado e não avaliar as
questões/respostas que serão definidas pelos radiologistas.
x
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A partir da avaliação realizada foi possível verificar 16 violações de 9 heurísticas. A
heurística 6 foi a única que não foi detetada qualquer tipo de situação. Não houve violações
com a escala da gravidade 1. Seis situações tiveram a escala 2, relativamente a um problema
apenas estético. Seis situações foram consideradas prioritárias, e outras quatro tiveram a
escala 3 sendo necessário corrigir antes do desenvolvimento do modelo.
Conclui-se que o facto de, no modelo, as questões surgirem conforme o utilizador for
relatando/selecionando os tópicos apresentados, é intuitivo e bem desenhado.
Apesar das características positivas, há aspetos a serem otimizados que se apresentam na
tabela 5.2. Algumas limitações já tinham sido verificadas aquando do desenho da aplicação,
uma vez que não existe uma integração com uma base de dados para guardar e validar os
dados introduzidos no relatório. Seguem de seguida as principais situações a serem corrigidas
no modelo em questão:
 O quadro a azul não preencher a informação à medida que se vai respondendo às
questões;
 As questões de formato em texto livre não são explícitas;
 O relatório emitido no final não corresponde à informação introduzida;
 Não existe uma validação nas respostas introduzidas, por exemplo, quando surge
campos de preenchimento de medidas é possível introduzir letras, deixa concluir
o relatório sem ter inserido informação;
 Não informação o utilizador após a seleção de algum ícone existente, por
exemplo, quando tenta voltar atras no relatório o utilizador deve ser notificado se
pretende sair sem guardar os dados introduzidos;
 A página é movida para cima quando algum tópico é selecionado.
Numa próxima fase de desenvolvimento as situações referidas na tabela 5.2 têm de ser
corrigidas. É expectável que estas melhorias tenham impacto na utilização dos relatórios
estruturados.
É pretendido que este modelo seja uma ferramenta útil, eficaz e intuitiva para que os
radiologistas consigam realizar os relatórios de forma estruturada e rápida melhorando a
qualidade e tempo de disponibilização do relatório.

x
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6. Discussão/Conclusão
O aumento dos custos dos procedimentos de diagnóstico por imagem têm sido descritos
como um dos principais efeitos do atraso no acesso à informação. O relatório radiológico
anexo às imagens pode agilizar e ajudar no diagnóstico e escolha das imagens a serem
realizadas futuramente (B. Reiner et al., 1999).
Nesta dissertação foi realizado um modelo de relatório estruturado que se pretende que
seja desenvolvido dentro do sistema SiiMA que poderá ser acedido em qualquer lugar dentro
da RIS, tal como atualmente.
Existe alguma variabilidade da utilização de tecnologia para relato, mas verifica-se que no
IPOLFG a maior parte utiliza o RV. Esta requer algum treino inicial. Podem existir
problemas no relato devido à variação da voz do utilizador, por alguma alteração no estado
emocional/condição física (por exemplo doença) e/ou por algum ruido externo que cause
erros na transcrição para texto.
Atualmente é uma tecnologia que tem uma boa relação custo/beneficio. Com a utilização
do relatório estruturado é sempre possível diminuir os erros de transcrição, uma vez que as
palavras a relatar são restringidas ao que contém no relatório.
O relatório radiológico influencia a informação recolhida e é essencial para a definição da
existência ou não da doença. Os dados recolhidos em formato de texto livre contêm um
elevado grau de variabilidade, podem ser incompletos, não atender às necessidades do
médico solicitante, serem demasiado extensos, não ser objetivos. Com o formato estruturado
será possível a captação de informação de forma fácil o que pode permite a uniformização
dos registos, facilita o ensino, a investigação clinica e terá apenas a informação que o
radiologista introduzir/relatar, não serão assumidos valores por defeito. Tem-se como valor
por defeito quando se assume que para determinada questão o mais comum é a resposta ser
verdadeira até que o radiologista diga o contrário. Este valor assumido poderá levar a um
enviesamento dos dados e a um esquecimento de responder a essa questão. Todos os valores
no relatório estruturado iniciam a zero, à medida que o radiologista vai introduzindo
informação o relatório será criado. Assim, é possível garantir a qualidade dos dados utilizando
os relatórios estruturados. A qualidade dos dados só é possível caso sejam, precisos,
completos, relevantes, oportunos, suficientemente detalhados, adequadamente
representados (utilizando por exemplo, um sistema de codificação clínica), e conter
informações contextuais suficientes para apoiar a tomada de decisões clinicas (Wyatt & Liu,
2002).

