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Teleradiologia\!Portugal\!Questionário!

!

Introdução:! A! radiologia! sofreu! nos! últimos! 25! anos! mudanças!

significativas! decorrentes! da! evolução! tecnológica! e!melhoria! das! redes!

informáticas!e!telecomunicações.!Criaramcse!expetativas!em!redor!de!um!

setor!fulcral!na!área!da!saúde,!permitindo!diagnósticos!através!de!imagem!

cada!vez!mais!sofisticados!e!fidedignos.!

!Objetivo:! A! proliferação! de! plataformas! tecnológicas! e! a! evolução! de!

infraestruturas!de!comunicação!estão!na!base!da!promoção!da!partilha!e!

acesso!remoto!a!exames!imagiológicos!e!respetivos!relatórios!clínicos.!O!

objetivo! principal! deste! estudo! é! avaliar! a! prática! da! teleradiologia! em!

Portugal.!Este!artigo!apresenta!os!resultados!de!uma!revisão!da!literatura!

que!inclui!a!análise!de!diversos!aspetos,! tais!como!os!fluxos!de!trabalho!

inerentes! à! prática! de! teleradiologia,! fatores! geográficos,! recursos!

tecnológicos!e!modelos!de!negócio.!!

Métodos:!Para!isso,!foi!realizada!uma!revisão!da!literatura!seguindocse!a!

disseminação!de!dois!questionários.!O!primeiro!questionário!foi!dirigido!a!

instituições!de!saúde!e!o!segundo!foi!destinado!a!prestadores!de!serviços!

de!teleradiologia.!!

Resultados:! Um! total! de! 57! instituições! de! saúde! e! 10! empresas!

fornecedoras!de!serviços!de!teleradiologia!participaram!nos!questionários!

mencionados.!De!acordo!com!as!respostas,!86%!das!instituições!utilizam!

teleradiologia! na! prática! clínica! regular,! incluindo! o! uso! de! redes! e!

equipamentos!móveis.!Além!disso,!50,9%!consideram!a!teleradiologia!uma!

ferramenta!fundamental,!relatando!melhorias!de!produtividade!e!aumento!

da!disponibilidade!dos!dados!referentes!a!exames!imagiológicos.!!

Conclusão:! Há! uma! tendência! positiva! na! adoção! de! serviços! de!

teleradiologia!na!prática!clínica!atual.!No!entanto,!existem!preocupações!

acrescidas! com! a! segurança! e! privacidade! de! dados,! para! além! das!

limitações! técnicas! que! impedem! a! disseminação! de! plataformas! de!

teleradiologia!a!todas!as!regiões!do!país!e!dificultam!a!igualdade!de!acesso!

aos!cuidados!de!saúde!entre!os!setores!público!e!privado.!De!notar!que!a!

maioria!dos!especialistas!é!favorável!à!teleradiologia,!mas!refere!que!estes!

serviços! podem! limitar! a! comunicação! entre! radiologistas! e! clínicos! e!

destes!com!o!doente.!!
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Teleradiology,!Portugal,!Survey!

!

Introdution:! In! the! last! 25! years! Radiology! was! suffered! significant!

changes!resulting!from!technological!developments!and!improvement!of!

computer!and!telecommunications!networks.!Thereby!the!expectations!

created! around! an! important! sector! on! health! are! incredible! higher,!

because!nowadays!diagnosis!through!imaging!is!more!sophisticated!and!

reliable! than!30! years!ago.!Consequently,! there!was!an!expansion!of!

teleradiology! services,! being! able! to! access! medical! images! and!

respective!reports!easily!and!quickly,!anywhere,!anytime.!

Purpose:!The!proliferation!of!technological!platforms!and!the!evolution!

of!communications!infrastructure!are!promoting!the!sharing!and!remote!

access!of!medical!imaging!studies!and!reports.!The!aim!of!this!study!is!

to!evaluate!the!practice!of!teleradiology!in!Portugal.!This!article!presents!

the! results! of! a! literature! review! that! includes! the! analysis! of! several!

aspects,! such! as! the! applied! workflows,! the! geographic! factor,! the!

technological!support!and!the!business!models.!!

Methods:! For! this! purpose,! it! was! performed! a! literature! review! and!

disseminated! two! surveys.! The! first! questionnaire! was! addressed! to!

health!care!institutions!and!the!second!one!was!intended!to!teleradiology!

service!providers.!

Results:! A! total! of! 57! healthcare! institutions! and! 10! providers!

participated! in! the! surveys.! According! to! the! responses,! 86%! of!

institutions! use! teleradiology! in! regular! clinical! practice,! including! the!

usage! of! mobile! networks! and! devices.! Moreover,! 50,9%! consider!

teleradiology! a! fundamental! tool,! reporting! productivity! improvements!

and!increasing!of!data!availability.!!

Conclusion:!There! is!a!positive! trend! in! the!adoption!of! teleradiology!

services!in!current!clinical!practice.!However,!there!are!concerns!about!

the!security!and!privacy!of!data!and!the!technical!limitations!which!hinder!

the!amplification!of! teleradiology!services! to!all! regions!of! the!country!

and!equal!access!to!care!between!the!public!and!private!sectors.!Despite!

of!the!majority!of!specialists!are!favourable!to!teleradiology,!they!often!

refer! that! it! may! limit! the! communication! between! radiographers! and!

clinicians!and!also!with!patients.!
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1.!Introdução!

!

A!radiologia!sofreu!nos!últimos!25!anos!mudanças!significativas!muito!por!causa!

dos!avanços!tecnológicos!e!consequentes!melhorias!na!área!das!telecomunicações,!redes!

informáticas!e!respetivos!software%e%hardware![1].!!

!As!mudanças!não!se!verificaram!somente!ao!nível!da!tecnologia,!mas!também!nas!

expetativas!criadas!em! torno!de!um!setor!que!se!mostra! fulcral!na!área!de!diagnóstico!

médico!com!recurso!a!imagens!de!qualidade!cada!vez!mais!elevada![1].!O!aumento!das!

expetativas!levou!a!um!acréscimo!acentuado!de!empresas!e!profissionais!especializados,!

cujo!empenho!se!centralizou!no!propósito!de!garantir!a!satisfação!das!necessidades!que!

entidades!hospitalares!e!utentes!manifestam!no!quotidiano!da!área!da!imagem!médica![2].!!

Uma! das! consequências! desta! especialização! foi! a! expansão! e! utilização! da!

teleradiologia,!sendo!possível!aceder!a!imagens!médicas!não!só!em!ambiente!urbano,!mas!

também! rural,! uma! vez! que! as! imagens! circulam! de! modo! rápido! e! fidedigno! entre!

instituições!e!respetivos!profissionais![1].!

A!teleradiologia!começou!por!ser!desenvolvida!em!contexto!militar!como!meio!de!

suporte!à!transmissão!de!imagens!capturadas!no!terreno,!sendo!estas!enviadas!para!os!

hospitais! do! país! de! origem! proporcionando! um! diagnóstico! correto! e! atempado.! Em!

termos!civis,!os!Estados!Unidos!da!América!(EUA)!iniciaram!a!prática!da!teleradiologia!em!

regime!onCcall%emergency%1%para!efeitos!de!relatório!de!exames!normalmente!efetuados!em!

horário!em!que!o!médico!radiologista!não!se!encontra!em!presença!física!na!instituição![1].!!

A!disseminação!da!teleradiologia!ao!resto!do!mundo!foi!inevitável!começando!pela!

Europa!e! incluindo!atualmente! realidades! tão!díspares!com!é!o!caso!da!Malásia!ou!do!

Iraque![3].!

A!reorganização!da!rede!de!referenciação!hospitalar!em!Portugal!levou!à!criação!

de! Unidades! Locais! de! Saúde! (ULS)! e! Centros! Hospitalares! (CH),! com! o! intuito! de!

proporcionar!um!acesso!equitativo!e!de!qualidade!do!utente!aos!cuidados!de!saúde!no!

setor!público.!Por!outro!lado,!a!concorrência!que!se!conhece!no!setor!privado!tem!mostrado!

um! investimento!cada!vez!maior!em! tecnologia!de!ponta!para!garantir!a!profissionais!e!

utentes!exames!imagiológicos!de!elevada!qualidade,!mais!rápidos!e!acessíveis![4].!

!A!era!digital!em!que!vivemos!é!comum!a!diversas!áreas!e!a!radiologia!comporta!

um!complexo!conjunto!de!aspetos!técnicos!que!é!necessário!avaliar!para!que!a!qualidade,!

segurança! e! privacidade! das! imagens! adquiridas,! transmissão! e! armazenamento! das!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Chamadas!de!emergência!
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mesmas! seja! garantida.! A! teleradiologia! surge! associada! a! conceitos! como! o! Picture!

Archiving%Communication%System!(PACS)!e!Digital%Imaging%Communications%in%Medicine!

(DICOM)
2
.! Estes! conceitos! serão! abordados! ao! longo! da! dissertação! com! o! intuito! de!

esclarecer! protocolos! e! plataformas! de! teleradiologia! existentes! ou! em! fase! de!

implementação.!

Na!Europa!são!conhecidos!estudos!que!pretendem!não!só! localizar!serviços!de!

teleradiologia,! mas! também! compreender! o! grau! de! envolvimento! dos! profissionais,!

alterações!no!quotidiano!e!prática!profissional,!alterações!de!produtividade,!existência!de!

acesso!rápido!e!seguro!a!dados!e!imagens,!e!possibilidades!de!acesso!a!segunda!opinião!

médica![5]![6]![7]![8].!!

Em! países! como! a! Inglaterra! assistimos! a! estudos! frequentes! que! visam! obter!

informação! detalhada! acerca! de! alterações! de! conceitos! e! principais! desafios! de! uma!

temática! em! constante! evolução.! Estes! estudos! estão! normalmente! associados! a!

comissões!e!entidades!organizadas,! como!é!o! caso!da!European%Society% of%Radiology!

(ESR)!e!American%College%of%Radiology!(ACR)![5]![9].!

A!realidade!nacional!aponta!para!a!escassez!de!organizações!e!comissões!técnicas!

de! avaliação! de! sistemas! de! teleradiologia! e! mecanismos! para! avaliar! soluções!

tecnológicas,!pelo!que!é!pertinente!a! realização!deste!estudo,!com!vista!à!obtenção!de!

informação!atual!da!situação!em!Portugal.!Identificar!falhas!poderá!futuramente!dar!lugar!

ao!aparecimento!de! soluções! viáveis! para!a! sua! resolução!e! consequente!melhoria! no!

acesso!a!serviços!de!radiologia!e!de!saúde!em!geral.!

A!realização!de!um!estudo!sistemático!de!cenários!de!teleradiologia!em!Portugal!

trará!informações!acerca!da!localização!e!distribuição!geográfica!deste!tipo!de!serviços,!

na!tentativa!de!esclarecer!quais!as!regiões!com!maiores!lacunas!e!suportar!a!definição!de!

linhas! de! orientação! e! solução! em! prol! de! um! acesso! equitativo! a! serviços! de! saúde,!

nomeadamente!no!acesso!à!imagem!médica.!A!localização!de!projetos!de!implementação!

de! plataformas! de! teleradiologia! poderá! fornecer! informações! acrescidas! e! atualizadas!

acerca!de!aspetos!motivacionais,!estratégias!de!implementação!e!manutenção,!workflows!

clínicos! e!métricas! de! qualidade,! justificandocse! assim! este! estudo! numa! área! que! se!

assume!cada!vez!mais!influente!na!prestação!de!cuidados!de!saúde.!!

É! espetável! uma! evolução! positiva! na! adesão! a! cenários! de! telemedicina! e!

consequentemente!de!teleradiologia,!os!quais!serão! identificados!e!analisados!ao! longo!

da!presente!dissertação.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
!!Normas!de!arquivo,!tratamento!e!transmissão!de!imagens!médicas!criado!pela!ACRcNEMA.!!
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1.1#Objetivo#geral#e#objetivos#específicos#
!
! O!objetivo!principal!desta!dissertação!consiste!em!realizar!um!estudo!sistemático!

de!cenários!de! teleradiologia!em!Portugal.!Para!possibilitar! a! concretização!do!objetivo!

supracitado!serão!tidas!em!conta!as!seguintes!linhas!de!orientação!específicas:!

1)! Efetuar!um!levantamento!representativo!de!serviços!de!saúde!que!recorreram!ou!

recorrem!a!plataformas!de!teleradiologia\!

2)! Realizar! uma! referenciação! geográfica! dos! locais! em! que! existem! plataformas!

implementadas!ou!possíveis!projetos!de!implementação.!

!

Numa!primeira!fase,!a! investigação!será!efetuada!por! intermédio!de!contatos!via!

correio! eletrónico! e/ou! telefone! e! pesquisa! bibliográfica.! Numa! segunda! fase,! serão!

realizados!questionários!a!entidades!prestadoras!de!serviços!de!saúde!e!fornecedores!de!

serviços!de! teleradiologia!cujo!objetivo!será,!por!um! lado,!confirmar!a!continuidade!dos!

projetos!assinalados!e!a!concretização!de!projetos!em!fase!de!implementação!e,!por!outro,!

adquirir!informações!atuais!e!concretas!acerca!do!tema!supracitado.!
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1.2#Organização#do#documento#
!

! A! dissertação! organizacse! ao! longo! de! 7! capítulos! que! serão! sumariamente!

apresentados:!

1.! Introdução! –! contextualizacse! o! problema! que! suscitou! o! estudo! realizado,!

abordando!objetivo!geral!e!específicos!a!atingir!no!âmbito!desta!dissertação.!

2.! Estado!da!arte!–!Neste!capítulo!em!primeiro!lugar!definemcse!conceitos!essenciais!

para!a!compreensão!do!tema!(telemedicina,!teleradiologia,!PACS),!fazendocse!uma!

revisão!histórica.!!

Em!segundo!lugar!serão!apresentados!estudos!sistemáticos!e!outras!avaliações!da!

situação!da! teleradiologia! realizados!na!Europa!para! fins!de!comparação!com!o!

presente!estudo.!

3.! Teleradiologia:!Análise!da!situação!em!Portugal!c!documentacse!o!que!existe!ou!

está!a!ser!atualmente!implementado!no!que!respeita!a!plataformas!de!teleradiologia!

em!Portugal.!Apresentamcse!alguns!casos!descritos!na!bibliografia!de!cenários!de!

teleradiologia! instalados! em! Portugal! e! os! resultados! decorrentes! de! contatos!

efetuados!por!correio!eletrónico!e!telefone,!ainda!na!fase!que!antecede!a!aplicação!

do!instrumento!de!análise!de!dados.!

4.! Metodologia! do! estudo! –! exposição! da! metodologia! utilizada! no! estudo!

desenvolvido,!que! implica!a! realização!de!dois!questionários!e! respetiva!análise!

dos!dados.!

5.! Resultados! e! validação! –! serão! apresentados! os! resultados! dos! questionários!

realizados,!a!análise!dos!dados!e!respetiva!discussão.!

6.! Conclusões!–!serão!apresentadas!as!principais!conclusões!do!estudo!realizado.!

7.! Bibliografia! –! fazcse! referência! às! referências! bibliográficas! que! sustentam! o!

documento!apresentado.!

! !
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1.3#Esquema#da#organização#do#documento#
!

!
!

!
!

!

!

!
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2.!Estado!da!arte!
!

O! recurso! à! imagem! médica! é! já! desde! há! alguns! anos! peça! fundamental! na!

obtenção! de! diagnósticos! cada! vez! mais! precisos! e! rigorosos.! Por! consequência! da!

evolução! tecnológica! que! tem! vindo! a! ocorrer,! os! serviços! de! radiologia! tiveram!

necessidade! de! se! atualizar! tanto! ao! nível! de! equipamentos! como! formação! de!

profissionais!aptos!a!trabalhar!com!técnicas!e!tecnologias!em!constante!crescimento.!!

Imagem!médica! pressupõe! constantes! atualizações! de! standards! de! utilização,!

tecnologia!avançada,!melhoria!de!redes!informáticas,!centros!de!dados!com!capacidade!

de!armazenamento!cada!vez!mais!elevada!e!preocupações!acrescidas!de!privacidade!e!

segurança!dos!dados![3]![10].!!

O!acesso!à!informação!é!cada!vez!mais!uma!exigência!dos!demais!intervenientes,!

pelo! que! transpor! a! barreira! física! do! serviço! hospitalar! foi! uma! necessidade! que! a!

teleradiologia!veio!satisfazer,!proporcionando!melhorias!no!acesso!eficiente!e!equitativo!

aos!cuidados!de!saúde![11].!

!

2.1#Métodos##
!

Para!o!enquadramento!temático!foi!realizada!uma!revisão!de!artigos!relacionados!

com!a!teleradiologia,!recorrendo!a!bases!de!dados!bibliográficas:!Medline,%Science%Direct,%

Google%Scholar%e%Scielo.!As!palavrascchave!utilizadas!foram:%“teleradiology”,%“telemedicine”!

+!“Portugal”,!“PACS”!+!“teleradiology”.%

Para!esclarecer!conceitos!específicos,!o!recurso!a!bibliografia!da!área!de!sistemas!

de!informação!e!redes!informáticas!mostrou!ser!uma!ferramenta!essencial.!!

A!experiência!enquanto!técnica!de!radiologia!em!diferentes!serviços!de!saúde,!de!

caráter! público! e! privado,! dimensões! e! localizações! diferentes,! proporcionou! um!maior!

conhecimento! de! situações! pontuais! e! específicas! no! que! respeita! a! cenários! de!

teleradiologia!a!nível!nacional.!!

! !
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2.2#Telemedicina##
!

Os!conceitos!de!telemedicina!e!teleradiologia!surgem!interligados,!na!medida!em!

que! a! teleradiologia! consiste! num! ramo! da! telemedicina.! Telemedicina! é! a! oferta! de!

serviços!ligados!a!cuidados!de!saúde!em!casos!em!que!a!distância!se!assume!como!fator!

crítico!no!acesso!equitativo.!Os!serviços!são!prestados!por!profissionais!qualificados!com!

recurso! a! tecnologias! da! informação! e! comunicação! (TIC)! que! permitem!o! intercâmbio!

fidedigno! de! dados! válidos! para! efeitos! preventivos,! de! diagnóstico! e! tratamento.! A!

telemedicina! pode! ainda! ser! usada! em! âmbito! educacional,! permitindo! pesquisas! e!

avaliações!centradas!na!melhoria!contínua!da!saúde!da!comunidade![12].!

Em! termos! de! aplicações! a! telemedicina! pode! ser! definida! como! a! oferta! de!

cuidados! de! saúde! com! recurso! a! telecomunicações,! computadores! e! tecnologias! de!

informação,! incluindo! imagens! médicas.! A! conversação! telefónica! isolada! não! é!

considerada! telemedicina,! uma! vez! que! não! recorre! a! sistemas! de! informação! ou!

computadores,!apenas!a!telecomunicações![13].!

Em!contexto!de!telemedicina!o!médico!de!família!pode!consultar!um!especialista!

em! qualquer! instituição! via! Internet! ou! por! outro! lado,! pode! consultar! um! centro!

especializado! que! reúne! diferentes! serviços! e! especialidades.! Este! é! o! modelo! mais!

comummente!utilizado!em!países!como!os!EUA!e!que!rapidamente!se!expandiu!à!Europa!

[13]![14].!!

Os! centros! especializados! proporcionam! três! modelos! de! telemedicina,! sendo!

estes!o!telediagnóstico,!teleconsulta!e!telemonitorização,!tal!como!ilustra!o!esquema!1.!

Em! cenário! de! telediagnóstico! o! utente! realiza! o! exame! imagiológico! que! é!

posteriormente!enviado!para!um!centro!de!diagnóstico!que!efetua!o!relatório.!Aqui!importa!

definir!o!caráter!de!urgência!de!cada!situação!específica,!uma!vez!que!o!relatório!médico!

pode! demorar! entre! algumas! horas! a! um! dia.! Na! teleconsulta! o! utente! aguarda! que! o!

médico! peça! uma! segunda! opinião! ao! centro! de! diagnóstico.! Em! cenário! de!

telemonitorização! o! utente! permanece! na! sala/equipamento! de! aquisição! de! imagens!

enquanto!o!médico!à!distância!avalia!a!sua!situação!específica!em!tempo!real.!A!existência!

de! diferentes! modelos! operacionais! de! telemedicina! e! teleradiologia! acarreta! custos! e!

manutenções! distintas! que! importa! avaliar! aquando! da! sua! implementação! e! posterior!

utilização![13].!!
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!
Esquema!1:!Três!modelos!de!centros!especializados!de!teleradiologia!c!telediagnóstico,!teleconsulta!e!

telemonitorização.!(Adaptado!de!Huang.!H.!2010)!

2.3#Teleradiologia#
!

A!teleradiologia!consiste!na!transmissão!eletrónica!de!imagens!médicas!entre!dois!

locais!geograficamente!distintos,!com!o!propósito!de!interpretação!e!consulta!radiológica.!

O!crescente!desenvolvimento!de!sistemas!de!imagem!digital!e!a!proliferação!de!redes!de!

banda!larga,!cuja!velocidade!permite!a!transmissão!de!elevado!volume!de!dados!em!pouco!

tempo,!estão!na!base!da!crescente!implementação!de!plataformas!de!teleradiologia,!das!

quais!os!profissionais!envolvidos!já!não!prescindem![2]![3]![14].!!