x
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A formação e prática são fatores crucias que afetam a mudança de sistema, neste caso o
sucesso do reconhecimento de voz. Só é possível a melhoria, como a descoberta de funções
que permitem minimizar o tempo de relato, aumento da velocidade de utilização do sistema
através da formação e prática (Antiles et al., 2000). O modelo apresentado nesta dissertação
terá uma curva de aprendizagem e de adaptação dos utilizadores ao sistema menor. Isto é, os
radiologistas que utilizarão o relatório estruturado continuarão a manter o mesmo
desempenho e interface da aplicação atual, porque o pretendido é que o modelo apresentado
seja desenvolvido no SiiMA, tornando o processo de mudança mais simples. Para os
radiologistas que não utilizarão os relatórios estruturados todo o seu processo atual mantémse. Alguns podem não usar este tipo de relatórios, porque não se adequa ao paciente em
questão, ou as observações a retirar relativamente á patologia não são repetitivas para que
possa ser criado um relatório estruturado.
Existem algumas limitações do modelo criado de relatórios radiológicos, a maior parte
pode dever-se ao facto de o modelo não gravar a informação em base de dados. As situações
reportadas na avaliação heurísticas têm que ser corrigidas de forma a melhorar os relatórios
estruturados.
As seguintes situações não podem acontecer aquando o seu desenvolvimento, é
necessário garantir que:
 Surgir avisos aos utilizadores:
1. Quando se clica no botão “concluir relatório” o sistema tem que questionar
o utilizador se pretende mesmo concluir o relatório, ou no caso de existir
questões de preenchimento obrigatório deve avisar o utilizador que existem
questões e quais as questões que se encontram por preencher não permitindo
concluir o relatório.
2. Quando o utilizador tenta voltar atrás tem que surgir uma mensagem a
questionar o utilizador se pretende mesmo sair do relatório sem gravar
qualquer tipo de alterações.
3. Quando se clica no botão de guardar tem que questionar o utilizador se
pretende guardar as alterações
 Quando se responde às várias questões o quadro no centro a cor azul tem que
começar a ser preenchido à medida que se vai relatando ou introduzindo informação
manualmente.
 Para questões de resposta livre utilizando ou não o RV, no quadro azul tem sempre
que ter a possibilidade de introduzir ou alterar alguma informação manualmente.
 Não deve ser possível gravar/concluir o relatório sem ser preenchida nenhuma
informação no relatório.
 Só mostrar respostas de acordo com a resposta anteriormente respondida,
permitindo assim dependências das várias questões. Por exemplo, no relatório do
estadiamento do carcinoma do colo do útero para a questão do miométrio só após
ser respondido na “zona juncional”, “adenomiose” a opção “Sim” é que deverá surgir
x
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as opções “ligeira”, “moderada” e “severa”.

Figura 6.1: Questões do relatório estruturado para o Miométrio

Verificou-se através da avaliação realizada que não era percetível quais as questões de
resposta livre dentro do relatório estruturado, por isso estas deviam de aparecer com uma
cor diferente ou conter algum ícone com o botão de ajuda desse essa indicação.
A pergunta de investigação “Será possível desenhar uma aplicação de modo a que os
relatórios radiológicos permitam a uniformização dos registos?” foi respondida com sucesso.
Em síntese, para o modelo em questão as decisões tomadas para a estruturação aparentam
ter sido as mais adequadas à prossecução dos objetivos definidos. Tomando em consideração
as avaliações efetuadas por peritos e por radiologistas o modelo apresentará alta viabilidade.
Deverá ser realizado um aperfeiçoamento a este modelo de forma a garantir uma melhor
viabilidade dos resultados obtidos, garantindo novos testes do modelo. De forma a aplicação
ser o mais atual possível e conseguir-se verificar falhas que não foram detetadas será
necessário envolver neste processo um elemento do SiiMA, da First.
Para finalizar esta dissertação pode-se concluir que foram alcançados os objetivos
definidos com a conceção do sistema que se pretende ser uma ferramenta fundamental.
O desenvolvimento deste modelo poderá ter impacto positivo na saúde do utente; numa
melhor gestão/apoio da doença; representa uma oportunidade de negócio inovadora e
poderá contribuir para reduzir o tempo de criação de um relatório radiológico.

x

[Esta página foi intencionalmente deixada em branco]

Capítulo 7 – Trabalho Futuro

67

7. Trabalho Futuro
Será necessário garantir que os aspetos referidos nesta tese sejam implementados no
modelo a desenvolver. Pretende-se que este modelo seja implementado no SiiMA, em
ambiente real. Para que seja possível retirar indicadores estatísticos é necessário desenvolver
este módulo para medir a qualidade e desempenho do serviço prestado aos pacientes. Este
modelo permitirá retirar determinada informação que possa ser utilizada para investigação
clinica.
De forma, a garantir uma viabilidade do modelo atual será necessário realizar alterações
ao modelo relativamente aos aspetos referidos na avaliação (capitulo 5) e às limitações
apresentadas na discussão.
Para criação dos relatórios radiológicos estruturados será necessário definir-se grupos de
trabalho para cada área específica, de modo a serem construídos os tópicos e opções de
resposta para cada tipo de relatório. Primeiramente deve tentar-se perceber para que
especialidades, ou patologias, ou exames realizados há repetição na criação do relatório, para
assim ser possível a criação de um relatório estruturado. Só depois de uma análise é que se
deve proceder à criação dos respetivos dos grupos de trabalho e posterior criação dos
relatórios estruturados. Esta criação será um processo demoroso, uma vez que é necessário
uma vasta experiência, sensibilidade e investigação por parte dos médicos de radiologia.
É essencial realizar formação aos utilizadores sobre como criar os relatórios radiológicos
estruturados. Este processo torna-se mais facilitado, porque o sistema mantém o mesmo
funcionamento, desempenho e interface da aplicação atual.
Garantir as integrações existentes ou a criação de novas de acordo com o sistema
utilizado, uma vez que o IPOLFG está em mudança de sistema administrativo para adquirir
o SONHO v2 e o SClínico. É necessário garantir integrações com estes dois últimos sistemas.
Como trabalho futuro é indispensável a evolução do sistema atual, alterando os relatórios
estruturados de acordo com a necessidade atual devido à constante evolução clinica.

x
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Apêndice A – Entrevista semiestruturada realizada ao Diretor do Serviço de Gestão
de Sistemas e Tecnologias de Informação do IPOLFG.
Entrevista Semiestruturada
Esta entrevista enquadra-se numa tese de Mestrado em Informática Médica da Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto intitulada: “Desenho de uma aplicação para
elaboração de relatórios radiológicos estruturados com reconhecimento de voz para o IPO
de Lisboa”. Nesse sentido torna-se necessário realizar entrevistas a profissionais de saúde,
mais especificamente radiologistas com experiência na área, com o objetivo de obter
clarificação e uma opinião de perito sobre a temática para o modelo a desenvolver. Os
resultados obtidos destinam-se apenas para fins académicos.
Idade? ____________
Anos de experiência? ____________


Sistema atual usado no IPOLFG

1. Atualmente no sistema atual utilizam o DICOM e o PACS?
____________________________________________________________________

2. Que detetor de voz utilizam?
____________________________________________________________________
3. Todos os radiologistas têm licença para o detetor de voz?
____________________________________________________________________
4. Atualmente os administradores de sistemas e informáticos já têm um perfil no
SiiMA? Se sim qual a funcionalidade?
____________________________________________________________________
5. Quais são as situações indesejáveis que os utilizadores mais referem relativamente
ao sistema atual de criação dos relatórios radiológicos?
____________________________________________________________________
x

6. Atualmente como é realizada a validação do acesso no SiiMA?
____________________________________________________________________
7. Quais são as limitações do sistema?
____________________________________________________________________
8. Qual o motivo para o reconhecimento de voz em determinados locais de trabalho
originar mais erros?
____________________________________________________________________
9. Na sua opinião existe algum requisito que não esteja a corresponder às suas
expectativas? Relativamente ao desempenho, segurança, integração, usabilidade.
____________________________________________________________________


Informação relativamente ao desenvolvimento de uma aplicação para elaboração de
relatórios radiológicos estruturados com reconhecimento de voz

1. A aplicação será só acedida através da RIS? Isto deverá manter-se?
____________________________________________________________________

2. A gestão do acesso deve ser com base ao sistema administrativo?
____________________________________________________________________
3. Quais devem ser as interligações/integrações com outras aplicações?
____________________________________________________________________
4. No modelo a desenvolver que tipo de utilizadores devem ter acesso?
____________________________________________________________________
x

Apêndice B – Estudo contextual (entrevista semiestruturada realizada durante a
observação) de radiologistas no IPOLFG
Entrevista Semiestruturada
Esta entrevista enquadra-se numa tese de Mestrado em Informática Médica da Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto intitulada: “Desenho de uma aplicação para
elaboração de relatórios radiológicos estruturados com reconhecimento de voz para o IPO
de Lisboa”. Nesse sentido torna-se necessário realizar entrevistas a profissionais de saúde,
mais especificamente radiologistas com experiência na área, com o objetivo de obter
clarificação e uma opinião de perito sobre a temática para o modelo a desenvolver. Os
resultados obtidos destinam-se apenas para fins académicos. A entrevista será anónima.