!

2.3.1#Perspetiva#histórica#
!

A!teleradiologia!foi!inicialmente!desenvolvida!para!fins!militares,!proporcionando!a!

transmissão! de! imagens! radiológicas! a! hospitais! do! país! de! referência! e! assim! obter!

relatórios!médicos!atempadamente![2].!

Os!primeiros!sistemas!de!teleradiologia!a!serem!comercializados!datam!dos!anos!

80!e!operavam!através!de!sistemas!de!câmara!ou!gravações!de!vídeo!e!pressupunham!a!

transmissão! de! imagens! digitalizadas.! Tinham! como! finalidade! dar! resposta! a! trabalho!

“fora! de! horas”,! pelo! que! a! transferência! de! imagens! era! realizada! entre! a! entidade!

hospitalar!e!o!domicílio!do!médico.!Os!digitalizadores!também!evoluíram!mas!não!eram!a!

solução! ideal,! tendo! em! conta! os! elevados! custos! de! hardware! e! comunicação! e! a!

inevitável!demora!do!processo!de!transmissão!das!imagens![2]![11].!!
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Na! época! que! antecede! a! era! digital! as! imagens! médicas! eram! inicialmente!

arquivadas!em!formato!analógico.!Para!que!estas!imagens!pudessem!ser!transmitidas!via!

Internet!tinham!naturalmente!que!ser!convertidas!para!um!formato!de!código!binário![(0,1)].!

O!primeiro!problema!com!a!conversão!digital!prendecse!com!o!fato!de!estes!documentos!

exigirem!um!elevado!número!de!pixéis!de!arquivo!e!tamanho,!para!garantir!o!máximo!de!

resolução!espacial!e!proporcionar!imagens!de!caráter!diagnóstico,!o!que!se!traduzia!em!

tempos!de!transmissão!demorados.!Para!garantir!o!cumprimento!de!normas!estabelecidas!

pelo!ACR,!um!ficheiro!que!contenha!uma!imagem!radiográfica!digitalizada!pode!exceder!1!

Megabyte!(Mb)!de!tamanho.!Assim,!com!ligações!de!Internet!que!proporcionavam!reduzida!

velocidade!de!upload!as! transmissões!eram!extremamente! longas,!sendo!que!o!upload!

poderia!demorar!cerca!de!30!minutos!e!o!download!da! imagem!no!computador! remoto!

cerca!de!20!minutos![3]![14].!!

Na! tentativa! de! solucionar! este! problema! surgiu! a! compressão! de! imagens! em!

formato!Joint%Photographic%Expert%Group! (JPEG)!ou!Graphics%Interchange%Format! (GIF)!

com!rácios!de!compressão!típicos!entre!10:1!e!20:1,!sem!perda!de!resolução![3].!

!! Entre!os!anos!80!e!90!surge!a!primeira!geração!do!PACS!que!aliada!à!melhoria!

das! ligações!e! largura!de!banda!e!a! redução!de!preços!dos!computadores!promoveu!o!

surgimento!de!uma!nova!era!digital!na!imagem!médica![2]![3].!!

A!criação!de!ferramentas!de!compressão!da!imagem!e!desenvolvimento!dos!PACS!

permitiram!a! implementação!de!sistemas!digitais!e!a!obtenção!de! imagens!médicas!de!

modo!mais!eficiente.!A!realidade!atual!mostra!a!disseminação!de!cenários!em!que!imagens!

de! Ressonância! Magnética! (RM),! Tomografia! Computorizada! (TC),! Angiografia,!

Mamografia,! Radiologia! Digital! (RD)! e! Ecografia! são! armazenadas! em! formato! digital!

diretamente!no!PACS![3]![13].!!

A!transição!para!a!era!digital!levou!a!que!a!teleradiologia!se!pudesse!tornar!uma!

realidade,!contudo!acarretou!alterações!muito!significativas!ao!nível!dos!fluxos!de!trabalho!

dos!serviços!de!radiologia!e!consequentemente!dos!serviços!de!saúde!em!geral![2].!!

!

!

!

!

!

!

!
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2.3.2#Perspetiva#histórica#em#Portugal#
!

Em!Portugal!a!teleradiologia!surge!no!início!dos!anos!90!através!de!projetoscpiloto,!

como!é!o!caso!do!projeto!europeu!Telemedicine!que!implicou!a!transmissão!de!sinal!de!

eletroencefalograma!entre!o!Hospital!Distrital! de!Vila!Real! e!o!Hospital!Geral! de!Santo!

António!(HGSA)![15].!!

Em!1994!surge!um!outro!projeto,!o!High%Performance!Information%Infrastruture%in%

Medicine%(HIM),!deveras!promissor!no!que!respeita!à!transmissão!segura!e!fidedigna!de!

imagem!médica!no!espaço!europeu![15]![16].!

!O!projeto!HIM!visava!avaliar!as!potencialidades!das!redes!de!telecomunicações!de!

banda! larga! transeuropeias! que! pudessem! suportar! serviços! inovadores! na! área! da!

telemedicina![16].!!

As!entidades!portuguesas!presentes!neste!projeto!eram!o!Centro!Hospitalar!de!Vila!

Nova!de!Gaia!(CHVNG)!e!o!Instituto!Nacional!de!Engenharia!de!Sistemas!e!Computadores!

(INESC)!de!Aveiro!(que!atualmente!integra!o!IEETA!–!Instituto!de!Engenharia!Eletrónica!e!

Telemática!de!Aveiro),!sendo!os!testes!maioritariamente!efetuados!a!partir!do!serviço!de!

cardiologia!da!entidade!hospitalar!citada.!Este!serviço!comporta!exames!de!vários!formatos!

e! elevado! volume! de! informação,! por! exemplo! uma! coronariografia
3
!produz! cerca! de!

100Mb/s!de!informação!digital,!que!naturalmente!acarretam!um!desafio!no!que!respeita!ao!

arquivo,!processamento!e! transmissão!de! imagem!que!necessita!de!ser!visualizada!em!

tempo!real![16].!

!Deste!modo,!o!projeto!HIM!veio!apresentar!soluções!de!infraestruturas!de!banda!

larga!e!tecnologia!Asynchronous%Transfer%Mode!(ATM)4!que!permitiram!incluir!modalidades!

imagiológicas!como!as!referidas!em!ambiente!de!teleconsulta!num!tempo!real!ou!quasic

real.! Foram! por! exemplo,! estabelecidas! ligações! entre! o! CHVNG! e! o! Instituto! de!

Imagiologia! Médica! de! Utrecht! (Holanda)! para! testar! a! visualização! de! imagens! de!

segmentos!vasculares!intracoronários,!e!assim,!ultrapassar!a!barreira!que!a!banda!larga!

tradicional!obviamente!impunha!à!transmissão!de!ficheiros!de!tão!elevada!dimensão![16].!

Em!1995!inicioucse!a!utilização!de!um!sistema!de!teleradiologia!desenvolvido!em!

Portugal!–!INTERACT,!inicialmente!promotor!de!conferências!semanais!para!discussão!de!

casos! clínicos!entre!o!CHVNG!e!o!HGSA.!A! sua!utilização!estendeucse!a! todo!o!país,!

sendo!que!um!número!crescente!de!unidades!de!saúde!aderiu!ao!conceito!de!teleradiologia!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
!Coronariografia:!angiografia!coronária!por!tomografia!!computorizada.!É!um!método!não!invasivo!para!estudo!das!artérias!

que!irrigam!o!coração.!Destinacse!sobretudo!a!detetar!doença!coronária.!!!
4
!ATM! c! arquitetura! de! rede! de! alta! velocidade! baseada! na! comutação! de! pacotes! de! dados.! Largamente! utilizada! nas!

comunicações!por!linhas!telefónicas.!
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e!vários!centros!de! imagiologia!privados!disponibilizaram!serviços!de! leitura! radiológica!

[15].!!

Em!Dezembro! de! 2009! foram! recolhidas! opiniões! de!médicos! radiologistas! que!

sustentam! a! viabilidade! da! adoção! de! serviços! de! teleradiologia! em! Portugal.! Como!

principal! objetivo! é! indicado! “colmatar! necessidades! das! populações,! particularmente!

remotas,!longe!dos!centros!onde!existem!maiores!recursos!médicos!e!especialidades”![17].!!

Os!avanços! tecnológicos!ao!nível!de!sistemas!de! informação,!nomeadamente!o!

PACS! permitiram! maior! rapidez,! segurança! e! qualidade! na! transmissão! das! imagens,!

resultando! em! maior! apoio! e! distribuição! equitativa! de! cuidados.! No! entanto,! falhas!

relacionadas!com!a!largura!de!banda!das!redes!contratadas!pelas!instituições!hospitalares!

(preço!elevado)!e!a!preocupação!com!a!proteção!de!dados!obrigam!a!implementação!de!

ferramentas!de!segurança!que!encarecem!a!técnica![17].!

De!qualquer!forma!a!teleradiologia!tem!manifestado!boa!aceitação!por!parte!dos!

médicos,! principalmente! em! locais! onde! não! existe! possibilidade! de! recorrer! a! um!

especialista!em!radiologia!ou!neurorradiologia.!Mas!há!ainda!um!longo!caminho!a!percorrer!

no!que!respeita!à!identificação!dos!utentes!e!associação!dos!respetivos!dados!clínicos!e!

de!imagem!médica.!É!fulcral!criar!e!respeitar!um!número!de!acesso!único!para!cada!doente!

e!comum!a!qualquer!instituição!de!saúde.!Só!assim!será!possível!proporcionar!uma!prática!

eficaz!e!coerente!e!uma!pesquisa!rápida!e!sustentável!dos!exames!de!cada!doente![17].!

Ao!longo!dos!últimos!anos!notoucse!um!esforço!por!parte!do!governo!português!em!

colmatar! falhas! no! que! respeita! ao! acesso! a! cuidados! de! saúde,! nomeadamente! em!

regiões! desprovidas! de! serviços! especializados.! Uma! das! causas! mais! frequentes! de!

assimetrias!na!área!da!saúde,!especificamente!na!área!da!radiologia!é!a!incapacidade!de!

atrair!para!regiões!do!interior!do!país!médicos!especialistas!que!possam!realizar!a!leitura!

radiológica! atempada! e,! assim! garantir! o! correto! aproveitamento! dos! equipamentos!

instalados![12].!!

Um!dos!principais!objetivos!do!Plano!Nacional!de!Saúde!2004c2010!era!a!equidade!

no! acesso! aos! serviços! de! saúde,! pelo! que! se! tornou! preponderante! que! os! doentes!

pudessem!ser!diagnosticados!sem!recorrer!a!instituições!distantes!e!sujeitos!a!tempos!de!

espera!elevados![12].!

Tendo!em!conta!a!evolução!tecnológica,!as!barreiras!físicas!são!cada!vez!mais!uma!

utopia!e,!deste!modo,!a!perspetiva!é!de!crescimento!e!melhoria!das!técnicas!subjacentes!

à!prática!de!teleradiologia![17].!!!!
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2.3.3#Metas#da#teleradiologia#
!

A! teleradiologia! é! uma! componente! da! prática! imagiológica! extremamente!

importante,!na!medida!em!que:!

1.! Viabiliza!a!segurança!das!imagens!no!que!respeita!ao!arquivo!e!disponibilidade!das!

mesmas,!evitando!perdas!acidentais\!!

2.! Reduz!o!ciclo!de!tempo!entre!a!aquisição!da! imagem!e!o!acesso!aos!respetivos!

relatórios\!

3.! Permite!recorrer!a!uma!segunda!opinião\!

4.! Aumenta!a!eficácia!e!eficiência!dos!serviços!de!radiologia\!

5.! Permite!a!diminuição!das!despesas,!uma!vez!que!um!centro!especializado!pode!

dar!resposta!a!diferentes!instituições,!e!assim!reduzcse!a!necessidade!de!médicos!

radiologistas![13].!

A! Tabela! 1! reúne! algumas! metas! que! a! ACR! delineou! para! a! teleradiologia! e!

respetivos!benefícios,!as!quais!se!encontram!em!constante!atualização!juntamente!com!a!

evolução!tecnológica!subjacente![14].!!!

!

Tabela!1!c!Metas!para!a!teleradiologia!e!respetivos!benefícios.!(ACR!2002).!

METAS!PARA!A!TELERADIOLOGIA! BENEFÍCIOS!

1.!Acesso!para!consulta!e!interpretação!

de!imagens!em!zonas!periféricas!

Segunda!opinião!e!opinião!especializada!

2.!Apoio!radiológico!nos!CS!sem!a!

presença!física!do!médico!radiologista!

Comunidades!rurais!acedem!a!serviços!de!

radiologia!e!respetivos!exames!de!diagnóstico!

3.!Interpretação!imediata!de!imagens!de!

caráter!urgente!e!não!urgente!

Poupança!de!tempo!e!diminuição!do!risco!de!

perdas!acidentais!de!imagens.!

Acesso!a!imagens!em!PDA’s!ou!smartphones!

4.!Retorno!dos!relatórios!médicos!ao!

prescritor!do!exame!

Aumento!da!eficiência!de!interpretação!de!

imagens!

5.!Interpretação!radiológica!fidedigna! Centros!médicos!especializados!acedem!a!

imagens!de!diversas!fontes!e!dão!resposta!

atempada!e!fundamentada!por!médico!

especialista!

6.!Teleradiologia!como!suporte!da!

telemedicina!

Envio!de!imagens!sugestivas!ao!médico!de!

clínica!geral!

7.!Educação!e!formação!profissional! Transmissão!de!imagens!como!suporte!à!

educação!e!treino!dos!profissionais!
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2.3.4#Componentes#da#teleradiologia#
!

A! teleradiologia! cresceu! devido! à! transição! da! era! analógica! para! a! digital,! à!

diminuição!de!médicos!radiologistas!nos!hospitais!e!à!sobrecarga!de!trabalho!a!que!estes!

estavam!sujeitos![18].!!

Em!linhas!gerais!a!teleradiologia!consiste!no!processo!de!transmissão!de!imagens!

referentes! a! um! doente! para! um! médico! especialista! ou! centro! especializado! em!

diagnóstico!que!depois!de!analisada!retorna!com!o!respetivo!relatório!ao!médico!prescritor,!

ficando!armazenada!num!centro!de!dados!específico!para!o!efeito![2]![13].!O!esquema!2!
ilustra! o! processo! de! transmissão! de! imagens!médicas! com! recurso! a! rede!wide% area%

network!(WAN).!Deste!modo,!é!possível!transmitir!qualquer!tipo!de!imagem!médica,!mas!

esta!tem!que!estar!obrigatoriamente!em!formato!digital!para!o!efeito.!!

!

!
Esquema!2:!Processo!de!transmissão!de!imagens!médicas!(Adaptado!de!Druyer,!K.!2006)!

!
A!tabela!2!reúne!os!principais!componentes!da!teleradiologia,!mas!há!que!ter!em!

conta! que! são! obviamente! necessários! equipamentos! de! aquisição! de! imagem,! como!

processo!inicial!de!geração!de!dados.!As!imagens!de!RM,!TC,!RD,!Ecografia,!Mamografia,!

Medicina! Nuclear! (MD)! e! angiografia! produzidas! pelos! respetivos! equipamentos! são!

posteriormente!enviadas!via!Internet!a!um!centro!especializado!ou!médico!especialista!em!

formato!digital![13].!!

!

!

!

!

!
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Tabela!2!c!Principais!componentes!da!teleradiologia!(adaptado!de!Huang,!H.!2010)!

PRINCIPAIS!COMPONENTES!DA!TELERADIOLOGIA!

1.! Equipamento!de!aquisição!de!imagem!médica!!

2.! Captura!da!imagem!

3.! Reformatação!da!imagem!

4.! Transmissão!da!imagem!

5.! Arquivo!

6.! Visualização!

7.! Relatório!

8.! Faturação!

!

1.! Equipamento! de! aquisição! de! imagem! médica! –! elemento! necessário! para! a!

teleradiologia!mas!não!faz!parte!dos!seus!componentes.!!

2.!Captura!de! imagem!c! inicialmente!a!aquisição!de! imagem!era!analógica,!em! formato!

ecrãcfilme,!pelo!que!era!necessária!a!digitalização!prévia!das!mesmas!em!equipamento!

apropriado.!A!digitalização!das!imagens!pode!ser!efetuada!através!de!um!dispositivo!vídeo!

(video%frame%grabber5),!cuja!qualidade!de!imagem!e!o!tempo!de!transferência!são!menores!

quando! comparados! com! a! digitalização! com! recurso! a! laser! em! que! a! qualidade! das!

imagens! é! mantida! mas! à! custa! de! grande! volume! de! dados! por! exames! e! cuja!

transferência!pode!demorar!largos!minutos!ou!mesmo!horas!entre!os!processos!de!upload!

e! download.! Atualmente! o! formato! digital% DICOM! está! disseminado! nos! serviços! de!

radiologia,!e!suporta!a!codificação!de!imagem!médica!com!compressão![13].!

3.!Reformatação!da!imagem!–!após!a!aquisição!de!imagens!é!vantajoso!que!estas!sejam!

convertidas!num!formato!standard!que!garante!a!qualidade!e!viabilidade!das!mesmas!em!

toda! a! indústria! de! equipamentos! de! radiologia.! Os! formatos! para! imagens! médicas! c!

DICOM! e! para! os! restantes! metadados! associados! à! imagem! c!Health% Level! 7! (HL7)!

utilizam! protocolos! de! comunicação! de! informação! baseados! em! standards! DICOM! e!

Transmission%Control%Protocol/Internet%Protocol%(TCP/IP)![13].!

4.!Transmissão!da!imagem!c!uma!das!componentes!mais!importantes!da!teleradiologia!é!

a! rede! de! comunicação! que! suporta! a! transmissão! de! imagens! e! respetivos! dados! e!

relatórios! de! modo! seguro,! rápido! e! eficaz.! Uma! vez! que! esta! aplicação! implica!

comunicações!entre! instituições!geograficamente!distantes!é!necessário! recorrer!a!uma!

WAN!que!pode! ser! em!modo!wireless! ou! através! de! cabos.!O!uso!de! redes!WAN!em!

teleradiologia!não!está!ainda!amplamente!disseminado!devido!ao!seu!elevado!custo.!Os!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Dispositivo!eletrónico!de!captura!individual!de!frames!digitais!a!partir!de!um!sinal!de!vídeo!analógico.!
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custos! da! utilização! da! rede! WAN! dependem! da! velocidade! de! transmissão! entre!

instituições.! A! velocidade! de! transmissão! consoante! a! tecnologia! escolhida! está!

representada!na!tabela!3.!

5.!Arquivo!–!no!final!do!processo!de!transmissão!de!imagens!é!necessário!um!arquivo!local!

para!que!a!imagem!possa!ser!visualizada.!A!capacidade!deste!tipo!de!arquivo!é!limitada!

mas!pode!atingir!vários!Gigabytes!(Gb).!Um!centro!especializado!necessita!de!um!arquivo!

de!maiores!dimensões,!um!arquivo!a!longo!termo,!estilo%Digital%Linear%Tape%Library!6,!uma!

vez!que!requer!histórico!de!imagens,!informação!do!paciente!e!exames!e!relatórios!atuais!

[13].!!

Atualmente! existem! possibilidades! de! arquivo! em! cloud,! perspetivandocse! uma!

alteração! na! dinâmica! dos! serviços! de! radiologia! e! progressos! no! que! respeita! à!

capacidade! de! armazenamento! e! legislação! referente! à! segurança! e! privacidade! dos!

dados!exigidas!por!esta!modalidade!de!arquivo![10].!!

6.!Visualização!–!na! teleradiologia!são!necessários!monitores!de!alta!qualidade! tipo!1K!

LCD!workstation!(WS)!para!a!maior!parte!das!imagens.!No!caso!específico!da!Mamografia!

digital!são!utilizados!múltiplos!monitores!2K!WS![13].!As!características!essenciais!das!WS!

são!apresentadas!na!Tabela!4.!

7.! Relatório! –! o! diagnóstico! imagiológico! é! efetuado! por! médicos! especialistas!

pertencentes! à! instituição! onde! as! imagens! são! adquiridas! ou! recorrendo! a! centros!

especializados,!quando!estes!não!existem!na!instituição!onde!os!exames!são!realizados.!

Este!processo!pode!ser!efetuado!de!modo! remoto,!em! regime!off%ou!online! através!de!

browsers!de!visualização!que!as!plataformas!de!teleradiologia!atualmente!disponibilizam.!

Após!concluído!o!processo!o!relatório!é!acoplado!às!imagens!e!dados!do!utente,!ficando!

disponível!para!consulta!no!arquivo![13].!Dois!métodos!de!realização!de!relatório!médico!

estão!representados!no!esquema!3.!

8.!Faturação!–!o!modelo!mais!comum!de!faturação!é!denominado!pay%per%use,%no!qual!o!

cliente! paga!apenas!por! relatório! solicitado,! um!valor! “à! peça”! previamente! definido! no!

caderno!de!encargos!e!contrato!efetuado![13].!!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
!DLT!uses%a%multiple%magnetic%tape%and%drive%system%housed%inside%a%library%or%jukebox%for%low%cost%but%large%volume%and%
longCterm%archive.!
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Tabela!3!c!Taxas!de!transmissão!das!tecnologias!WAN!(adaptado!de!Huang,!H.!2010)!

TAXA!DE!TRANSMISSÃO!DAS!DIFERENTES!TECNOLOGIAS!WAN!

DSH0! 56!Kbits/s!

DSH1! 56!to!(24!°ø!56)!Kbits/s!

DSL! 32!Kbits/s!to!50!Mbits/s!

DS1!T1! 1.5!Mbits/s!

ISDN! 56!kbits/s!to!1.5!Mbits/s!

DSH3! 28!DSc1!=!45!Mbits/s!

ATN!(OC3)! 155!Mbits/s!!!

INTERNET!2! 100!Mbits/s!!!

!

Tabela!4:!Especificações!das!workstations!em!teleradiologia!(adaptado!de!Huang,!H.!2010).!

ESPECIFICAÇÕES!DAS!WORKSTATIONS!1K!E!2K!!

1.! Dois!monitores!LCD!

2.! Uma!a!duas!semanas!de!arquivo!local!para!aceder!a!exames!atuais!e!prévios!

3.! 1H2!seg.!para!visualização!de!imagens/!aceder!a!relatórios!do!arquivo!local!

4.! Standards!DICOM!e!HL7!

5.! Ferramentas!básicas!de!manipulação!de!imagens!

6.! Protocolo!de!Internet!

!

!

Esquema!3:!Principais!componentes!da!teleradiologia:!instituição!de!referência!(esq.)!e!centro!especializado!

de!radiologia!(dta.)!(Adaptado!de!Huang,!H.!2010)!

Workstations

DSO
DSL

DS3
ATM

Internet2

Aquisição digital 
de imagens

Digitalizador de 
imagens

Imagens

Formatação 
de imagens

Relatórios e dados 
do pacienteHIS/ RIS

Requisitante

Software de 
processamento de 

imagem

Fax/ Telefone Fax/ TelefoneLinha telefónica

Centro Especializado de 
Radiologia
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2.3.5#Modelos#de#teleradiologia#
 

! Os!modelos!operacionais!de!teleradiologia!mais!comummente!usados!são!leitura!

offChour,!application%service%provider!(ASP)!e!webCbased![13].!!

Leitura!offChour!–!diz!respeito!à!revisão!radiológica!de!exames!durante!períodos!em!que!

normalmente! os! médicos! radiologistas! não! estão! disponíveis! na! instituição! onde! a!

aquisição! é! feita! (noites,! fins! de! semana! e! férias).! Deste! modo,! imagens! médicas! de!

diferentes!modalidades,! provenientes! de! diversas! instituições! (hospitais! e! clínicas)! são!

transmitidas!para! um!centro! especializado! com!uma!velocidade!de! transmissão!médiac

baixa! (DSL),! uma! vez! que! o! tempo! de! retorno! do! relatório! não! é! fator! crítico! quando!

comparado!com!exames!urgentes.!O!centro!especializado!está!provido!de!equipamentos!

de! rede! estilo! switch% e! várias! WS’s! compatíveis! com! imagens! médicas! referentes! a!

diferentes!modalidades!imagiológicas!e,!que!naturalmente!têm!exigências!e!requisitos!de!

visualização! e! manipulação! distintos.! Este! modelo! de! teleradiologia! exige! ao! nível! de!

recursos!humanos,!pessoal!técnico!que!cuida!das!redes!de!informação!e!comunicação!e!

garante! a! sua! sustentabilidade! e! médicos! radiologistas! que! remotamente! acedem! e!

relatam!os!exames.!É!um!modelo!de!baixo!custo!no!que!respeita!à!tecnologia!inerente!mas!

que!consegue!dar!resposta!a!situações!acima!descritas!de!falta!de!médicos!especialistas!

nos!serviços!de!radiologia!das!instituições![13].!

Modelo! ASP! –! diz! respeito! a! um!modelo! de! negócio! que! toma! conta! dos! serviços! de!

radiologia!em!que!a!interpretação!de!exames!radiológicos!não!está!disponível.!Requer!um!

centro! técnico!devidamente!equipado!com!redes!de!comunicação!mais! rápidas,!WS’s!e!

salas! de! leitura! radiológica,! com! pessoal! técnico! e! médicos! radiologistas! em! modo!

presencial![13].!!

WebCbased! –! diz! respeito! a! um!modelo! clientecservidor,! o!mais! comum!na! prática! dos!

serviços! de! radiologia! ao! nível! hospitalar! e! de! clínicas! de! grandes! dimensões,! para!

transmissão!de!imagens!médicas!no!interior!e/ou!para!o!exterior!da!instituição.!Um!sistema!

deste! tipo! incorpora!um!servidor!PACS!que!contém!um!diretório!de! imagens!ao!qual!é!

possível!aceder!através!de!critérios!como!tipo!de!modalidade!imagiológica!ou!local!de!envio!

do!exame.!Os!clientes!podem!visualizar!as!imagens!a!partir!do!servidor!web!em!browsers!

equipados!com!WS’s!para!o!diagnóstico!e!revisão!de!imagens!médicas.!Os!clientes!podem!

ser! o!médico! prescritor! do! exame! ou! o!médico! radiologista! que! executa! o! relatório! do!

mesmo.!Tendo!em!conta!que!atualmente!os!meios!hospitalares!estão!já!providos!de!redes!

de!comunicação!em!regime!intranet!e!dispõem!de!WS’s!de!visualização!e!manipulação!de!

imagem!médica! com!protocolos!DICOM!e!TCP/IP! instalados,! a!adoção!de!modelos!de!
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teleradiologia!web%based!acarreta! reduzidos!custos!de! implementação,!sendo!esta!uma!

solução! viável! na! prática! clínica! dos! serviços! de! radiologia.! No! entanto,! as! condições,!

capacidade!de!visualização!e!respetiva!resolução!de!exames!imagiológicos!não!são!tão!

favoráveis! quando! comprados! com!WS’s! associadas! ao!PACS,! sistemas! instalados! de!

origem!para!a!função!de!diagnóstico!médico.!Para!contornar!este!problema!têm!que!ser!

efetuadas!algumas!modificações!no!servidor!web!para!que!este!possa!receber!12!bits/pixel!

em!dados!provenientes!do!servidor!PACS!e!os!clientes!têm!que!estar!providos!de!software!

específico!para!visualização!de!imagens!médicas![13].!!

!
2.4#PACS#–#Picture#Archiving#and#Communication#System#
!

Os!processos!de!visualização,!transmissão!e!arquivo!de!imagem!médica!sofreram!

mudanças!muito!significativas!aquando!da!transição!da!era!analógica!para!a!era!digital!que!

atualmente!se!conhece.!Os!sistemas!de!gestão!e!integração!da!informação!assumem!na!

área!da!saúde!um!papel!preponderante,!na!medida!em!que!é!a!partir!da!partilha!de!dados!

que!hoje!são!permitidos!cuidados!mais!eficientes,!rápidos!e!personalizados.!!

É!nesta!perspetiva!que!surge!o!PACS,!como!sistema!que!aliado!à! teleradiologia!

possibilita!soluções!de!interpretação!radiológica!inovadoras!e!acessíveis!de!modo!rápido!

e!seguro.!!

PACS!é!uma!ferramenta!que!permite!o!arquivo!de!imagens!médicas!em!formato!

digital,!e!a! respetiva! transmissão!das!mesmas!em!meio! intra!ou!extrainstitucional.!Este!

sistema!em!conjunto!com!o!Radiology%Information%System!(RIS)!e!Hospitalar%Information%

System!(HIS)!constitui!a!base!para!um!serviço!de!radiologia!livre!de!películas!radiográficas,!

digital! e! automatizado.! Para! possibilitar! uma! realidade! completamente! digital! é!

estritamente!necessário!que!as!imagens!médicas!estejam!em!formato!compatível!com!o!

arquivo!em!sistemas!PACS![18]![19].!!

O!ideal!é!então!que!a!aquisição!seja!realizada!em!formato!digital,!uma!vez!que!a!

posterior!digitalização!de!imagens!analógicas!leva!a!perdas!de!qualidade!e!prejuízos!para!

o!fluxo!de!trabalho!do!serviço,!nomeadamente!no!que!respeita!ao!tempo!de!transmissão!

das!imagens!e!à!dimensão!dos!arquivos!físicos![3].!!

Existem!dois!conceitos!centrais!para!que!o!PACS!funcione!em!pleno:!

1.! Fiabilidade!c!por!duas!razões:!primeiro!porque!o!PACS!possui!muitos!componentes,!

pelo!que!a!probabilidade!de! falha!de!algum!deles!é!elevada\! segundo!porque!o!PACS!

permite! manusear! e! disponibilizar! informações! dos! pacientes! e! períodos! longos! de!

downtime! não! são! toleráveis.! Deste! modo,! devem! estar! contemplados! aquando! uma!
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instalação! mecanismos! de! deteção! de! erros,! recuperação! de! dados! e! pesquisa! dos!

mesmos!por!meios!alternativos![13].!!

2.! Segurança!c!conceito!que!surge!ao!nível!da!proteção!e!confidencialidade!dos!dados!

dos!pacientes!de!acordo!com!normas!éticas!e!políticas!definidas![13].!!

!

2.4.1#Perspetiva#histórica#
!

A! introdução! do! PACS! na! prática! clínica! permitiu! transpor! as! barreiras! da! era!

analógica!e!embarcar!numa!era!digital!em!constante!atualização,!evolução!e!consequente!

aumento!de!exigências!ao!nível!da!tecnologia!e!formação!de!recursos!humanos.!!

Esta!ferramenta!surgiu!inicialmente!com!a!utilização!de!intensificadores!de!imagem!

em! sistemas! de! fluoroscopia! e! rapidamente! se! disseminou! com! o! aparecimento! de!

modalidades! imagiológicas! como! a! TC,! RM,! PET! e! Ecografia! que! elevaram! as!

necessidades!de!processamento,!arquivo!e!comunicação!das!imagens!geradas![18].!

A! primeira! implementação! do! PACS! data! do! início! da! década! de! 80! nos! EUA,!

apesar! de! ter! sido! desenvolvido! na! Europa! nos! anos! 70.! Nos! anos! 90! vários! países!

europeus!adotaram!sistemas!PACS!com!abrangência!geográfica!cada!vez!maior!quando!

comparado!com!implementações!iniciais!que!se!restringiam!aos!serviços!de!radiologia!ou!

medicina!nuclear![18].!!!

Os!custos!elevados!e!a!ausência!de%standards!para!a!imagem!médica!continuam!a!

ser! apontados! como!barreiras!à!disseminação!em! larga!escala!de! sistemas!PACS!nos!

serviços!de!saúde![3].!!

!

2.4.2#Principais#funções#do#PACS#
!
! As!principais!funções!deste!sistema!dizem!respeito!ao!arquivo!e!servidor!acoplados!

e!que!recebem!informação!do!HIS!e!RIS!que!são!armazenadas!em!arquivos!que!podem!

ser! de! curta! ou! longa! duração! ou! ainda! permanente! consoante! as! necessidades! e!

arquitetura!do!sistema!em!causa![13].!!

! !

!

!

!
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Assim!o!PACS!permite:!

1.! Receber!imagens!de!exames!de!diferentes!modalidades!imagiológicas\!

2.! Extrair! informação! subjacente! às! imagens! propriamente! ditas,! interpretando! o!

formato!standard!da!imagem!médica!c!DICOM\!

3.! Determinar! quais! as! WS! onde! determinada! imagem! deve! ser! visualizada! ou!

temporariamente!armazenada\!

4.! Realizar!comparações!automáticas!de!exames!com!estudos!anteriores\!

5.! Corrigir!automaticamente!a!orientação!das!imagens!adquiridas\!

6.! Determinar!brilho!e!contraste!adequados!consoante!monitor!de!visualização\!

7.! Compressão!de!imagens!caso!seja!necessária\!

8.! Verificar!integridade!dos!dados!caso!seja!necessário\!

9.! Armazenar!novos!exames!em!arquivos!de!longa!duração\!

10.!Eliminar!imagens!temporariamente!armazenadas\!

11.!Utilizar!ferramentas!de!Query/Retrieve7!nas!WS’s\!

12.!Utilizar!ferramentas!de!interpretação!e!reconstrução!de!imagem![13].!

!

2.4.3#Componentes#e#fluxo#de#dados#T#PACS#
!

! Os! principais! componentes! de! um!PACS! são! o! equipamento! para! aquisição! de!

imagens!médicas!e! respetivos!metadados,! um!servidor!PACS!e!arquivo!e!estações!de!

trabalho!e!visualização!de!imagens,!todos!eles!integrados!através!de!redes!digitais!de!alta!

performance.!O!PACS!pode!ainda!estabelecer!comunicação!com!outras!bases!de!dados,!

nomeadamente!o!HIS!que!contém!dados!relevantes!acerca!da!saúde!do!utente![13].!Estas!

conexões!entre!sistemas!podem!ser!identificadas!no!esquema!4.!!

! Seguidamente! será! efetuada! uma! breve! descrição! do! fluxo! de! dados! entre! os!

diversos!componentes!acima!mencionados.!

! O! PACS! reúne! todas! as! imagens! provenientes! de! diferentes! modalidades!

imagiológicas,!dados!demográficos!do!utente!que!provêm!do!HIS!e!informação!radiológica,!

nomeadamente!relatórios!médicos,!armazenados!no!RIS.!Existem!duas!formas!de!saída!

de!dados:!em! formato! texto! (assinalado!a!verde)!e!dados! referentes!a! imagem!médica!

(assinalado!a!amarelo),!em!cumprimento!de!normas!DICOM!e!protocolos!TCP/IP!para!a!

transmissão! de! informação! relativa! a! imagem!médica! digital.! As! imagens! e! respetivos!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7
!Ferramentas!disponíveis!em!formato!DICOM!para!pesquisa!e!disponibilização!de!imagens!por!critérios!específicos!que!o!

utilizador!pode!definir.!!
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relatórios! armazenados! no! centro! de! dados! são! disponibilizados! por! diferentes! meios,!

dependendo!da!plataforma!que!está!associada!ao!sistema,!por!exemplo!impressão!digital!

ou!através!de!um!browser!de!visualização!em!interface!web!(representado!a!azul)![13].!

!
Esquema!4:!Componentes!e!workflow!do!PACS.!Amarelo:!componentes\!azul:!fluxo!de!dados!interno\!verde!e!

vermelho:!fluxo!de!dados!externo!(entre!HIS,!RIS!e!PACS).!(Adaptado!de!HUANG,!H.!2010)!

!
O!fluxo!de!trabalho!de!um!sistema!PACS!genérico!está!representado!no!esquema!

5,!em!que:!
1.! O!paciente!é!registado!no!HIS!e!o!pedido!de!exame!radiológico!é!registado!no!RIS,!

sendo!automaticamente!atribuído!um!número!de!acesso.!

2.! HIS!envia!mensagens!HL7!para!o!RIS!(dados!demográficos).!

3.! PACS!broker!notifica!o!arquivo!do!agendamento!do!exame!que!é!disponibilizado!

na!WS!do!técnico!de!radiologia!(TR).!

4.! O!PACS!disponibiliza!exames!anteriores!caso!existam.!

5.! O!paciente!dirigecse!para!a!modalidade!imagiológica/!equipamento!de!aquisição!de!

imagens!médicas.!

6.! TR! adquire! imagens! que! envia! para! uma! WS! de! determinada! modalidade!

imagiológica\!!

7.! Exame!é!disponibilizado!na!WS!do!médico!radiologista/!prescritor.!

8.! Exame!é!enviado!automaticamente!para!o!arquivo.!!

9.! Exame! é! distribuído! pelas! diferentes!WS’s! e! uma! mensagem! de! conclusão! do!

exame!é!enviada!para!o!HIS!e!RIS.!

10.!Médico! radiologista! efetua! relatório! (dictation% system).! Exame! é! dado! como!

concluído.!

11.!Relatório!é!transcrito!e!adicionado!ao!respetivo!exame.!
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de dados
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dados
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12.!Relatório!é!disponibilizado!em!mensagem!HL7!no!RIS.!

13.!Consulta!de!relatórios/exames!anteriores!pelo!médico!radiologista.!

14.!Consulta!de!relatórios/exames!anteriores!pelo!médico!prescritor![13].!

!
Esquema!5:!Workflow!do!PACS.!(Adaptado!de!HUANG,!H.!2010)!

!
!
2.5#PACS#e#teleradiologia#
! !

O! conceito! de! teleradiologia! não! envolve! apenas! a! transferência! de! imagens!

médicas! entre! locais! geograficamente! distintos! mas! também! a! gestão! de! informação!

médica! integrada,! sendo!que!a! realidade!mostra! que!a! teleradiologia! se! tornou! já! uma!

funcionalidade! do! PACS.! Com! a! fusão! das! duas! tecnologias! são! criadas! alternativas!

viáveis!de!prestação!de!serviços!por!parte!dos!médicos!radiologistas.!Atualmente,!pensac

se!que!este!é!um!veículo!a!adotar!pelos!governos!para!agilizar!e!rentabilizar!os!serviços!

de! radiologia! a! nível! regional! e! posteriormente! nacional! [11].! Algumas! vantagens! da!

utilização!do!PACS!para!e!teleradiologia!são:!

1.! Acesso! a! imagens! médicas! e! metainformação! pertinente! (incluindo! exames!

anteriores!para!comparação)\!

2.! Ferramentas!de!póscprocessamento!sofisticadas!(reconstruções!3D)\!

3.! Recurso!a!listas!de!trabalho!com!consequente!melhoria!do!fluxo!de!trabalho!dos!

serviços\!

4.! Aumento!da!produtividade,!redução!do!tempo!de!espera!entre!aquisição!de!imagem!

e!acesso!ao!relatório![11]![19].!!

A! comunicação! de! imagens! médicas! entre! unidades! remotas! pertencentes! à!

mesma!instituição!hospitalar!ou!mesmo!entre!um!hospital!central!e!respetivos!CS,!permite!

criar!uma!integração!funcional!de!serviços!de!saúde!em!concordância!com!um!modelo!de!

1

Modalidade WS PACS (WS para 
diagnóstico)

Sistema de 
ditadoRIS PACS broker Arquivo

PACS (WS para 
revisão)

6 7

5

13

4,8

2,12 3

10

11

914
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teleradiologia! intrainstitucional!que!faz! lembrar!o!conceito!de!PACS!regional,!em!que!as!

exigências!ao!nível!da!velocidade!de!transmissão!das!imagens!(rede)!e!tipos!de!arquivo!

necessitam! ser! ponderados! aquando! da! implementação! e! elaboração! do! caderno! de!

encargos.!O!método!de!acesso!à!informação!é!semelhante!entre!PACS!e!teleradiologia,!

mas!há!algumas!diferenças!a!considerar,!ilustradas!na!Tabela!5![13].!!

!

Tabela!5!–!Diferenças!tecnológicas!entre!teleradiologia!e!PACS.!(adaptado!de!HUANG,!H.!2010)!

FUNÇÃO! TELERADIOLOGIA! PACS!

Aquisição! DICOM! DICOM!

Visualização! Similar! Similar!

Rede! WAN! LAN!

Arquivo! Disco!rígido!(curta!duração)! Vários!(longo!e/ou!curta!duração)!

Compressão! Sim! Talvez!

!

A! teleradiologia! pode! ser! combinada! com! o! PACS! como! uma! operação! de!

empreendimento!de!cuidados!de!saúde!e!fluxo!de!trabalho%específico,!sendo!que!as!duas!

tecnologias!se!suportam!uma!à!outra,!tal!como!mostra!o!esquema!6![13].!!

!
Esquema!6:!PACS!e!teleradiologia!combinados.!(Adaptado!de!Huang,!H.!2010)!

!
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2.5.1#PACS#e#teleradiologia#–#perspetiva#atual#
!

A!evolução!da!Internet!levou!a!que!emergissem!soluções!de!integração!de!serviços!

de! imagem! médica! cada! vez! mais! sustentáveis! e! com! viabilidade! e! acessibilidade!

crescentes,!através!de!plataformas/!portais!de!Internet![20].!!

O! interesse! cada! vez! maior! em! desenvolver! plataformas! de! teleradiologia!

integradas!c!“PACS!web”!ou!“teleradiologia!web”! levou!a!que!surgissem!vários!produtos!

similares.! Estas! plataformas! ofereciam! possibilidade! de! acesso! remoto! a! serviços! de!

imagem! médica! em! browsers! instalados! nos! terminais! convencionais! do! PACS.!

Naturalmente! que! estes! terminais! (WS)! subsistem! nos! serviços! de! radiologia,! sendo!

usados!por!especialistas!da!instituição!em!causa![20].!

No!entanto,!os!benefícios!da!mobilidade!são!óbvios!e!acabam!por!compensar!ideias!

não!sustentadas!de!decréscimo!da!qualidade!da! imagem,!dificuldades!de!adaptação!às!

ferramentas!de!pós!processamento!ou!simplesmente!resistência!à!mudança!por!parte!dos!

profissionais! envolvidos.! Hoje! pensacse! que! o! futuro! da! teleradiologia! passa! por! um!

software%InternetCbased![20].!