Informação sobre o radiologista

Idade? ____________
Anos de experiência? ____________



Informação relativamente ao desenvolvimento de uma aplicação para elaboração de
relatórios radiológicos estruturados com reconhecimento de voz

1. Por dia em média quando relatórios radiológicos realiza?
____________________________________________________________________

2. Como é definido a prioridade para a realização dos MCDT’s?
____________________________________________________________________

3. Como é o fluxo da realização dos MCDT? Todos são realizados pelos técnicos?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Atualmente que sistema utiliza para criação dos relatórios radiológicos?
____________________________________________________________________
x

5. Atualmente como sabe que tem que realizar um determinado relatório para um
utente?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. Quando seleciona um utente que informação lê acerca dele (nome, nº de processo)?
(nt: tentar perceber que campos tem que aparecer na lista)
____________________________________________________________________

7. Para selecionar um utente necessita de realizar alguma pesquisa? Como o seleciona?
____________________________________________________________________

8. Já lhe aconteceu realizar um relatório para um determinado utente e após isto
verificar que se enganou a escolhe-lo?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

9. É relevante saber que utentes irão realizar os MCDT’s para posterior realização dos
relatórios? Se sim, porquê?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

10. Quais as dificuldades que encontra no seu sistema atual?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
x

11. Atualmente usa a tecnologia de reconhecimento de voz? Se sim, qual a sua opinião
relativamente ao uso desta tecnologia (em termos de facilidade, usabilidade,
precisão)?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

12. Qual a sua opinião, enquanto profissional de saúde na área da radiologia, para a
criação de uma aplicação que permita a realização dos relatórios radiológicos
estruturados usando o reconhecimento de voz?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

13. Considera pertinente a expansão da utilização da aplicação para outros profissionais
de saúde que seguem o doente em contexto hospitalar?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

14. Quais os problemas que podem estar associados à utilização deste tipo de aplicação?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

x

Apêndice C – Relatório Estruturado de Ressonância Magnética do Estadiamento do
carcinoma do colo do útero (exemplo fornecido pela Drª Teresa Margarida Cunha)

x

x

Apêndice D – Imagem do modelo de relatório estruturado proposto

x

x

x

Apêndice E – Aspeto do relatório radiológico estruturado

x

Apêndice F – Avaliação Heurística
Avaliação Heurística
Esta avaliação enquadra-se numa tese de Mestrado em Informática Médica da Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto intitulada: “Desenho de uma aplicação para
elaboração de relatórios radiológicos estruturados com reconhecimento de voz para o IPO
de Lisboa”.
Nesse sentido torna-se necessário realizar um modelo que seja avaliado para se obter
opinião de peritos, obtendo um feedback antecipado. Assim, é possível garantir que as
alterações de reestruturação das funcionalidades sejam realizadas numa fase inicial,
permitindo uma redução de custos. Os resultados obtidos destinam-se apenas para fins
académicos.
Objetivo
Pretende-se que o avaliador verifique erros da interface e os especifique segundo as
heurísticas apresentadas, e de seguida as enquadre dentro de uma escala de gravidade (Nielsen
e Mack, 1994).
O modelo desenvolvido será incorporado no sistema atual usado pelo IPOLFG chamado
SiiMA. Após o radiologista selecionar o utente no SiiMA poderá realizar o relatório
estruturado. O modelo do relatório estruturado é apresentado através endereço:
http://catarinaferreira54.wixsite.com/relatorioestruturado. O relatório exemplo está
presente na ressonância magnética> estadiamento de carcinoma do colo do útero.
Heurísticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Visibilidade do estado do sistema;
Correspondência entre a interface do sistema e o mundo real;
Liberdade e controlo do sistema pelo utilizador;
Consistência e padrões;
Prevenção de erros;
Reconhecimento em vez de memorização;
Flexibilidade e eficiência de utilização;
Estética e design minimalista;
Ajuda os utilizadores a reconhecer/diagnosticar/recuperar de erros;
Ajuda e documentação.

Avaliação
Cada avaliador inspeciona o interface individualmente verificando se as heurísticas de
usabilidade das interfaces foram violadas. O avaliador localiza os erros e verifica a sua
gravidade de acordo com a escala de gravidade de um a quatro:
x

1.
2.
3.
4.

x

Não representa um problema de usabilidade;
Problema apenas estético - apenas corrigido caso exista tempo;
Problema de usabilidade - necessário corrigir antes de sair para o mercado;
Problema grave – prioritário.

Heurística
Violada

Problema

Página

Gravidade

Exemplo

Não permite usar
barra lateral

4

3

Possível Solução
Retirar barra