! As!normas!DICOM,!revistas!periodicamente!e!em!constante!evolução!contemplam!

atualmente!um!suplemento!dedicado!ao!DICOMcemail!e!serviços!WADO!(Web%Acess%to%

DICOM% Persistent% Objects)! que! implementam! protocolos! Hypertext% Transfer% Protocol!

(HTTP/HTTP’s)!na!transmissão!dos!dados!DICOM,!essenciais!ao!correto!desenvolvimento!

e! sucesso! da! implementação! de! ambientes! Teleradiologia! as% a% service,% em! que!

prestadores! e! clientes! colaboram! através! de! ligações! de! Internet! comuns! e! browsers!

simples![19]![20].%!

!

2.5.2#Exemplo#de#plataforma#integração#PACS#e#teleradiologia#
!
! O!Esquema!7!mostra!uma!solução!para!interpretação/!consulta!remota!de!imagens!

médicas,!baseada!em!serviços!WADA!(Web%Acess%to%DICOM%Archives)!que!consiste!na!

extensão!da!capacidade!de!acesso!WADO!à!totalidade!da!hierarquia!dos!dados!DICOM!

(paciente,!estudo,!séries!e!objeto)!e!inclui!um!mecanismo!interno!de!pesquisa!e!submissão!

via!web!de!relatórios!médicos.!Nesta!solução!os!serviços!estão!combinados!para!garantir!

um!ambiente!operacional!totalmente!integrado!com!possibilidade!de!acesso!interativo!ao!

arquivo! de! imagens! médicas.! Desde! 2014! o! standard! DICOM! contempla! serviços! de!

pesquisa!QIDO!e!serviços!de!armazenamento!STOW![21].!
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! A!proposta!de!plataforma!de!teleradiologia!ilustrada!assenta!numa!arquitetura!em!

três!módulos:!dados,!servidor!e!cliente.!Os!dados!contemplam!o!arquivo!PACS,!com!toda!

a!metainformação!e!protocolos!de!comunicação!de!imagem!médica!associados!à!imagem!

propriamente!dita.!O!servidor!(camada!intermédia)!interage!com!os!dados!através!de!um!

protocolo! específico! –! ODBC! (Open% Database% Connectivity)! proporcionando! ao! cliente!

interfaces!gráficas!dos!serviços!disponíveis!através!de!protocolos!de!comunicação!web!

(HTTP/HTTP’s).!Este!tipo!de!arquitetura!preserva!a!segurança!e! integridade!dos!dados,!

uma!vez!que!os!clientes!não!possuem!contato!direto!com!o!módulo!dos!dados!mas!têm!

acesso!ao!arquivo!dos!mesmos![20].!!

! O!Esquema!8!ilustra!as!componentes!operacionais!do!exemplo!de!plataforma!de!

teleradiologia! do! Esquema! 7.! O!módulo! de! cliente! é! constituído! por! computadores! de!

secretária!e!tablets%que!sustentam!browsers%web%e!ambiente!Java!2.8!O!módulo!do!servidor!

é!implementado!por!dois!servidores:!servidor!da!aplicação!e!servidor!PACS!sustentados!

por!ferramentas!de!autorização!e!encriptação!de!dados.!O!arquivo!dos!dados!subdividecse!

em!dois:!dados!relativos!da!imagem!e!relativos!ao!relatório![20].!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8
!Ferramenta!de!desenvolvimento!para!a!plataforma!Java!(ambiente!computacional),!sendo!a!sua!linguagem!de!

programação!padrão,!a!linguagem!Java.!!
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!
Esquema!7:!Arquitetura!de!uma!plataforma!de!teleradiologia!multiprotocolos!(Koutelakis,!G.!2013)!

!
Esquema!8:!Componentes!operacionais!de!plataforma!de!teleradiologia!(Koutelakis,!G.!2013)!

!
!
!
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2.5.3#A#cloud#na#imagem#médica#
!
! O! conceito! de! cloud! surge! de! forma! cada! vez! mais! emergente! como! solução!

desafiante!na!disponibilização!de!serviços!e!intercâmbio!de!dados!através!da!Internet.!O!

sucesso! crescente! da! adoção! de% cloud! na! prática! clínica! tem! vindo! a! aumentar! por!

intermédio! da! redução! de! custos! associada! a! essa! mesma! solução.! Também! a!

amplificação!de!redes!de!comunicação!móvel!nas!instituições!hospitalares,!cada!vez!mais!

rápidas!e!viáveis,! tornou!possível!o!acesso!aos!dados!de!modo!remoto!e/ou!tempo!real!

[21].!!!

! O!conceito!cloud%computing%assenta!na!distribuição!de!serviços!a!usuários!através!

da! Internet.! Estes! serviços! comportam! todas! as! propriedades! das! TIC! a! partir! de! uma!

infraestrutura!de!hardware!virtual!para!aplicações!de!software.!Todas!as!aplicações!ficam!

disponíveis!para!acesso!remoto!através!de!browsers%web%[21].!!

! A! figura! 1! mostra! os! diferentes! tipos! de! soluções! cloud% que! podem! ser!

caracterizadas!em!três!grandes!grupos:!infraestrutura,!plataforma!e!serviço,!dependendo!

dos!serviços!que!disponibilizam!e!usuários!a!que!se!destina.!

!

!
Figura!1:!Diferentes!tipos!de!serviços!Cloud.!(Adaptado!de!KAGADIS,!G.!2013)!

!
! Os! sistemas! de! cuidados! de! saúde! claramente! beneficiam! de! tecnologias! que!

assentam! em! estrutura! cloud,! uma! vez! que! os! dados! do! utente! podem! ser! facilmente!

armazenados! em! arquivos! virtuais,! acessíveis! por! diversos! prestadores,! reduzindo!

necessidades!de!arquivo!local.!Acrescem!naturalmente!preocupações!com!a!segurança!e!

integridade! dos! dados,! o! que! numa! fase! inicial! (anos! 2007c2010)! dificultou! a!

implementação!em!larga!escala.!Atualmente,!em!modalidades!imagiológicas!como!a!TC!e!

RM! em! que! os! estudos! têm! aumentado! em! tamanho,! o! que! se! traduz! em! tempos! de!
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transferência! de! imagens! longos,! as! necessidades! de! arquivo! são! cada! vez! mais!

exigentes.! É! nestes! aspetos! que! assenta! o! sucesso! crescente! de! soluções! de! arquivo!

virtual! em! aplicações! médicas,! nomeadamente! serviços! de! teleradiologia! em! que! a!

migração!do!PACS!para!a!cloud!é!já!uma!realidade![22].!!

! A!constante!evolução!tecnológica!tornou!possível!a!implementação!de!um!sistema!

cloudCbased!PACS,!nomeadamente!para!visualização!remota!de!imagem!médica,!com!a!

migração!de!ferramentas!de!processamento!para!a!cloud,!diminuindo!a!necessidade!de!

transferência!de!dados!da!cloud!para!os!equipamentos!(estações!de!trabalho).!A!elevada!

resolução!dos!equipamentos!de!visualização!e!manipulação!de!imagem!médica!aliada!à!

maturação!do!Hypertext%Markup%Language,!versão!5! (HTML5)!e!JavaScript!ajudaram!à!

disseminação! desta! solução.! Este! sistema! é! vantajoso! em! questões! de! economia! de!

escala,!possui!baixos!custos!de!manutenção!quando!comparado!com!soluções!de!arquivo!

tradicionais!e!independência!total!por!parte!dos!utilizadores,!uma!vez!que!a!aplicação!para!

interpretação!imagiológica!funciona!em!diferentes!tipos!de!equipamentos!(computadores!

de!secretária,!portáteis,! tablets,!smartphones)!através!de!aplicações!existentes!na!cloud%

[20]![22].!Dois!exemplos!de!sistemas!baseados!em!cloud!estão!ilustrados!nos!esquemas!9!

e! 10.! PACS! cloud% gateway! é! um! módulo! de! software! que! existe! nas! instituições,!

responsável!pelo!arquivo!e!disponibilização!de!imagens!médicas!a!partir!da!cloud![22].!

!

!
Esquema!9:!Diagrama!de!uma!solução!baseada!em!cloud!(Adaptado!de!KAGADIS,!G.!2013)!

!

!
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!
Esquema!10:!Solução!PACS!cloud!que!mantém!a!interoperabilidade!entre!equipamentos!médicos.!(Adaptado!

de!COSTA,!C.!e!Bastião,!S.!2012)!

!
2.6#Privacidade#e#segurança#dos#dados#
!
! A!teleradiologia!é!muito!provavelmente!o!maior!exemplo!de!sucesso!de!serviços!

eHealth!9!da!atualidade.!A!partilha!de!dados!pressupõe!preocupações!com!a!segurança!e!

privacidade!dos!mesmos,!pelo!que!a!exigência!de!normas!e!legislação!adequada!é!cada!

vez!mais!uma!necessidade!real.!Para!além!dos!requisitos!e!políticas!a!seguir!é!também!

fulcral!um!controlo!de!qualidade!ciente!da!problemática,!que!vise!a!garantia!da!proteção!

das!imagens,!relatórios!e!dados!do!utente,!normalmente!disponíveis!de!modo!integrado.!É!

fundamental! que! se! ultrapassem! as! barreiras! físicas! das! instituições,! em! prol! da!

transmissão! da! informação! para! fins! de! diagnósticos! precisos,! rápidos! e! remotamente!

acessíveis,!pelo!que!a!privacidade!e!segurança!são!de!extrema! importância!no!seio!da!

prática!clínica!atual![10].!

! Estas! questões! têm!naturalmente! que! ser! previamente! definidas! no! caderno! de!

encargos! da! instituição! em! causa! e! possíveis! concursos! de! aquisição! de! sistemas! de!

arquivo,!transmissão!e!gestão!de!dados!clínicos,!dependendo!do!modelo!de!teleradiologia!

a!adotar![10].!!

A! segurança! dos! dados! engloba! conceitos! como! confidencialidade,! integridade,!

disponibilidade,! propriedade,! prestação! de! contas! e! não! repúdio! da! informação.! A!

privacidade! é! um! direito! humano! fundamental! e! os! princípios! básicos! de! proteção! da!

privacidade! são! universais.! Todos! os! países! têm! legislação! específica! que! define! os!

direitos! e! deveres! das! pessoas! e! instituições! no! que! respeita! ao! tratamento! de! dados!

pessoais![10].!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9
!eHealth!consiste!na!prestação!de!serviços!e!trocas!de!informação!na!área!da!saúde!que!utilizam!sistemas!de!informação!

ou!soluções!tecnológicas.!

Modalidade

WS's

Master Index 
PACS cloud

PACS 
cloud 

gateway
Slave DB Arquivo

Cloud

Hospital/ Instituição médica

HTTPREST



!
!

!

!

53!

! O!modelo!mais!comum!de!teleradiologia!–!offCline%comporta!o!envio!de!imagens,!

metainformação!associada!e! relatórios!médicos! a! partir! de! um!domínio!básico! (por! ex.!

hospital)! para! o! domínio! offCline! do! médico! radiologista.! Neste! caso! os! domínios! de!

segurança!são!isolados!e!a!comunicação!é!realizada!por!intermédio!de!interfaces!(figura!

2)![1]![10].!

!Num!modelo!de!teleradiologia!onCline,%como!é!o!caso!dos!modelos!ASP!e!clientec

servidor,!anteriormente!referidos,%o!médico!radiologista!acede!remotamente!às! imagens!

em!tempo!real!via!rede!de!telecomunicações!do!RIS!e!PACS,!cuja!gestão!é!efetuada!pelo!

domínio!base.!Neste!modelo!de! teleradiologia!há!acesso!externo!a!dados!por!parte!do!

médico! radiologista,! sendo!que!este!usufrui! de!serviços!do!RIS!e!PACS.!Neste!caso!o!

médico!não!possui!a!tarefa!de!gestão!de!dados,!pelo!que!são!exigidas!medidas!adicionais!

de!segurança!e!privacidade!dos!dados!(figura!3)![1]![10].!
!

!
Figura!2:!Modelo!offcline!de!teleradiologia.!(Adaptado!de!Ruotsalainen,!P.!2010)!

!

!
Figura!3:!Modelo!oncline!de!teleradiologia.!(Adaptado!de!Ruotsalainen,!P.!2010)!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Tendo!em!conta!os!modelos!organizacionais!anteriormente!descritos!os!requisitos!

para!garantir!a!segurança!dos!dados!são:!

1.! Todos! os! domínios! que! processam! informação! radiológica! devem! ter! o!mesmo!

nível! de! segurança! e! proteção! da! privacidade! (baseado! em! políticas! de!

privacidade)\!

2.! Garantia!de!que!os!dados!não!ficam!disponíveis!para!indivíduos!ou!computadores!

não!autorizados\!

3.! Garantia! de! que! os! dados! não! são! modificados! ou! destruídos! durante! a!

comunicação,!visualização!e!manipulação!das!imagens\!

4.! Garantia!de!que!a!informação!no!interior!do!domínio!base!não!é!utilizada!para!fins!

que!não!o!diagnóstico!e!visualização!de!imagens!médicas!e!não!é!partilhada!com!

terceiros!sem!o!consentimento!informado!do!paciente!em!causa![10].!

No!que! respeita! à! imagem!médica!o! princípio! básico!para!gerir! a! privacidade!e!

segurança! dos! dados! é! o! cumprimento! de! normas! e! políticas! devidamente! legisladas,!

nomeadamente!a!certificação!Health%Insurance%Portability%and%Accountability%Act%(HIPPA).!

A!regra!de!privacidade!da!HIPAA!consiste!num!conjunto!de!normas!federais!para!proteger!

a! privacidade! dos! registos! médicos! e! outras! informações! de! saúde! mantidas! pelas!

entidades!cobertas!(planos!de!saúde).!A!regra!de!privacidade!permite!que!os!pacientes!

acedam!aos!seus!registos!médicos.!!

A!certificação!HIPAA!estabelece!normas!para!a!segurança!e!proteção!dos!registos!

eletrónicos!de!saúde,!assegurando!a!integridade,!disponibilidade!e!confidencialidade!das!

informações.!A!certificação!HIPPA!tornoucse!obrigatória!a!partir!de!20!de!abril!de!2005,!

sendo!a!entidade!responsável!por!assegurar!o!cumprimento!das!normas!de!segurança!a!

Office%for%Civil%Rights!(OCR)![23].!

!
2.7#Legislação#de#suporte#à#teleradiologia#em#Portugal#
!
! Em!termos!de!legislação!que!suporta!a!utilização!de!serviços!de!teleradiologia!em!

Portugal,! apenas!podem!ser! referenciadas!a! lei! 12/2005! relativa!à! informação!genética!

pessoal!de!saúde!e!lei!41/2004!relativa!à!proteção!de!dados!no!setor!das!comunicações!

eletrónicas.! Recentemente! a! diretiva! 2011/24/UE! sustenta! os! direitos! dos! doentes! em!

matéria!de!cuidados!de!saúde!transfronteiriços,!sendo!transcrita!e!adotada!em!Portugal!

[24]![25].!!

! Em!2013!a!ordem!dos!médicos!elaborou!um!manual!de!boas!práticas!direcionado!

à!teleradiologia!que!contempla!aspetos!como!responsabilidade!dos!profissionais,!requisitos!
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técnicos!e!de!equipamentos!(aquisição/digitalização,!monitor!de!visualização),!gestão!das!

imagens,!transmissão!e!arquivo!das!mesmas,!segurança!e!privacidade!dos!dados,!controlo!

de!qualidade!e!licenciamento![26].!

! No!entanto,!há!escassez!no!que!respeita!ao!enquadramento!da!responsabilidade!

médicoclegal! dos! médicos! envolvidos! na! prestação! de! serviços! de! teleradiologia! e!

respetivo! doente,! nomeadamente! em! casos! em! que! as! imagens! necessitam! de! ser!

transferidas! para! outros! países! com! o! intuito! de! serem! interpretadas.! Esta! situação!

constituiu!um!entrave!à!mobilização!de!doentes!e!respetivos!dados!no!espaço!europeu.!!

! Sob!o!ponto!de!vista! legal,!a! teleradiologia!acarreta! riscos,!uma!vez!que! implica!

transmissão! de! dados! por! via! telemática.! Os! riscos! acrescem! quando! se! utilizam!

mecanismos!de!outsourcing%em!países!estrangeiros,!estando!estes! relacionados!com!a!

escolha! do! prestador! de! serviço! (que! tem! que! ser! sujeito! a! uma! validação! prévia! das!

capacidades! e! qualificações),! a! relutância! por! parte! dos!médicos! radiologistas! internos!

perante! o! recurso! a! especialistas! externos! ou! contratação! de! serviços! de! leitura!

radiológica,!envio!de!exames!com!escassez!de!informação!clínica!e/ou!indisponibilidade!

de!exames!anteriores![10].!

! Do!ponto!de! vista! ético!é! necessário! ter! em!conta!as! implicações!de! recorrer! a!

serviços! de! teleradiologia,! sendo! obrigatório! informar! o! doente! que! o! seu! relatório! foi!

elaborado!por!intermédio!de!radiologistas!contratados!externamente!à!instituição![10].
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2.8#Teleradiologia:#perspetiva#europeia#
!
! A!nível!europeu!a!prática!da!teleradiologia!surge!enquadrada!pela!proposta!“Europa!

2020”
10
,!cujos!objetivos!se!prendem!com!a!promoção!de!uma!economia!digital!aberta!e!

competitiva,!cobrindo!várias!áreas!da!saúde,!como!informática!médica,!telecomunicações!

para! a! saúde! e! telemedicina.! O! programa! eHealth! é! o! exemplo! prático! e! concreto! do!

sucesso!desta!proposta![24].!

! Do!ponto!de!vista!político!e!jurídico!a!Europa!regecse!pela!diretiva!2011/24/UE!do!

Parlamento! Europeu! e! do!Conselho! de! 9! de!Março! de! 2011,! relativa! ao! exercício! dos!

direitos!dos!doentes!em!matéria!de!cuidados!de!saúde!transfronteiriços.!Verificacse!uma!

evolução!crescente!na!UE,!na!medida!em!que!assume!um!papel!cada!vez!mais!influente!

na!gestão!da!saúde!e!tendo!em!conta!o!reforço!que!o!tratado!de!Lisboa!acarretou!neste!

sentido![27].!

! O!Tratado!de!Lisboa,!que!entrou!em!vigor!no!final!de!2009,!conferiu!novos!poderes!

legislativos!ao!Parlamento!Europeu,!colocandoco!em!pé!de!igualdade!com!o!Conselho!de!

Ministros!no!processo!de! tomada!de!decisões!sobre!o!que!a!UE! faz!e!a! forma!como!o!

dinheiro! é! utilizado.! Também! alterou! a! forma! como! o! Parlamento! coopera! com! outras!

instituições,!conferindo!aos!deputados!um!maior!peso!na!condução!da!UE.!O!Tratado!de!

Lisboa!aumentou!a!capacidade!da!UE!e!do!seu!Parlamento!de!agir!e!apresentar!resultados.!

Alargou! as! competências! legislativas! do! Parlamento! Europeu! a! mais! de! 40! novos!

domínios,!incluindo!a!agricultura,!a!segurança!energética,!a!imigração,!a!justiça!e!os!fundos!

da!UE.!Além!disso,!o!Parlamento!adquiriu!o!poder!de!aprovar!a!totalidade!do!orçamento!

da!UE,!em!conjunto!com!o!Conselho![27].!

! Apesar! dos! esforços! dos! últimos! anos! há! ainda! barreiras! a! transpor,!

nomeadamente!no!que!respeita!à!criação!de!um!único!processo!clínico!eletrónico!comum!

a! nível! europeu,! que! seja! neutro! do! ponto! de! vista! linguístico,! uma! vez! que! a! sua!

inexistência! constitui! motivo! de! rejeição! de! inúmeras! propostas! de! estados! membros!

relacionadas!com!a!prestação!equitativa!de!cuidados!de!saúde!no!espaço!europeu.!!

! O! setor! da! saúde! tem! sofrido! constantes! alterações,! adaptações! e! assiste!

atualmente!a!uma!evolução!de!conceitos,!técnicas!e!tecnologias!que!importa!analisar!com!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10
!Europa!2020:! estratégia! de! crescimento! da!UE!para! a! próxima!década! c! pretende!que!a!UE! se! torne!uma!economia!

inteligente,!sustentável!e!inclusiva.!Estas!três!prioridades,!que!se!reforçam!mutuamente,!deverão!ajudar!a!UE!e!os!Estadosc

Membros!a!atingir!níveis!elevados!de!emprego,!de!produtividade!e!de!coesão!social.!A!UE!definiu!cinco!objetivos!em!matéria!

de! emprego,! inovação,! educação,! inclusão! social! e! clima/energia! que! deverão! ser! alcançados! até! 2020.!Cada!Estadoc

Membro!adotou!os!seus!próprios!objetivos!nacionais!em!cada!uma!das!áreas.!!
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vista! a! melhores! práticas! e! gestão! de! cuidados! em! prol! de! acessos! equitativos! e! de!

qualidade!a!serviços!de!saúde.!

! Deste!modo,!fazer!um!levantamento!da!situação!de!países!europeus!ao!nível!da!

avaliação! de! soluções! tecnológicas! emergentes! e! métricas! de! qualidades! na! área! da!

teleradiologia,! permite! um! termo! de! comparação! com! a! realidade! nacional,! onde! a!

escassez!de!comissões!e!entidades!reguladoras!é!desde!há!muito!conhecida.!

! Seguidamente!serão!apresentados!alguns!estudos!de!âmbito!europeu!na!área!da!

teleradiologia,!que!permitirão!uma!visão!global!da!importância!destes!estudos!numa!área!

em!expansão!e!remeter!alguns!dados!e!metodologia!para!a!realidade!nacional.!!

Para! o! enquadramento! nesta! temática! foi! realizada! uma! revisão! de! artigos!

relacionados!com!a! teleradiologia,! recorrendo!a!bases!de!dados!bibliográficas:!Medline,%

Science% Direct,% Google% Scholar% e% Scielo.! As! palavrascchave! utilizadas! foram:%

“teleradiology”%+%“evaluation”!+!“survey”.%

%

2.8.1#Estudo#italiano##
!

A!Societa% Italiana% Radiologia% Medica! (SIRM)! efetua! periodicamente! estudos! na!

área!da!radiologia!e!neurorradiologia!que!visam!não!só!avaliar!questões!tecnológicas!como!

também!o!grau!de!satisfação!e!motivação!dos!profissionais!envolvidos.!O!último!estudo!

realizado!em!Fevereiro!de!2016,!publicado!em!Abril!de!2016!pela!Springer!consistiu!num!

questionário!online!elaborado!por!dois!médicos!radiologistas.!O!questionário!era!composto!

por!19!questões!de!escolha!múltipla!e!tinha!duas!semanas!de!tempo!limite!de!resposta.!O!

estudo!teve!como!propósito!retratar!a!situação!da!teleradiologia!em!Itália,!sendo!o!universo!

de!estudo!membros!da!SIRM!e!a!amostra!constituída!por!1599!médicos!radiologistas,!o!

que!corresponde!a!17%!da!totalidade!de!especialistas!no!país![7].!

Como!resultados!do!estudo!a!SIRM!apresenta!que!62%!dos!participantes!têm!uma!

opinião!positiva!acerca!da!teleradiologia,!no!entanto!18%!das!opiniões!negativas!acreditam!

que!a!teleradiologia!tem!futuro.!Da!totalidade!dos!inquiridos!55%!utiliza!a!teleradiologia!na!

sua!prática!clínica,!sendo!que!47%!destes!utiliza!a!teleradiologia!em!situações!de!urgência,!

37%! em! períodos! noturnos! e! fins! de! semana! quando! não! existem! especialistas! em!

presença!física!na!instituição!e!33%!utiliza!a!teleradiologia!para!uma!melhor!redistribuição!

de!fluxos!de!trabalho.!A!maioria!dos! inquiridos!mantem!algumas!objeções!em!relação!à!

teleradiologia,! de! um!modo! particular! 40%! considera! a! teleradiologia! impessoal! e! 39%!

atribui! à! teleradiologia! a! responsabilidade! de! défices! de! comunicação! entre! médicos!

especialistas!e!médicos!de!clínica!geral![7].!
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2.8.2#Estudo#transeuropeu#
!

O!departamento!de!radiologia!do!Jeroen%Bosh%Ziekenhuis!na!Holanda!em!parceria!

com!o!ESR!elaborou!um!estudo!a!nível!europeu!que!pretendia!obter!uma!visão!do!uso!da!

teleradiologia!na!Europa,!avaliando!as!opiniões!e!possibilidades!de! futuro!deste! tipo!de!

serviços.!Este!estudo!foi!realizado!em!Junho!de!2012![8].!!

A! metodologia! consistiu! na! realização! de! um! questionário! online! a! médicos!

radiologistas!da!Europa.!O!questionário!era!constituído!por!32!questões!de!escolha!múltipla!

e!3!questões!de!resposta!aberta,!sendo!estabelecidas!várias!categorias!de!perguntas:!

1.! Dados!demográficos\!

2.! Tipo!de!teleradiologia\!

3.! Tipo!de!exames\!

4.! Aspetos!técnicos\!

5.! Segurança!dos!dados\!

6.! Vantagens!e!desvantagens\!

7.! Ameaças!e!oportunidades\!

8.! Garantia!de!qualidade\!

9.! Futuro!da!teleradiologia![8].!

Participaram!neste!estudo!368!profissionais,!representando!35!países!europeus.!A!

maior!percentagem!de!profissionais!inquiridos!provém!da!Áustria!(22%)!e!Bélgica!(22%),!

seguindocse!a! Inglaterra!(7%),!Holanda!(6%),!Alemanha!(5%),! Itália!(4%),!Estónia!(4%),!

Espanha!(4%),!França!(3%),!Grécia!(3%)!e!Suécia!(3%)![8].!

! No!que!respeita!à!localização!da!atividade!profissional,!38%!trabalha!em!hospitais!

públicos,! 36%! em! hospitais! universitários,! 17%! em! hospitais! privados! e! os! restantes!

distribuídos!por!clínicas!privadas,!entidades!prestadoras!de!serviços!de! teleradiologia!e!

institutos!de!investigação![8].!

! A!maioria!dos!inquiridos!usa!a!teleradiologia!na!sua!prática!profissional!(65%)!e!dos!

que!não!utilizam!36%!pensam!vir!a!utilizar!brevemente.!Da!totalidade!dos!inquiridos!18%!

não! pondera! utilizar! a! teleradiologia! num! futuro! próximo,! com! a! justificação! de!

indisponibilidade!financeira![8].!

! A!teleradiologia!faz!parte!do!normal!fluxo!de!trabalho!da!maioria!dos!profissionais!

(49%),!sendo!que!41%!dos!serviços!ocorre!para!pedido!de!segunda!opinião!ou!em!regime!

de!chamada!noturna![8].!!

! No! que! respeita! a! questões! técnicas,! 92%! das! instituições! utilizam! o! formato!

DICOM!na!transmissão!de!imagem!médica,!42%!utilizam!conexões!de!Internet!tipo!Virtual%
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Private%Network! (VPN)! para! partilha! de! dados,! imagens! e! relatórios,! 37%!usufruem!de!

WAN!ou!redes!de!comunicação!local.!A!Alemanha!mostrou!avanços!ao!nível!de!protocolos!

de! transmissão! de! imagem!médica,! sendo! o! DICOMcemail! o!mais! utilizado.! Os! dados!

clínicos!são!normalmente!obtidos!a!partir!do!PACS!e!RIS!(54%),!sendo!que!30%!destes!

são! disponibilizados! via! telefone! e! 24%! via! fax.! Apenas! 11%! dos! inquiridos! utiliza!

plataformas! de! teleradiologia! dedicadas.! A! comunicação! dos! relatórios! é! na! maioria!

realizada! via! telefone! (79%),! sendo! 43%! dos! mesmos! incorporados! no! RIS! e! 37%!

transmitidos!via!correio!eletrónico![8].!

! A!possibilidade!de!pedido!de!uma!segunda!opinião!e!uma!melhor!gestão!de!fluxos!

de!trabalho!são!apontados!como!as!maiores!vantagens!do!uso!da!teleradiologia.!Por!outro!

lado,!as!maiores!desvantagens!apontadas!são!a!integração!deficiente!da!história!do!doente!

e!acesso!a!estudos!anteriores\!limitação!na!comunicação!entre!especialistas!e!clínicos![8].!

! A! maioria! dos! inquiridos! considera! essencial! estabelecer! medidas! standard! de!

controlo!de!qualidade!e!implementar!programas!de!treino!específicos!para!a!teleradiologia!

[8].!

! Numa!questão!de!resposta!aberta!os!participantes!foram!questionados!acerca!do!

futuro!da!teleradiologia,!mais!especificamente!se!consideravam!que!iria!crescer,!manterc

se!ou!declinar!em!termos!de!importância!e!implementação.!Dos!inquiridos!80%!têm!uma!

visão! favorável! e! 20%! aponta! a! resolução! das! barreiras! financeiras! e! a! introdução! de!

standards%como!medidas!essenciais!à!completa!disseminação!deste!tipo!de!serviços.!O!

receio! de! serviços! com! menor! qualidade! e! da! menor! valorização! dos! profissionais!

envolvidos!são!apontadas!como!as!maiores!consequências!negativas!da! teleradiologia,!

pelo! que!o! recurso!a! entidades!externas!para! interpretação! radiológica! é!muitas! vezes!

associado!a!menor!garantia!de!qualidade!dos!relatórios!disponibilizados![8].!

! Este!estudo!refere!que!a!disseminação!do!PACS!está!associada!à!proliferação!da!

teleradiologia,! sendo! que! os! países! nórdicos,! Holanda,! Bélgica! e! Inglaterra! possuem!

sistemas!PACS!em!praticamente!100%!das!instituições!hospitalares.!Portugal!é!referido!

em!conjunto!com!a!Áustria!e!a!Espanha!como!possuindo!elevadas!taxas!de!disponibilidade!

de! sistemas! PACS.! No! entanto,! em! países! como! a! França! e! a! Grécia! apenas!¼! dos!

hospitais!possuem!PACS![8].!

! Alemanha!e! Inglaterra!apresentam!uso!exaustivo!de! teleradiologia,!por!culpa!da!

escassez!de!médicos!radiologistas!nestes!países![8].!!

! Este!estudo! refere!algumas! limitações,! nomeadamente!a! impossibilidade!de!um!

correto!tratamento!demográfico!dos!dados,!uma!vez!que!a!discrepância!no!que!respeita!à!

abstenção!foi!elevada.!A!Áustria!e!Bélgica!representam!em!conjunto!44%!da!amostra![8].!!
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2.8.3#União#Europeia#(UE)#–#estudo#qualitativo#
!

Em!Setembro!de!2014!foi!realizado!um!estudo!(publicado!em!“Health%Policy%and%

Technology”)!com!o!objetivo!de!clarificar!as!razões!que!suportam!ou!impedem!a!introdução!

da!teleradiologia!nos!países!da!UE.!Um!outro!propósito!deste!estudo!foi!compreender!o!

impacto!que!a!atual!legislação!tem!na!implementação!deste!tipo!de!serviços![6].!!

Foi! desenvolvido! um! estudo! qualitativo! por! intermédio! de! 12! entrevistas!

semiestruturadas! com! atores! précselecionados,! entrevistas! gravadas! e! transcritas! na!

íntegra!para!posterior!análise!de!dados![6].!

Como! resultados! o! estudo! apresenta! fatores! favoráveis! à! implementação! da!

teleradiologia:!

1.! Aumento!de!partilha!de!imagens!médicas!para!fins!de!interpretação!radiológica!em!

países!com!reduzido!número!de!médico!radiologistas\!

2.! Resolução! das! elevadas! listas! de! espera! na! interpretação! de! imagens! de!

Ressonância!Magnética\!

3.! Possibilidade!de!acesso!a!segunda!opinião!e!opinião!especializada.!

Os!obstáculos!à!introdução!e!completa!disseminação!da!teleradiologia!apontados!

por!este!estudo!são:!

1.! Incertezas!quanto!à!responsabilização!em!casos!de!má!prática!profissional\!

2.! Registo!dos!profissionais!de!saúde\!

3.! Segurança!dos!dados\!

4.! Inexistência!de!standards!e!sistemas!de!controlo!de!qualidade\!

5.! Diferenças!culturais![6].!

Em! suma,! os! radiologistas! identificam! a! teleradiologia! como! porta! aberta! à!

oportunidade!de!novas!aprendizagens!e!aperfeiçoamento!de!técnicas!em!menos!tempo,!

por!intermédio!de!partilha!de!conhecimento!em!ambiente!web%[6].!!

O!aspeto!negativo!mais!apontado!é!a!impossibilidade!de!interação!com!os!médicos!

requisitantes!(clínicos).!Não!foram!identificadas!barreiras!ou!constrangimentos!ao!nível!da!

linguagem.! Quando! questionados! acerca! de! implicações! políticas! e! potenciais!

recomendações,! os! participantes! propuseram! a! adoção! de! legislação! ao! nível! das!

credenciais/!cédulas!dos!médicos!radiologistas,!clarificação!ao!nível!da!partilha!e!acesso!

a! dados! na! UE! e! definição! de! requisitos!mínimos! para! os! prestadores! de! serviços! de!

teleradiologia![6].!

!
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2.8.4#Estudo#do#ESR#
!
! Os! recentes! desenvolvimentos! da! teleradiologia! acarretaram! necessidades! de!

avaliação! e! adoção! de! métricas! de! desempenho! e! qualidade! em! diferentes! países!

europeus![5].!!

! Nesta!perspetiva!a!ESR!eHealth%&%Informatics%Subcommittee!em!cooperação!com!

a!ESR!Quality,%Safety%and%Standards%Comittee!realizaram!dois!questionários!online!com!o!

objetivo!de!compreender!o!estado!atual!da!teleradiologia,!respetivas!adoções!e!estratégias!

de!implementação!que!datam!de!Março!de!2016![5].!

! O! primeiro! questionário! (com! 11! questões! e! um! espaço! aberto! a! opiniões)! foi!

remetido!a!44!países!europeus,!enquanto!que!o!segundo!questionário!foi!enviado!a!todos!

os!membros!da!ESR.!Este!era!composto!por!34!questões!dividas!em!4!seções:!

1.! Questões!demográficas\!

2.! Impacto! e! dimensão! de! uso! de! serviços! de! teleradiologia! (vantagens! e!

desvantagens,!garantia!de!qualidade)\!

3.! Aspetos!financeiros,!existência!de!guidelines\!

4.! Avaliação!do!questionário!e!da!teleradiologia!em!geral.!

Foi!ainda!contemplado!um!espaço!aberto!para!comentários!e!opiniões![5].!

A! finalidade! destes! estudos! é! adquirir! informações! que! possibilitem! delinear!

guidelines!de!atuação!e!legislação!adequada![5].!!

! Este!estudo!analisa!dois!tipos!distintos!de!teleradiologia:!

1.% Insourcing:% rede! de! partilha! e! interpretação! radiológica,! em! que! os! médicos!

radiologistas! trabalham! remotamente! e! são! pagos! à! peça! pela! instituição! que!

recorre!aos!seus!serviços.%

2.% Outsourcing:% recurso! a! entidades! externas! ou! centros! especializados! que!

concentram!especialistas!para!realizar!serviços!de!teleradiologia![5].!%

Ao!primeiro!questionário!responderam!25!dos!44!países!inquiridos,!sendo!que!74%!

refere! que! utiliza! serviços! de! teleradiologia! insourcing! no! seu! país.! A! frequência! de!

utilização! é! em! 56%! dos! casos! ocasional.! Os! principais! motivos! para! recorrer! à!

teleradiologia!são!o!pedido!de!segunda!opinião!e! interpretação!radiológica!em!períodos!

noturno! e! fins! de! semana,! sendo!que!em!44%!dos! casos! a! teleradiologia! faz! parte! da!

prática!clínica!comum!dos!serviços!de!imagiologia.!A!partilha!de!imagem!médica!em!âmbito!

de!insourcing!tem!impacto!positivo!em!60%!dos!serviços!de!radiologia![5].!!
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Dos! inquiridos! 70,8%! recorre! a! serviços! de! outsourcing,% com! frequência!

maioritariamente!ocasional!e!para! interpretação! radiológica! (50%)!em!períodos!em!que!

não!existem!especialistas!em!presença!física!nas!instituições![5].!

São! referidas! discrepâncias! geográficas! em! 45,8%! dos! casos,! sendo! que! o!

outsourcing!apenas!teve!impacto!positivo!nos!serviços!para!16,7%!dos!inquiridos.!este!tipo!

de! serviços! não! é! suportado! por! profissionais! da! organização! em! 70,8%! dos! casos!

questionados![5].!

O!segundo!questionário!foi!remetido!a!568!membros!da!ESR,!sendo!contemplados!

26!países!da!UE!(maior!parte!dos!participantes),!11!países!europeus!não!membros!da!UE!

e!7!países!não!europeus![5].!

A!maioria!dos!inquiridos!tem!opinião!positiva!em!relação!à!teleradiologia!(68,3%).!

Dos!inquiridos!27,6%!utiliza!outsourcing!para!interpretação!radiológica,!enquanto!que!32,5!

%!usufruem!de!serviços! insourcing.!Em!40,2%!dos!casos!a! teleradiologia!é!usada!para!

pedir!opinião!especializada.!Dos! inquiridos!44,1%!utiliza!WS’s! localizadas!na! instituição!

onde!exerce! funções,!contra!14,8%! localizadas!nas! instalações!da!entidade!que!presta!

serviços! de! teleradiologia.! Destacamcse! 14,5%! dos! inquiridos! que! referem! usar! uma!

combinação!entre!WS!e!dispositivo!móvel![5].!!

No!que!respeita!à!disponibilização!de!relatórios!médicos,!78,9%!refere!a!integração!

automática!destes!com!o!RIS/PACS,!enquanto!que!15,7%!dos! inquiridos! revela!não! ter!

acesso!aos!sistemas!PACS/RIS!nem!a!estudos!anteriores![5].!

Quanto! ao! controlo! de! qualidade,! quase! metade! dos! inquiridos! (48,9%)! diz!

existirem! medidas/! métricas! de! controlo! e! garantia! de! qualidade! dos! sistemas! de!

teleradiologia!que!utilizam![5].!

Mais!de!2/3!dos!inquiridos!revela!estar!satisfeito!com!os!serviços!de!teleradiologia!

que!tem!ao!seu!dispor,!sendo!que!18,7%!considera!provável!que!exista!insatisfação!entre!

os!médicos!de!clínica!geral!que!prescrevem!os!exames.!As!desvantagens!assinaladas!são!

a!diminuição!da!comunicação!entre!médicos!requisitantes!e!especialistas,!pouco!(nenhum)!

contato!entre!especialista!e!doente,!dificuldades!no!acesso!a!informação!clínica!e!exames!

anteriores!e!fraca!comunicação!entre!médicos!radiologistas!e!técnicos!de!radiologia![5].!

No!que!se!refere!a!custos!associados!a!prestações!de!serviços!de!teleradiologia,!

45,7!%!responde!que!a!instituição!tem!papel!preponderante!na!escolha!e!negociação!de!

preços!e!contratos!a!efetuar,!sendo!que!25,7%!desconhece!como!funciona!o!processo!de!

aquisição! de! teleradiologia.! De! notar! que! 18,2%! revela! que! os! preços! são! fixos! e!

legislados,!pelo!que!não!há!lugar!para!negociações![21].!Dos!inquiridos!32,9%!considera!

a! teleradiologia! uma! área! tremendamente! competitiva,! que! tem! vindo! a! despoletar!



!
!

!

!

63!

concorrência!desleal!e!preços!cada!vez!mais!baixos!com!possível!redução!da!qualidade!

dos!serviços!prestados,!receandocse!a!desvalorização!da!profissão!de!médico!radiologista!

[5].!

Por!fim,!relativamente!a!legislação!e!guidelines!44,5%!desconhece!a!existência!de!

legislação!ou! linhas!de!orientação!para!a!teleradiologia!e!15,4%!conhece!as!normas!da!

ESR!e!a! legislação!em!vigor! na!UE
11
.!As!discrepâncias! entre! a! legislação!da!UE!e!as!

normas!nacionais! e! locais! de! cada!um!dos!países! acarretam!confusão,! contradições!e!

dificuldade!na!garantia!de!segurança!e!qualidade!dos!serviços!prestados.!A!criação!de!

regulamentação!específica,!obrigatória!e!equitativa!na!UE!permitirá!no!futuro!desenhar!um!

sistema!de!controlo!de!qualidade! fidedigno.!O!estudo!revela!ainda!que!seria! importante!

avaliar!o!ponto!de!vista!do!doente!acerca!desta!temática!tão!influente!como!controversa!

na!área!de!diagnóstico!médico![5]![9].!

!

2.9#Teleradiologia:#perspetiva#futura#
!
! Os! avanções! tecnológicos! permitem! hoje! plataformas! de! teleradiologia! que!

assentam!em!arquiteturas!virtuais!e!software% internet%based,!sendo!atualmente!possível!

aceder! a! serviços! e! aplicações! em! dispositivos! móveis,! como! se! de! uma! estação! de!

trabalho!se!tratasse.!Conceitos!como!os!referidos!anteriormente!tendem!a!tornarcse!cada!

vez!mais!viáveis!e!apetecíveis,!na!medida!em!que!implicam!redução!de!custos,!não!só!ao!

nível! do! investimento! inicial! como! da! manutenção! a! médioclongo! prazo.! Não! há!

necessidade!de!instalação!de!software!em!cada!uma!das!entidades!ou!componentes!da!

arquitetura!de!teleradiologia!implementada,!o!que!facilita!a!sua!aquisição!e!utilização.!Outro!

aspeto! fundamental! é! a! integração! de! diferentes! sistemas! de! informação! num!mesmo!

interface! permitindo! a! transmissão! e! acesso! seguro! aos! dados! dos! doentes,! imagens!

radiológicas!e!respetivos!relatórios!clínicos.![1]![5]![22].!!

! No! entanto,! existe! ainda! relutância! na! aquisição! de! serviços! baseados! em!

estruturas!cloud,!muito!por!culpa!da!escassez!de!legislação!e!divergências!no!que!respeita!

a!protocolos!e!normas!entre!os!diferentes!países.!Assim,!futuramente!esperacse!que!sejam!

criadas!leis!e!diretivas!dedicadas,!coerentes!e!comuns!a!todos!os!serviços!que!utilizem!a!

teleradiologia! na! prática! clínica.! Deste! modo! naturalmente! que! a! aposta! em! soluções!

comerciais!aumentará,!uma!vez!que!estas!já!estão!disponíveis!no!mercado!e!são!alvo!de!

melhoria!e!aperfeiçoamento!constante![1]![5]![8].!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11
!Diretiva!2011/24/EU!c!sobre!os!direitos!dos!doentes!em!matéria!de!cuidados!de!saúde!transfronteiriços!clarifica!as!regras!

de!acesso!aos!cuidados!de!saúde!noutro!país!da!UE,!incluindo!o!reembolso.!
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3.!Teleradiologia:!análise!da!situação!em!Portugal!

!
Na!fase!que!antecedeu,!nesta!dissertação,!a!implementação!da!metodologia!para!

estudo! sistemático! de! cenários! de! teleradiologia! em! Portugal,! reveloucse! importante!

efetuar!uma!pesquisa!por!critérios!geográficos!no!que!respeita!a!instituições!prestadoras!

de! cuidados! de! saúde! no! setor! público.! Assim,! para! além! da! revisão! de! artigos!

relacionados!com!a! teleradiologia,! recorrendo!a!bases!de!dados!bibliográficas:!Medline,%

Science% Direct,% Google% Scholar% e% Scielo! e! com! as! palavrascchave! “teleradiologia”,!

“telemedicina”!+!“Portugal”,!foram!efetuados!contatos!via!correio!eletrónico!e!telefone!para!

uma!primeira!localização!de!plataformas!de!teleradiologia.!Os!contatos!foram!realizados!

junto! das! Administrações! Regionais! de! Saúde! (ARS),! pretendendo! abordar! todas! as!

instituições!existentes,!estejam!elas!organizadas!em!Unidades!Locais!de!Saúde!(ULS),!CH!

ou!Parcerias!Público!Privadas!(PPP).!Foram!também!contatadas!as!empresas!prestadoras!

de! serviços! de! teleradiologia! identificadas! ao! longo! da! revisão! bibliográfica! efetuada.!

Foram!ainda!objeto!de!análise!a!“Carta!de!Equipamentos!Médicos!Pesados”,!publicado!em!

Diário!da!República!a!05!de!Março!de!2013!e!a! “Rede!de!Referenciação!Hospitalar!de!

Urgência!e!Emergência”!de!2001.!!

!

3.1#Telemedicina/#Teleradiologia:#início#do#ano#2000#
!

Dando! continuidade! à! perspetiva! histórica! referida! no! subcapítulo! 2.3.2,! será!

seguidamente!abordada!a!situação!da!telemedicina!e!consequentemente!da!teleradiologia!

em!Portugal!durante!o! início!do!ano!2000,!nomeadamente!ao!nível!das!subcregiões!de!

saúde!que!compõem!o!setor!público!dos!cuidados!de!saúde.!!

!Em!Portugal!o!desenvolvimento!da!telemedicina!temcse!verificado!sobretudo!nas!

áreas!da!imagiologia,!dermatologia!e!cardiologia.!Ao!contrário!do!espetável!é!ao!nível!dos!

Cuidados!de!Saúde!Primários!(CSP)!que!a!prática!de!serviços!de! telemedicina!assume!

liderança,!principalmente!na!região!do!interior!e!zonas!mais!desfavorecidas!do!ponto!de!

vista!económico!e!social![12].!

Num!estudo!realizado!em!2004!são!referenciadas!100!instalações!de!teleconsulta!

que!permitiam!a!ligação!entre!centros!de!saúde!e!hospitais!distritais!e!140!de!teleradiologia!

que!permitiam!estabelecer!ligação!entre!hospitais!distritais,!centrais!e!privados![12].!!

Em!2004!a!região!norte!era!a!que!possuía!mais!serviços!de!teleradiologia!–!CH!do!

Alto!Minho,!Hospital!Distrital!de!Bragança,!Hospital!de!Mirandela,!Hospital!de!Guimarães!

e! CH! do! Vale! do! Sousa,! cujo! objetivo! era! essencialmente! a! partilha! de! imagens! e!
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respetivos!relatórios!entre!CS!e!hospitais!e!entre!hospitais!distritais!e!centrais!ou!privados!

[12]![28].!!

Na! região! centro! o! projeto! de! Cardiologia! Pediátrica! do! Hospital! Pediátrico! de!

Coimbra! em! parceria! com! o! já! extinto! Hospital! Maria! Pia! no! Porto,! foi! totalmente!

remodelado! pela! PT! Comunicações! ao! nível! das! redes! de! comunicação.! A! exigência!

técnica! da! transmissão! de! imagens!médicas! referentes! à! especialidade! de! cardiologia!

(imagens!em!movimento)! forçou!a! implementação!de!protocolos!TCP/IP!e!um!meio!de!

comunicação! específico! que! permite! a! separação! dos! dados! da! imagem! da! restante!

metainformação! numa! aplicação! denominada! MEDIGRAF.! Esta! aplicação! pode! ser!

utilizada! por! diversas! especialidades! (por! ex.! radiologia),! uma! vez! que! permite! em!

simultâneo!a!videoconferência!e!envio!de!imagens!em!tempo!real.!Esta!plataforma!opera!

em!ambiente!Microsoft!Windows!NT,!tendo!como!componentes!uma!base!de!dados!e!um!

sistema!de!videoconferência!que!implementa!a!norma!H.323
12
.!Esta!aplicação!e!respetivas!

ligações! entre! os! vários! nós! podiam! ser! efetuadas! sobre! RDIS! (Rede! Digital! com!

Integração!de!Serviços),!ATM!ou!sobre!a!própria!rede!local!do!hospital![12].!!

Uma!outra!análise!que!data!de!2007!dá!conta!de!um!enorme!crescimento!ao!nível!

de!serviços!eChealth,%que!surgiu!acoplado!à!massificação!da!Internet!e!das!tecnologias!web!

e!teve!início!mais!preponderante!após!a!constituição!da!Missão!Nacional!para!a!Sociedade!

da!Informação![28].!A!tabela!6!mostra!a!evolução!no!que!respeita!à!adesão!a!serviços!eC

health!no!espaço!de!5!anos,!destacandocse!a!teleconsulta!e!telediagnóstico!já!existentes!

em!2002!e!que!se!mantêm!em!crescimento![12].!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12
!H.323!–!recomendação!ITUcT!(International%Telecommunication%Union%Telecommunication%Standardization):!estabelece!
padrões!para!codificação!e!descodificação!de!fluxos!de!dados!de!áudio!e!vídeo,!garantindo!que!produtos!baseados!no!padrão!

H.323!de!um!fabricante!interopere!com!produtos!H.323!de!outros!fabricantes.!
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!

Tabela!6:!Análise!de!adesão!aos!serviços!eChealth!em!Portugal.!(Adaptado!de!CARRASQUEIRO,!S.!2007)!

Serviços!eHealth! Oferta!em!2002! Evolução!2007!

Sites!de!informação!de!saúde!e!bemcestar! ••! !!

Contact%centers!e!telecuidados! "! #!

Aconselhamento!médico!e!correio!eletrónico! •! $!

Cuidados!domiciliários!de!teleconsulta! "! $!

Cuidados!domiciliários!de!telemonitorização! "! $!

Grupos!de!apoio! "! $!

Sites!de!informação!e!serviços!administrativos! •! #!

Aquisição!de!produtos!online! "! $!

Sites!para!profissionais! ••! $!

Educação!médica!online! ••! $!

Investigação!científica!sobre!a!Internet! •! #!

Páginas!web!de!prestadores! "! #!

Partilha!de!informação!PCE!e!transações!clínicas! "! #!

Transações!administrativas%online! •! #!

Saúde!pública!e!regulação! •! #!

Teleconsulta!e!telediagnóstico! ••! #!

Comércio!eletrónico!B2B! "! $!

Legenda!tabela!8:!!

"!Inexistente! ! !!Menor!número!de!projetos/!serviços!

•!Algumas!iniciativas! #!Maior!número!de!projetos/serviços!

••!Muitas!indicativas! $!Igual!número!de!projetos/serviços!

!

Seguiramcse! outros! projetos! importantes! e! que! contribuíram! para! a! adoção! de!

telemedicina!como!prática!clínica!de!rotina!na!prestação!de!cuidados!de!saúde!atempados!

e!de!qualidade.!Destacamcse:!

1.! Processo!de!webização!da!Administração!Central!dos!Sistemas!de!Saúde!(ACSS)\!

2.! Saúde!24!–!o!centro!de!atendimento!do!serviço!nacional!de!saúde,!cuja!arquitetura!

está!ilustrada!no!esquema!11.!

3.! Projeto! AIRMED! –! monitorização! remota! de! doentes! cardíacos! no! Hospital! de!

Santa!Marta\!

4.! Telemonitorização! em! cardiologia! possível! através! da! implementação! do! telec

eletrocardiograma!cujo!processo!está!ilustrado!esquema!12\!

5.! TeleMedAlentejo\!
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6.! Rede!Digital!de!Saúde!da!Ria!de!Aveiro\!

7.! Projetos!GAMITE!e!CALENO!no!norte!do!país\!

8.! Projeto!UPIP!(Urgência!Pediátrica!Integrada!do!Porto)\!

9.! Redes!de! telediagnóstico!na!ARS!Algarve!através!de! financiamento! INTERREG!

[28]![29].!!

!
Esquema!11:!Arquitetura!dos!sistemas!de!informação!do!Saúde!24.!(Adaptado!CARRASQUEIRO,!S.!2007)!

!
Esquema!12:!Processo!do!teleceletrocardiograma.!(Adaptado!CARRASQUEIRO,!S.!2007)!
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!
3.2#Teleradiologia#nas#ARS’s#
!

A!partir!de!2003,!com!a!criação!dos!hospitais!S.A.,!a!estrutura!da!oferta!hospitalar!

do! Sistema!Nacional! de! Saúde! (SNS),! sofreu! profundas! alterações! com!mudanças! de!

estatuto!jurídico!e!fusões!entre!instituições.!O!universo!hospitalar!do!SNS!contava,!no!final!

de! 2012,! com! cinquenta! e! duas! instituições,! distribuídas! geograficamente,! da! seguinte!

forma!por!ARS![30]!–!ver!tabela!7!e!figura!4.!

!

Tabela!7!c!N.º!de!Instituições.!(Adaptado!de!Ministério!da!Saúde.!2013)!

ARS! N.º!INSTITUIÇÕES!

ARS!Norte! 16!

ARS!Centro! 13!

ARS!Lisboa!e!Vale!do!Tejo!(LVT)! 16!

ARS!Alentejo! 4!

ARS!Algarve! 3!

TOTAL! 52!

!

!
Figura!4:!Distribuição!geográfica!de!instituições!hospitalares!no!SNS!(Ministério!da!Saúde.!2013)!

!
A!teleradiologia!permite!a! transmissão!de! imagens!médicas!entre! instituições!de!

localização!diferente,!pelo!que!os!médicos!prescritores!de!comunidades!geograficamente!

afastadas! de! centros! médicos! especializados! podem! aceder! a! exames! imagiológicas!

realizados! em! unidades! locais,! obtendo! os! seus! relatórios! sem! necessidade! de!

deslocações!e!com!menores!custos![29].!!

!
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A!teleradiologia!assume!especial!importância!em!situações!de!caráter!urgente!e!na!

inexistência! de! especialistas! de!Radiologia/Neurorradiologia! locais.!A! figura! 5!mostra! a!

distribuição! nacional! de! médicos! especialistas! havendo! discrepâncias! regionais! que!

podem!justificar!a!necessidade!crescente!de!adotar!serviços!de!imagiologia!assentes!em!

plataformas!de!teleradiologia![29].!!

!

!

3.2.1#ARS#Norte#
!
Centros!de!Diagnóstico!Pneumológico!(CDP)!

!
Os!CDP!surgiram!em!Portugal!como!serviços!dedicados!ao!tratamento!e!prevenção!

da!tuberculose!c!doença!reconhecida!pela!Organização!Mundial!de!Saúde!(OMS)!c!como!

epidemia! difícil! de! controlar,! dando! também! valioso! contributo! no! despiste! de! várias!

patologias! de! foro! respiratório.! Estes! CDP! funcionam! em! articulação! com! os! CS! e! o!

departamento! de! Saúde! Pública.! Os! CDP! do! distrito! do! Porto! (tabela! 8)! sofreram! um!

processo!de!modernização!ao!nível!de!instalações,!infraestruturas!e!equipamentos!levando!

naturalmente!a!modificações!do!fluxo!de!trabalho%dos!serviços!e!readaptações!dos!diversos!

profissionais! de! saúde! envolvidos.! As! necessidades! de! arquivo! aumentaram! tendo! em!

conta!o!crescimento!de!informação!adquirida![31].!

!

!

!

!

!

Figura!5:!Distribuição!de!Médicos!Radiologistas!e!Neurorradiologistas!por!região!de!saúde.!(Ministério!da!

Saúde,!2013)!
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!
Tabela!8!c!Serviços!de!radiologia!que!constam!dos!CDP.!(Adaptado!de!BASTOS,!O.!2012)!

SERVIÇOS!DE!RADIOLOGIA!!

CDP!Porto!

CDP!Vila!nova!de!Gaia!

CDP!Gondomar!

CDP!Penafiel!

CDP!Póvoa!de!Varzim!

Unidade!de!Saúde!de!Caxinas!–!Vila!do!Conde!

CS!Baião!

!

Seguidamente,!será!apresentada!uma!breve!descrição!do!cenário!de!teleradiologia!

em!que!assentam!os!CDP!do!distrito!do!Porto.!

!
Esquema!13:!Diagrama!funcional!do!projeto!dos!CDP!(Adaptado!de!BASTOS,!O.!2012)!

!
Esquema!14:!Diagrama!da!comunicação!dos!sistemas!CDP!(Adaptado!de!BRANDÃO,!M.!2011)!

!



!
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! Neste!cenário!(esquemas!13!e!14)!o!sistema!é!composto!por!um!arquivo!central!

localizado!no!CDP!Porto!e!que!abrange!todos!os!CDP,!sendo!que!cada!uma!das!entidades!

produtoras!de!imagem!médica!possui!um!repositório!local.!Existe!integração!e!partilha!de!

informação!possível!por!intermédio!da!utilização!do!RIS.!Todas!as!instituições!podem!ter!

acesso!em! tempo! real!aos!exames! imagiológicos,! independentemente!do! local!em!que!

foram!realizados![31].!

! O!agendamento!de!exames!é!realizado!por!intermédio!do!RIS,!sendo!criada!uma!

lista! de! trabalho! através! do! SiiMA
13
!disponibilizada! na! WS! do! TR! por! modalidade! de!

exame.!O!RIS!permite!ainda!acoplar!o!relatório!médico,!às!imagens!e!dados!clínicos!de!

cada! utente.! A! requisição! de! exames! é! efetuada! por! cada! um! dos! CDP! através! de!

aplicação! certificada!pela!Administração!Central! de!Sistemas!de!Saúde! (ACSS)!para!a!

prescrição!eletrónica!de!Meios!Complementares!de!Diagnóstico!e!Terapêutica! (MCDT),!

ficando!esta!informação!centralizada!no!PACS!do!CDP!do!Porto!(esquema!15)![31].!

!
Esquema!15:!Procedimento!para!agendamento!de!exames!imagiológicos.!(Adapt.!BASTOS,!O.!2012)!

!
É! possível! a! impressão! e/ou! gravação! em! Compact% Disk! (CD)! dos! exames! e!

respetivos! relatórios! mediante! impressora! de! películas! Codonics% Horizon% GS% e! um!

gravador! laser%multimédia.!O!sistema!está!preparado!para! integrar! relatórios!de! voz.!A!

ligação!ao!exterior!continua!a!ser!mantida!pelo!perfil!de!comunicações!já!existente!na!ARS!

(esquema!16)![11]![31].!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 O!SiiMA!é!o!sistema!de!informação!que!permite!gerir!de!forma!eficiente!todo!o!circuito!operacional!de!um!serviço!clinico.!!
!
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!
Esquema!16:!Dinâmica!do!CDP!Porto!(Adaptado!de!BARROS,!O.!2012)!

!

!
Figura!6!H!Custos!detalhados!para!modernizar!serviço!de!radiologia!do!CDP!Porto!(BARROS,!O.!2012)!

Figura!7:!Custos!com!contratos!de!assistência!(BARROS,!O.!2012)!

A!assistência!técnica!ao!equipamento!tecnológico!e!ao!PACS!do!Raios!X!(RX)!do!

CDP!do!Porto!é! feita!pela!Philips%Healthcare,! empresa! fornecedora!do!equipamento.!A!

garantia!de!assistência!foi!de!dois!anos.!No!ano!2010!foi!realizado!o!contrato!de!assistência!

ao!equipamento!e!não!foi!realizado!o!contrato!de!assistência!ao!PACS!(figura!6!e!figura!7)!

[31].!!

!

!

!

!
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Projeto!Caleno!–!“Telemedicina!em!Castela!e!Leão!e!Nordeste!Transmontano”!

!
! A!região!de!Bragança!é!conhecida!pela!enorme!dispersão!geográfica!que!dificulta!

o!acesso!a!cuidados!de!saúde!pela!população!cuja!faixa!etária!é!bastante!elevada.!Tendo!

em! conta! os! fatores! anteriormente! descritos! faz! sentido! apostar! em! cenários! de!

telemedicina!e!em!2004!surgiu!o!projeto!Caleno,!desenhado!em!conjunto!pela!ARS!Norte!

e!Gerencia% Regional% de% Salud% de% Castilla% y% León.%O! objetivo! primordial! deste! projeto!

consistiu!em!colmatar!falhas!ao!nível!de!especialidades!como!a!imagiologia,!dermatologia,!

psiquiatria! e! alcoologia,! possibilitando! a! integração! e! partilha! da! informação! clínica! do!

utente!entre!as!diversas!instituições!contempladas!(tabela!9)!(esquema!17)![32].!!

!
Esquema!17:!Integração!das!instituições!abrangidas!pelo!projeto!Caleno.!(Adapt.!BRANDÃO,!M.!2011)!

!
Tabela!9!c!Instituições!abrangidas!pelo!projeto!Caleno!(Adaptado!de!CARRASQUEIRO,!S.!2007)!

HOSPITAIS! CENTROS!DE!SAÚDE!

!

!

!

!

Hospital!de!Bragança!

Hospital!de!Macedo!de!Cavaleiros!

Hospital!de!Mirandela!

Vinhais!

Vimioso!

VilacFlor!

Torre!de!Moncorvo!

Mogadouro!

Alfândega!da!Fé!

Bragança!

Carrazeda!de!Ansiães!

Freixo!de!Espada!à!Cinta!

Macedo!de!Cavaleiros!

Miranda!do!Douro!

Mirandela!

!



!
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Para! possibilitar! a! implementação! da! plataforma! de! telemedicina! acima!

mencionada! foi!necessário! introduzir!um!componente!denominado!“integrador!web”!que!

permite!a!criação!de!um!ponto!único!de!acesso!aos!vários!sistemas,!assente!em!tecnologia!

web.!Toda!a!informação!produzida!numa!unidade!local!é!duplicada!para!a!unidade!central!

para!que!seja!constituído!um!arquivo!regional!único,!que!permite!o!acesso!à!informação!

clínica,! exames! e! relatórios! do! utente! de! modo! rápido! e! independente! da! localização!

(esquema!18)![11].!!

!
Esquema!18:!Fluxo!de!informação!no!projeto!Caleno!(Adaptado!de!BRANDÃO,!M.!2011)!

!
A!comunicação!entre!as!duas!unidades!(local!e!central)!é!realizada!por!intermédio!

da!rede!de!informação!da!saúde!(RiS)!gerida!pelos!Serviços!Partilhados!de!Tecnologias!

de!Informação!e!Comunicação!(esquema!19).!Caso!a!rede!não!seja!capaz!de!suportar!a!

transferência!de!dados!recorrecse!a!linhas!RDIS![11].!!

!
Esquema!19:!Diagrama!funcional!do!projeto!Caleno.!(Adaptado!de!BRANDÃO,!M.!2011)!

!



!
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Cada! uma! das! instituições! contempla! um! arquivo! local,! sendo! o! Hospital! de!

Mirandela! o! detentor! inicial! do! PACS! central,! uma! vez! que! este! já! se! encontrava!

previamente!instalado.!Em!2011!foi!adquirido!um!outro!PACS!que!se!encontra!instalado!

nas!antigas!instalações!da!subcregião!de!saúde!de!Bragança!(atualmente!a!designação!é!

ARS,! tendo! sido! extintas! as! subcregiões),! pelo! que! os! exames! que! se! encontravam!

armazenados! no! anterior! PACS! central! instalado! no! Hospital! de! Mirandela,! sofreram!

processo!de!migração!para!o!novo!PACS![31].!!

Todas!as!estações!de!trabalho!possuem!a!aplicação!EasyAcessWeb!que!utiliza!a!

base!de!dados!do!arquivo!existente!em!detrimento!de!uma!base!de!dados!adicional!para!

gestão! de! listas! de! trabalho,! facilitando! a! sincronização! entre! servidor! e! PACS,!

disponibilização! imediata! de! exames! arquivados! e! gestão! de! configurações! num! único!

ambiente!PACS.!Os!relatórios!dos!exames!são!assegurados!por!empresa!externa!desde!

2011![11].!!

!

Projeto!Gamite!–!“Galiza!e!Minho!através!da!telemedicina”!

!
! Este!projeto!surge!em!2007!inserido!no!Programa!de!Cooperação!Transfronteiriça!

PortugalcEspanha!em!iniciativa!comunitária!da!INTERREG!III,!tendo!como!parceiros!a!ARS!

Norte!e!o!Serviço!Galego!de!Saúde,!instituições!apresentadas!na!tabela!10.!O!objetivo!era!

dotar!os!distritos!de!Viana!do!Castelo!e!Braga!e!a!Galiza!de!uma!rede!de!telemedicina![32].!!

!

Tabela!10!c!Instituições!abrangidas!pelo!projeto!Gamite!(Adaptado!de!CARRASQUEIRO,!S.!2007)!

HOSPITAIS! CENTROS!DE!SAÚDE!

!

!

!

Centro!Hospitalar!do!Alto!Minho!(CHAM)!–!

Unidade!de!Viana!do!Castelo!

!

Hospital!de!São!Marcos!!

Arcos!de!Valdevez!

Caminha!

Melgaço!

Monção!

Ponte!da!Barca!

Paredes!de!Coura!

Valença!

Vieira!do!Minho!

Vila!Nova!de!Cerveira!

Vila!Verde!

Terras!de!Bouro!

! !
!



!
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A!plataforma!de!telemedicina/teleradiologia!assenta!na!integração!dos!serviços!de!

informação!e!arquivo!já!existentes!(esquema!20):!

1.! Sistema!de!Informação!para!Gestão!de!Doentes!Hospitalares!(SONHO)\!

2.! Sistema!Informático!de!Unidades!de!Saúde!(SINUS)\!

3.! Sistema!de!Apoio!Médico!(SAM)\!

4.! PACS![32].!

!
Esquema!20:!Nível!de!integração!do!projeto!GAMITE!(Adaptado!de!BRANDÃO,!M.!2011)!

!
Cada!uma!das!instituições!contempla!um!arquivo!local,!sendo!o!CHAM!o!detentor!

do! PACS! central! (esquema! 21).! O! médico! especialista! pode! consultar! a! sua! lista! de!

trabalho,!aceder!ao!histórico!de!exames!e!elaborar!o!relatório!dos!mesmos.!A!integração!

com! o! PACS! central! é! efetuada! através! de! um! gestor! de! comunicações! que! utiliza!

protocolo!DICOM.!Existe!integração!com!o!RIS!(esquema!22)![6]![32].!

!
Esquema!21:!Funcionamento!do!arquivo!central!do!projeto!GAMITE!(Adaptado!de!BRANDÃO,!M.!2011)!
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!
Esquema!22:!Circuito!funcional!de!exames!radiológicos!(Adaptado!de!BRANDÃO,!M.!2011)!

!
! De! acordo! com! o! relatório! de! atividades! da! ARS! Norte! (2007)! para! além! da!

implementação! dos! sistemas! de! telemedicina! e! respetivos! sistemas! de! informação,!

procedeucse! à! instalação! de! novos! equipamentos! nos! CS! e! Hospitais! abrangidos,!

apresentação!do!protótipo!do!projeto!e!ações!de!formação!para!os!profissionais!envolvidos.!

Apesar!dos!esforços!descritos!anteriormente,!em!2011!apenas!a!modalidade!de!retinopatia!

diabética!se!encontrava!em!pleno!funcionamento![33].!!

! !

PACS!Regional!(Região!de!TrásHosHMontes)!

!
! Com! a! remodelação! da! rede! nacional! hospitalar! foram! criados! Serviços! de!

Urgência! Básicos! (SUB)! que! contemplam! o! funcionamento! dos! serviços! de! radiologia!

24h/dia,! 7! dias/semana.! Assim,! surgiu! a! necessidade! de! capacitar! estes! serviços! com!

sistemas! de! arquivo! e! distribuição! de! imagens!médicas! e! respetivos! dados! clínicos! do!

utente.!No!distrito!de!Vila!Real!as!instituições!contempladas!estão!mencionadas!na!tabela!

11![11].!

!

Tabela!11!c!Instituições!abrangidas!pelo!projeto!PACS!c!Vila!Real!(COUTINHO,!E.!2004)!

SERVIÇOS!DE!RADIOLOGIA!!

Alijó!

Vila!Pouca!de!Aguiar!

Vila!Real!(CDP)!

Peso!da!Régua!

Montalegre!

!

!
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O! PACS! regional! assenta! numa! plataforma! de! teleradiologia! em! que! existe!

sincronização!de!informação!entre!os!diferentes!sistemas.!O!PACS!funciona!como!arquivo!

e!base!de!dados,!pelo!que!estão!salvaguardados!problemas!de!sincronismo!entre!servidor!

web! e!gestor! do!arquivo.!Cada!CS! (unidade! local)! detém!autonomia!no!que! respeita!à!

aquisição! de! imagens,! distribuição! e! arquivo! das!mesmas.! É! possível! aceder! a! outros!

arquivos!locais,!facilitando!a!visualização!e!relatório!de!exames!por!especialista!a!partir!de!

uma! única! unidade.! (esquemas! 23! e! 24).! Apesar! de! todas! as! configurações! estarem!

asseguradas,!à!data!de!2011!ainda!não!se!efetuavam!relatórios!de!exames!imagiológicos,!

sendo!a!teleradiologia!usada!apenas!para!distribuição!e!visualização!de!imagens!médicas!

de!modo!remoto!e!imediato.!O!processo!de!instalação!desta!plataforma!terminou!em!Julho!

de! 2009! e! em! 2010! todas! as! unidades! locais,! exceto! o! CS! de! Peso! da! Régua! se!

encontravam!em!funcionamento![11]![30],!situação!que!se!mantém.!!

!
Esquema!23:!Diagrama!funcional!integração!PACS!regional!c!Vila!Real.!(Adapt.!BRANDÃO,!M.!2011)!



!
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!

!
Esquema!24:!Integração!dos!serviços!de!radiologia!dos!CS!e!CDP!Vila!Real.!(Adaptado!de!BRANDÃO,!M.!

2011)!

3.2.2#ARS#Algarve##
!

O! CH! Algarve! E.P.E! resulta! da! fusão! entre! o! Hospital! de! Faro! (HF)! e! o! CH!

Barlavento! Algarvio! (CHBA)! c! Hospital! de! Portimão! e! Hospital! de! Lagos.! !Encontracse!

integrado!no!SNS!e!detém!autonomia!administrativa,!financeira!e!patrimonial![34].!

É!composto!por!três!unidades!hospitalares!–!Faro,!Portimão!e!Lagos!às!quais!se!

somam! os! SUB! do! Algarve! (Vila! Real! de! santo! António,! Albufeira,! Loulé! e! Lagos)! e!

caracterizacse!como!uma!unidade!hospitalar!de!referência!no!SNS,!responsabilizandocse!

pela!prestação!de!cuidados!de!saúde!diferenciados!na!região!do!Algarve,!bem!como!pelo!

apoio!à!formação!pré,!póscgraduada!e!contínua!na!área!da!saúde!(ver!figura!8)![34].!!

A!ARS!do!Algarve!em!articulação!com!o!Servicio%Andaluz%de%Salud!e!a!Consejería%

de%Salud%da%Andalucía!têm!sido!parceiros!de!candidaturas!a!fundos!comunitários!no!quadro!

da!cooperação!transfronteiriça!desde!2003.!A!cooperação!tem!sido!feita!sobretudo!entre!

as!regiões!de!Huelva!e!do!Algarve,!que!pertencem!a!um!contorno!geográfico!comum,!com!

características!similares![34].!



!
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No!Algarve,!de!2003!a!2004!a!aposta!fundamental!passou!pela!implementação!de!

sistemas! de! videoconferência,! tendo! como! objetivo! fomentar! a! aproximação! telemática!

entre! médicos! hospitalares! e! médicos! dos! CS! com! vista! a! melhorar! a! referenciação!

hospitalar!dos!doentes.!Simultaneamente!registoucse!um!investimento!no!desenvolvimento!

de!software!de!base!de!dados!para!apoio!do!projeto!de!rastreio!de!retinopatia!diabética!no!

Algarve!e!num!telemicroscópio!para!o!Serviço!de!Anatomia!Patológica!do!HF.!Em!2005!os!

16!CS!e!os!dois!hospitais!da!região!foram!equipados!com!sistemas!de!videoconferência,!

embora!a!sua!utilização! fosse! residual!e!com!custou!elevados!com!o!aluguer!de! linhas!

RDIS.! Em! 2006! a! comunicação! entre! sistemas! de! videoconferência! começou! a! ser!

efetuada!através!da!RiS!(eliminando!os!custos!associados!ao!aluguer!das!linhas!RDIS)!e!

os!serviços!de!radiologia!dos!CS!sofreram!processos!de!digitalização![34].!!

Em!2007! arrancou! o! serviço! de! teleconsultas! de!Dermatologia! entre! o!HF! e! os!

vários!CS!da!sua!área!de!influência,!tornandocse!esta!atividade!progressivamente!um!pilar!

fundamental! na! prestação! de! serviços! de! dermatologia! no!Algarve,! com!uma!evolução!

favorável!de!consultas!(562!em!2001!para!1358!em!2015)![34].!

Em! 2012! procedeucse! à! resolução! de! problemas! tecnológicos! de! comunicação!

entre!o!CHBA!e!os!CS,!pelo!que!em!2013!esta!unidade!hospitalar!passou!a!ter!finalmente!

as!condições!técnicas!para!iniciar!teleconsultas!na!sua!área!de!influência![34].!

!
Figura!8!"!Organização!hospitalar!da!ARS!Algarve.!(Plano!estratégico!ARS!Algarve,!I.P.!2015c2016)!

!
!

!

!

!

!
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PACS!Regional!(região!do!Algarve)!

!
A!implementação!de!plataformas!de!teleradiologia!nas!instituições!pertencentes!à!

ARS!Algarve,!teve!início!em!Setembro!de!2006,!com!o!objetivo!inicial!de!estabelecer!uma!

ligação!entre!os!sete!CS!providos!de!serviço!de!radiologia!(Albufeira,!Faro,!Loulé,!Olhão,!

Silves,!Tavira!e!Vila!Real!de!Sto.!António),!uma!unidade!móvel!de!rastreio!para!despiste!

de!TP!(Tuberculose!Pulmonar)!e!os!dois!Hospitais!à!data!existentes!na!região!e!que!mais!

tarde!se!fundiram!no!Centro!Hospitalar!do!Algarve.!!

Nesta! fase,! foram!adquiridos!digitalizadores!e!estações!de! trabalho!Fujifilm!para!

todos! os! serviços! de! radiologia! da! ARS! Algarve,! sendo! a! comunicação! de! imagens!

médicas! efetuada! através! de! uma! rede! informática! précexistente! no! HF(Fujifilm).! Este!

processo!ficou!concluído!em!Maio!de!2007,!sendo!que!a!partir!desta!data!todos!os!clínicos!

das!diferentes!unidades!da!ARS!Algarve!passaram!a!ter!acesso!aos!exames!produzidos!

tanto!nos!serviços!de!radiologia!dos!hospitais,!como!nos!serviços!da!radiologia!dos!CS!

através!dos!computadores!individuais!de!trabalho!instalados!nos!gabinetes!médicos.!!

Todas!as!imagens!radiológicas!produzidas!nos!CS,!entre!Maio!de!2007!e!Dezembro!

de!2008,! foram!armazenadas!no!sistema!PACS!do!HF.!No!entanto,!com!o!aumento!da!

produção!de!imagens!nos!(cerca!de!50.000/ano)!tornoucse!necessário!a!aquisição!de!um!

novo!hardware%e!um!novo!PACS!para!a!ARS!Algarve,!o!que!ocorreu!em!2009.!A!partir!

desta!data,!as!imagens!produzidas!pelos!serviços!de!radiologia!dos!CS!passaram!a!ser!

armazenadas!no!sistema!PACS!da!ARS!Algarve.!

Em!Setembro!de!2015!a!Unidade!Móvel! de!Radiologia!utilizada!para!deteção!e!

prevenção! da! TP,! que! já! se! encontrava! previamente! equipada! com! um! sistema! de!

digitalização!e!tratamento!de!imagem,!foi!provida!com!rede!4G/LTE,!que!possibilita!o!envio!

imediato!das!imagens!adquiridas!nos!programas!de!rastreio!para!o!sistema!PACS!da!ARS!

Algarve,!o!que!confere!a!todo!o!processo!maior!segurança!e!celeridade.!!

O!projeto!de!implementação!de!um!sistema!de!teleradiologia!na!ARS!Algarve!tem!

uma! década! desde! a! sua! fase! embrionária,! e! está! em! constante! evolução! e!

aperfeiçoamento,!o!que!incrementa!uma!série!de!oportunidades!que!devem!ser!exploradas!

e!implementadas,!tendo!em!conta!as!necessidades!dos!serviços.!!

Neste!sentido,!a!ARS!Algarve!aponta!duas!possíveis! linhas!de!desenvolvimento,!

ainda!para!o!ano!de!2016:!

1.! A! ligação! do! serviço! de! Radiologia! do! CMRSUL! (Centro! de! Medicina! de!

Reabilitação),!que!faz!parte!dos!Serviços!de!Radiologia!da!ARS!Algarve!ao!sistema!

PACS!da!ARS!Algarve\!
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2.! A!utilização!da!capacidade!já!instalada!na!ARS!Algarve!para!que!se!possam!obter!

relatórios!à!distância,! assegurando! toda!a! confidencialidade!dos!dados! relativos!

aos!utentes![34].!!

Prevêcse!ainda!para!2016!que!a!totalidade!das!instituições!da!ARS!Algarve!sejam!

capacitadas!com!o!SClinic,!por!forma!a!agilizar!a!gestão!e! integração!de!informação!do!

utente,! o! que! trará! benefícios! também! ao! nível! da! teleradiologia,! no! que! respeita! ao!

agendamento!de!exames!e!criação!de!listas!de!trabalho!por!modalidade!e!instituição![34].!!

!

3.2.3#ARS#Alentejo#
!

A! área! de! intervenção! da! ARS! do! Alentejo! (Figura! 9)! abrange! o! Alto! Alentejo,!

Alentejo!Central,!Alentejo!Litoral!e!Baixo!Alentejo,!o!que!corresponde!a!uma!área!total!de!

cerca! de! 27.330! km! e! a! uma! população! residente! em! 2011,! de! acordo! com! o! último!

recenseamento!da!população,!de!509.741!indivíduos![35].!!

No!Alto!Alentejo,!a!Unidade!Local!de!Saúde!do!Norte!Alentejano!(ULSNA),!E.P.E.,!

integra! os!Hospitais! Dr.! José!Maria!Grande! de! Portalegre! e! Santa! Luzia! de! Elvas! e! o!

Agrupamento!de!Centros!de!Saúde!(ACES)!de!São!Mamede![35].!!

No!Alentejo!Central,!a!prestação!de!cuidados!de!saúde!hospitalares!é!assegurada!

pelo!Hospital!do!Espírito!Santo!de!Évora,!E.P.E.!e!os!cuidados!de!saúde!primários,!pelo!

ACES!do!Alentejo!Central,! que! se! encontra! sob!gestão!da!ARS!do!Alentejo.!No!Baixo!

Alentejo,!a!Unidade!Local!de!Saúde!do!Baixo!Alentejo!(ULSBA),!EPE!integra!o!Hospital!

José! Joaquim!Fernandes!de!Beja,! o!Hospital!São!Paulo!de!Serpa!e!o!ACES!do!Baixo!

Alentejo.!O!Alentejo!Litoral!é!servido!pela!Unidade!Local!de!Saúde!do!Litoral!Alentejano!

(ULSLA)!que!integra!o!Hospital!do!Litoral!Alentejano,!E.P.E.!e!o!ACES!do!Alentejo!Litoral!

[35].!
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!
Figura!9!c!Área!de!influência!da!ARS!Alentejo,!I.P.!(Relatório!de!atividades!ARS!Alentejo,!I.P.!2014)!

A!ARS!do!Alentejo!implementou!em!1998!o!Programa!de!Telemedicina!do!Alentejo,!

existindo!neste!momento!plataformas!de!telemedicina!em!20!CS,!5!hospitais!regionais!e!1!

na!sede!da!ARS,!num!total!de!26!instalações!de!telemedicina,!que!possibilitam!a!realização!

de!teleconsultas!e!teleformação.!!

No!que!se! refere!concretamente!à!Teleradiologia,!na!ULSNA,!o!Hospital!Doutor!

José!Maria!Grande!de!Portalegre!presta!serviços!de!Teleradiologia!ao!Hospital!Santa!Luzia!

de!Elvas!e!ao!CS!Ponte!de!Sôr,!existindo!partilha!de!imagens!médicas!e!respetivos!dados!

e!relatórios!entre!as!diferentes! instituições!que!compõem!a!ULS.!As!restantes!unidades!

hospitalares!da!região!detêm!contratos!de!prestação!de!serviços!para!a!leitura!radiológica,!

aprovados!pelos!Ministérios!da!Saúde!e!Economia!através!de!concursos!públicos.!!

A! título! de! exemplo! destacacse! o! projeto!DIMAGEXAL! (Diagnostico% por% Imagen%

AnatomoCFuncional% para% Extremadura% y% Alentejo)! que! teve! como! objetivo! melhorar! o!

acesso! da! população! Alentejana! e! Estremadura! às! tecnologias! de! diagnóstico! com!

radionuclídeos.!Neste!sentido,!foram!criadas!as!condições!que!permitem!a!realização,!no!

Hospital!Infanta!Cristina!(Badajoz),!de!tomografias!de!perfusão!cardíaca!sincronizada!com!

tecnologia!de!diagnóstico!por!imagem!anatómica!a!163!pacientes!da!região!Alentejo.!Foi!

um!projeto!apoiado!pelo!Programa!de!Iniciativa!Comunitária!INTERREG!III.!Teve!início!em!
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Janeiro! de! 2006! e! duração! de! 2! anos.! O! investimento! inicial! foi! 104.213,57! €! com!

cofinanciamento!de!78.160,18!€!(FEDER)![35].!!

O!sucesso!de!projetos!como!o!anteriormente!mencionado!leva!a!que!pontualmente!

e!dependendo!dos!fundos!existentes,!sejam!elaborados!protocolos!transibéricos!que!têm!

como!principal!objetivo!minorar!distâncias!e!melhorar!o!acesso!a!cuidados!de!saúde!a!uma!

população!geograficamente!distante!de!grandes!centros!de!imagem!médica.!!

3.2.4#ARS#Centro#
!

A!rede!de!CSP!da!região!de!saúde!do!centro!inclui!85!CS,!sendo!21!integrados!nas!

ULS!de!Castelo!Branco!e!da!Guarda!e!os!restantes!64!nos!ACES!da!ARS!Centro![36].!!

A! rede! de! Cuidados! de! Saúde! Hospitalares! (CSH)! do! SNS! na! região! está!

organizada!em!cinco!CH,!dois!hospitais!centrais!especializados,!1!hospital!distrital,! três!

hospitais!de!nível!1!e!três!hospitais!integrados!em!ULS!(figura!10)![36].!!

!
Figura!10:!ACES!e!ULS!da!região!de!saúde!do!Centro.!(Rel.!Ativ.!ARSC,!2014)!

!
Do!relatório!de!atividades!de!2014!constam!as!seguintes!atividades!no!âmbito!da!

telemedicina:!

1.! Campanha!de!sensibilização!de!forma!continuada!para!a!utilização!da!Plataforma!

de!Dados! de!Saúde! (PDS)! e!Portal! do!Utente! (PU),!mediante! a! distribuição! de!

folhetos!entregues!pelos!Serviços!Partilhados!do!Ministério!da!Saúde! (SPMS)!e!

programas!de!sensibilização!via!Portal!da!Saúde\!

2.! Sensibilização! dos! profissionais! para! o! acesso! à! PDS! e! ao! PU,! de! forma! a!

procederem!de!forma!rotineira!aos!registos!clínicos!dos!seus!utentes!utilizadores\!
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à!monitorização! regular!das!consultas!e!acessos!nos!SPMS,!depois!distribuídos!

pelos!diversos!ACES!e!ULS\!

3.! Aprovação! de! programa! de! telemonitorização! de! doentes! cardiovasculares!

(insuficiência! cardíaca! e! póscenfarte),! estudado! e! desenvolvido! na!ARS!Centro,!

incluindo!o!Acordo!Quadro!dos!SPMS\!

4.! Desenvolvimento!da!PDS!Live,!operacional!desde!abril!2014.!Foram!distribuídas!

diversas!webcams!nos!locais!onde!irá!ser!implementada!a!telemedicina![36].!

De! realçar! que! na! ARS! Centro! existem! desde! 2004! ligações! ao! nível! da!

dermatologia!e!imagiologia!entre!o!hospital!de!Viseu!e!os!CS!daquele!distrito!e!ligação!do!

CS!da!Sertã!ao!Hospital!de!Castelo!Branco!a!fim!de!rentabilizar!recursos!já!existentes![36].!

No!entanto,!existem!CS!e!SUB!totalmente!desprovidos!de!arquivos!de!imagem!médica!e!

acesso!a!relatórios!clínicos,!o!que!compromete!o!acesso!equitativo!a!cuidados!de!saúde!

em!zonas!mais!afastadas!do!CH!TodelacViseu.!

!

3.3# Prestadores#de#serviços#de#teleradiologia#em#Portugal##
!

! Seguidamente!serão!apresentados!alguns!exemplos!de!prestadores!de!serviços!de!

leitura! radiológica,!sendo!que!estas!entidades!estão!disponíveis!para!ambos!os!setores!

hospitalares! (público! e! privado).! Esta! revisão! pretende! localizar! serviços! de! leitura!

radiológica!para!posteriormente!contatar!por!intermédio!de!questionário!e!adquirir!dados!

mais!próximos!da!realidade!atual!na!prática!clínica!de!serviços!de!teleradiologia.!

!

3.3.1#IMI#–#Imagens#Médicas#Integradas#
!

!! O! IMI! (Imagens! Médicas! Integradas)! presta! serviços! na! área! da! radiologia! e!

neurorradiologia,!estando!presente!com!diversas!modalidades!imagiológicas!em!unidade!

nacionais! certificadas! c! IMI! República,! IMI! Parque,! IMI! Almada,! IMI! Cascais! e! IMI!

Ressonância!Magnética!em!Leiria.!O!IMI!é!pioneiro!na!certificação!de!um!serviço!privado!

de! imagiologia!em!ambiente!hospitalar!público!–!ULSLA.!Esta!parceria!enquadracse!na!

estratégia!de!descentralização!da!atividade!clínicocimagiológica,!com!o!objetivo!de!acorrer!

às!zonas!do!país!que!possam!beneficiar!da!colaboração!do!IMI![37].!

Em!Março!de!2008,!após!concretização!do!Concurso!Público! Internacional,!com!

prévia! qualificação,! o! IMI! iniciou! o! contrato! de! exploração! do! Serviço! de! Imagiologia!

do!Hospital! do! Litoral! Alentejano!(Santiago! do!Cacém).! Em!Maio! de! 2009! o! serviço! de!

Imagiologia!gerido!pelo! IMI! foi!certificado!segundo!o! referencial!NP!EN!ISO!9001:2008,!
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garantindocse! a! defesa! dos! interesses! e! necessidades! dos! utentes! do! SNS.! A!

teleradiologia!(IMI)!funciona!segundo!os!seguintes!princípios![30]:!

1.! Plataforma!pay%per%use%c!o!cliente!só!paga!o!que!consome\!

2.! Total!disponibilidade!através!do!contact%center\!

3.! Corpo!clínico!composto!por!neurorradiologistas!e!radiologistas\!

4.! Sistema!Integrado!de!imagiologia!e!diagnóstico!–!a!plataforma!webCbased%garante!

a! integração! de! exames! e! relatórios! de! forma! bidirecional! com! os! sistemas! de!

informação!dos!clientes\!

5.! Certificação!e!Fiabilidade.!

A!combinação!do!PACS!e!RIS!que!este!tipo!de!tecnologia!implementa,!permite!uma!

integração!automática,!via!protocolo!HL!7,!da! informação!nos!sistemas!IMI!e!do!cliente,!

garantindo!segurança!e!confidencialidade!(esquema!25!e!esquema!26)![37].!

!
Esquema!25:!Arquitetura!técnica!da!teleradiologia!prestada!pelo!IMI!(Adaptado!de!IMI,!2016)!

!
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!
Esquema!26:!Workflow!de!teleradiologia!prestado!pelo!IMI!(Adaptado!de!IMI,!2016)!

!

3.3.2#MedWeb#
!

A!empresa!Dr.!Campos!Costa!conta!atualmente!com!13!unidades!espalhadas!no!

Norte!do!país,!desde!Aveiro!até!Viana!do!Castelo!e!uma!plataforma!de!teleradiologia!–!a!

MedWeb!que!cobre!todo!o!território!nacional!contando!com!mais!de!10!clientes,!existente!

desde!2008!(ver!tabela!12).!Realiza!mais!de!500.000!exames!por!ano,!sendo!líder!no!Norte!

de!Portugal![38].!

Possui!as!seguintes!certificações!de!qualidade:!

1.! ERS!3004:2007!(único!prestador!de!serviços!de!saúde!em!Portugal!certificado!por!

esta!norma)\!

2.! ISO!9001:2008.!

Em!2015!a!empresa!Dr.!Campos!Costa!entra!numa!nova!fase,!com!a!integração!no!

Grupo!BASE,!que!dispõe!de!mais!de!30!unidades!de!Radiologia,!3!unidades!de!Medicina!

Nuclear,!14!laboratórios!de!Análises!Clínicas!(com!mais!de!250!unidades!de!colheita),!1!

Laboratório!de!Anatomia!Patológica!e!6!unidades!de!cardiovascular!(com!o!maior!centro!

de!Cardiologia!não!invasiva!em!Portugal)![38].!!



!
!

!

!

89!

Tabela!12!c!Locais!de!atuação!da!Campos!Costa!(cortesia!MedWeb)!

INSTITUIÇÕES!CAMPOS!COSTA!

Aveiro! Aveiro!(Centac)!

Santa!Maria!da!Feira!

São!João!da!Madeira!

Braga! Braga!(Hospital!de!Braga)!

Fafe!(parceria!CIMAFE)!

Famalicão!

Porto! Felgueiras!(Hospital!Agostinho!Ribeiro)!

Matosinhos!(Instituto!CUF)!

Paredes!(Hospital!Particular!de!Paredes)!

Porto!

Santo!Tirso!

!

! A!MedWeb%assenta!numa!arquitetura%web%based!em!que!a!integração!dos!sistemas!

RIS!e!PACS!possibilita!o!agendamento!de!exames!e!soluções!de!workflow%que!englobam!

ferramentas!de!elegibilidade!e!confirmação!para!agilizar!o!registo!de!utentes.!Esta!solução!

pertencente! ao!grupo!AGFA!apresenta! uma!única! base!de!dados,! com!o!RIS!e!PACS!

perfeitamente! integrados! e! com! ferramentas! de! diagnóstico,! relatório,! arquivo! e!

mensagens!com!protocolo!HL7,!que!providenciam!(ver!figura!11)![38]:!

1.! Servidor!RIS/PACS!como!base!de!dados!única\!

2.! Visualizador!3Dc4D!com!tecnologia!webCbased\!

3.! Visualizador!multimodalidade!que!inclui!Mamografia!digital!e!ecocardiogramas\!

4.! Garantia!de!segurança!do!fluxo!das!imagens\!

5.! Distribuição!de!imagens!com!integração!de!ferramentas!num!browser\!

6.! Centro!de!dados!em!território!nacional.!

Enquanto! a! maior! parte! dos! produtos! baseados! em! tecnologia! web! exigem! o!

download%de!centenas!de!Mbs,!o!visualizador!MedWeb%apresentacse!como!uma!solução!

disponível!de!modo!contínuo!em!poucos!segundos,!apenas!por!intermédio!de!um!browser.!

Esta! plataforma! possui! sistema! integrado! de! ditado! e! reconhecimento! de! voz! para!

realização! de! relatórios! médicos.! É! possível! disponibilizar! imagens! médicas! em! CD’s,!

DVD’s!(Digital%Versatile%Disk)!e!dispositivos!USB!(Universal%Serial%Bus)![38].!!

A! MedWeb! apresentacse! assim! como! uma! solução! “inhouse”,! pelo! que! as!

instituições!pertencentes!ao!grupo!Campos!Costa!não! recorrem!a!serviços!externos!de!

leitura! radiológica.! No! entanto,! nem! sempre! é! utilizada! a! plataforma,! sendo! que! os!

relatórios!são!algumas!vezes!realizados!por!médicos!internos!às!instituições.!
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!
Figura!11!c!Workflow!da!solução!MedWeb!para!teleradiologia.!(MedWeb,!2016)!

3.3.2#SMIC#–#Sistema#Médico#de#Imagem#Computorizada#
!
O!SMIC!(Serviço!Médico!de!Imagem!Computorizada)! foi!criado!em!1985!por!um!

grupo!de!médicos,!tendo!ao!longo!dos!anos!primado!pela!procura!constante!da!excelência!

clínica,!através!da!obtenção!de!elevados!níveis!de!serviços!em!constante!modernização!e!

atualização![39].!

O! SMIC! realiza! um! vasto! leque! de! exames! nas! áreas! da! Radiologia,!

Neurorradiologia,! Radiologia! de! Intervenção! e! Teleradiologia,! dispondo! para! isso! de!

moderna! tecnologia!para!o!diagnóstico,!de!pessoal!especializado!e!de!um!corpo!clínico!

altamente!qualificado![39].!!!

O!SMIC,!que!incorpora!o!grupo!BASE,!afirmacse!hoje!como!uma!referência!nacional!

no!seio!das!entidades!prestadoras!de!meios!complementares!de!diagnóstico!pela!imagem,!

contando!para!isso!com!mais!de!dez!centros!espalhados!pelo!país,!parcerias!com!várias!

entidades! públicas! e! privadas,! interligados! por! um! sistema! informático! em! rede,! numa!

lógica!global,!uniformizada!e!de!alta!performance!operacional!(ver!tabela!13)![39].!!

A! plataforma! de! teleradiologia! assenta! numa! arquitetura! em! tudo! semelhante! à!

descrita! anteriormente! com! a!MedWeb,! tratandocse! de! uma! tecnologia!webCbased! que!

dispõe!de!RIS!e!PACS!integrados!para!melhor!gestão!e!transmissão!da!informação![39].!!

! !
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Tabela!13!c!Instituições!abrangidas!pelo!SMIC!(cortesia!SMIC)!

INSTITUIÇÕES!SMIC!

Aveiro! Krug!Noronha!Espinho!

Braga! SMIC!Braga!(Centro!de!Tomografia!de!Braga)!
SMIC!Fafe!(Diafafe!Centro!de!Diagnóstico!e!Imagiologia)!

SMIC!Guimarães!(Centro!de!Tomografia!de!Guimarães)!

Porto! !!!!!!!!!!!Krug!Noronha!Porto!

! ! SMIC!Boavista!(Casa!de!Saúde!da!Boavista)!

! ! SMIC!Dragão!(Estádio!do!Dragão)!

! ! SMIC!Ermesinde!(IMAcRAD)!

! ! SMIC!Gondomar!(Clínica!de!Gondomar)!

! ! SMIC!Rio!Tinto!(Clinupe)!

Bragança! !!!!!!!!!!!Centro!Hospitalar!do!Nordeste,!E.P.E!

Vila!Real! !!!!!!!!!!!Centro!Hospitalar!de!TráscoscMontes!e!Alto!Douro,!E.P.E!!

Lisboa! !!!!!CEDI!(Centro!de!Diagnóstico!por!Imagem)!

#

3.3.4#S24#Group#
!

O!grupo!S24!presta!serviços!de!saúde!nos!setores!público!e!privado!ao!nível!da!

gestão!de!recursos!humanos,!radiologia,!gestão!de!serviços!de!saúde!e!formação!na!área!

médica![38].!As!distribuições!das!instituições!acima!mencionadas!estão!ilustradas!na!figura!

12.!Possui!certificação!de!qualidade!com!as!normas:!

1.! NP!EN!ISO9001!(2008)\!

2.! NP!EN!ISO14001!(2011)\!

3.! NP!EN!ISO27001!(recentemente)![40].!

O! grupo! S24! criou! um! departamento! especialmente! dedicado! à! Ressonância!

Magnética! no! HF! que! se! encontra! em! funcionamento! desde! Outubro! de! 2010.! Tem!

desenvolvido!várias!soluções!para!teleradiologia!em!diferentes!instituições!de!saúde,!que!

permitem!o!acesso!a!imagens!e!respetivos!relatórios!em!tempo!real,!funcionando!24h/dia,!

7! dias/semana.! Garante! segurança! e! privacidade! dos! dados! gerados! e! transmitidos,!

através!de!integração!dos!sistemas!RIS!das!instituições!e!utilização!de!protocolos!HL7.!No!

entanto,!instituições!hospitalares!da!região!do!Alentejo!que!requisitam!serviços!de!leitura!

radiológica!ao!grupo!S24!desconhecem!a!existência!de!um!centro!de!dados!afeto!ao!grupo!
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mencionado,! sendo! que! a! única! base! de! dados! conhecida! está! localizada! em!

infraestruturas!da!ARS!Alentejo,!I.P.![40].!

!

!
Figura!12:!Distribuição!nacional!de!serviços!S24!(Grupo!S24,!2016)!

!

3.3.5#ITM#–#Instituto#de#Telemedicina#Lda.#
!

O! ITM!–! Instituto!de!Telemedicina,!Lda.!presta!serviços!e!consultadoria!médica,!

diagnóstica!e!terapêutica,!por!telemedicina.!O!ITM!é!certificado!pela!norma!ISO!9001:2008!

especificamente!em!telemedicina!e!teleradiologia![41].!

Desde!a!sua!fundação,!em!2004,!que!presta!serviços!de!teleradiologia,!efetuando!

relatórios!de!exames!de!RX,!TC!e!RM,!operando!através!de!centros!de!leitura!equipados!

com!sistemas!informáticos!adequados!para!visualização!de!imagens!médicas![41].!

O! ITM! presta! serviço! 24! horas! por! dia,! todos! os! dias! do! ano,! elaborando! os!

relatórios!imagiológicos!provenientes!de!serviços!de!urgência,!de!internamento!e!consulta!

externa,!de!instituições!de!saúde!públicas!e!privadas![41].!

Tem!a!particularidade!de!permitir!a!discussão!no!Fórum!onCline!entre!os!médicos!

do!ITM!de!casos!clínicos!de!especial!interesse!pela!sua!raridade!ou!complexidade![41].!

Os!estudos!imagiológicos!realizados!nas!instituições!de!saúde!afiliadas!ao!ITM!são!

enviados!através!de!uma!rede!privada!virtual!segura,!concebida!para!permitir!a!máxima!

fiabilidade!na!transmissão!dos!dados.!Os!sistemas!informáticos!que!o!ITM!utiliza!permitem!

ligações! com! total! confidencialidade! na! informação! transmitida! (encriptada! nos! dois!

sentidos)!e!segurança!na!sua!transmissão.!O!ITM!utiliza!os!últimos!desenvolvimentos!de!
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Sistema!PACS!e!RD!associados!a!um!Portal!que!permitem!interatividade!direta!entre!os!

médicos!do!ITM!e!os!médicos!e!técnicos!das!instituições!de!saúde.!Este!sistema!permite!

o!contacto!imediato!entre!todos!os!intervenientes!no!processo,!garantindo!um!nível!elevado!

de!eficiência!e!eficácia,!reduzindo!ao!mínimo!os!tempos!de!resposta!e!acesso!à!informação!

[41].!

O! ITM! possui! procedimentos! automáticos! para! monitorização! e! avaliação! da!

qualidade! de! prestação! do! serviço! informático,! em! relação! à! aquisição! de! dados,!

digitalização,! transmissão!e!arquivo!no!sistema.!O!corpo!clínico!do!ITM!é!composto!por!

radiologistas!e!neurorradiologistas![41].!

As!principais!características!do!sistema!informático!do!ITM!são:!

1.! Segurança!dos!dados!–! ferramentas!de!autenticação! com!definição!do!perfil! de!

cada!utilizador!e!consequentemente!a!informação!que!lhe!diz!respeito\!

2.! Programas!de!visualização!de!imagens!médicas!homologados\!

3.! Site! específico! com! segurança! de! acesso! físico! ao! sistema! e! concebido! pelo!

departamento!de!informática!do!ITM,!com!dupla!interface:!ITM!–!Hospital\!

4.! Relatórios!disponíveis!por!Internet,!através!de!ligação!segura,!com!visualização!do!

“estado! dos! pedidos”,! permitindo! o! download!dos! relatórios! para! o! sistema!

informático!das!instituições!afiliadas,!ou!impressão!em!papel\!

5.! Segurança!e!proteção!do!circuito!entre!servidores!e!clientes,!com!comunicações!

encriptadas,! garantindo! a! confidencialidade! da! informação! e! a! segurança! na!

transmissão!de!dados\!

6.! Segurança! do! sistema! de! informação! –! servidores! instalados! em!centros! de!

dados!de!operadores!públicos!só!acedidos!por!pessoal!previamente!identificado!e!

devidamente!autorizado!pelo!ITM!e!pelo!operador!do!centro!de!dados![41].!

!

!

!

!

!

!
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3.4# Fornecedores#de#plataformas#tecnológicas#
!
! Seguidamente! serão! apresentados! alguns! exemplos! de! fornecedores! de!

plataformas! tecnológicas! para! fins! de! telediagnóstico.! Pretendecse! identificar! o! tipo! de!

tecnologia!em!questão!e!modelos!de!negócio!disponibilizados.!!

!

3.4.1#First#Solutions#
!
A! FIRST! surge! em! 2001! e! a! sua! área! de! atuação! é! centrada! em! sistemas! de!

informação!direcionados!para!o!setor!da!saúde.!Tem!a!sua!principal!base!em!Portugal,!

mas!atua!em!diferentes!mercados!como!o!Brasil,!Angola!e!vários!países!europeus.!Em!

Portugal!presta!serviços!em!ambos!os!setores,!sendo!que!a!maior!percentagem!de!clientes!

pertence!ao!setor!público!(66%)![42].!

! ! Presta! serviços! de! consultoria,! implementação,!manutenção,! desenvolvimento! à!

medida,!suporte!póscvenda!e!formação!e!apresenta!as!seguintes!soluções:!

1.! Plataforma!para!gestão!de!serviços!clínicos\!

2.! Gestão!clínica!e!administrativa!(clínicas,!consultórios,!hospitais)\!

3.! Plataforma!para!gestão!de!rastreios\!

4.! Sistema!de!monitorização!de!infeções!associadas!a!cuidados!de!saúde\!

5.! Business%Analysisn!

6.! Plataforma!de!integração!aplicacional\!

7.! Desenvolvimento!de!portais!/!sites!/!intra!e!extranet\!

8.! Plataforma!para!Telemedicina\!

9.% Cloud%[39].%

No!que!se!refere!a!certificações!a!First%Solutions%possui:!

1.! Certificação!da!Qualidade!ISO!9001:2008\!

2.! Certificação! no! âmbito! da! Investigação,! Desenvolvimento! e! Inovação! (NP!

4457:2007)!desde!2012,!sendo!Pequena!Média!Empresa!(PME)!Líder!desde!2006!

[42].!!

A!First!disponibiliza!a!solução!DCM!como!módulo!de!controlo!e!distribuição!para!

teleradiologia.! O! DCM! gere! a! transferência! de! exames! entre! entidades! requisitante,!

executantes! e/ou! responsáveis! pelo! diagnóstico! de! forma! simples! e! imediata! com!

integração!plena!ao!RIS!e!PACS![42].!!
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O!DCM!é!constituído!por!um!componente!servidor,!um!componente!de!diagnóstico!

e!um!ou!mais!componentes!cliente.!Através!desta!arquitetura,!o!DCM!permite!agregar!no!

mesmo! interface! exames! provenientes! de! várias! entidades! distintas! com! o! objetivo! de!

diagnóstico!e!respetiva!emissão!do!relatório!médico!sem!necessidade!de!instalar!software!

diferente!para!cada!entidade.!A!utilização!do!DCM!potencia!uma!maior!uniformidade!na!

análise!dos!exames!uma!vez!que!todas!as!imagens!são!visualizadas!através!da!mesma!

interface! e! com! as! mesmas! ferramentas! disponíveis.! A! integração! do! DCM! com! as!

entidades! que! executam! a! aquisição! dos! exames! é! garantida! pelo! protocolo! HL7.! A!

entidade! requisitante! tem! à! sua! disposição! uma! interface! web! onde! pode! consultar! a!

informação!sobre!os!exames,!o!seu!estado!e!os!relatórios!validados![42].!!

A!troca!de!informação!entre!os!componentes!cliente!e!servidor!é!efetuada!através!

de! um! agente! potente! com! capacidade! de! encriptação! e! compressão! que! permite! o!

funcionamento!mesmo!em!infraestruturas!de!rede!de!baixo!débito![42].!!

Cada! médico! é! informado! por! ecmail! e/ou! SMS! da! existência! de! exames! para!

analisar/relatar,!dispondo!de!ferramentas!para!transcrição!direta,!ditado!digital,!ou!ditado!

com!reconhecimento!de!voz.!Por!cada! relatório!validado,!o!DCM!envia!uma!notificação!

permitindo!gerir!facilmente!fluxos!de!faturação.!Em!qualquer!momento,!o!gestor!do!sistema!

pode!analisar!o!volume!de!exames,!o!seu!estado,!o!cumprimento!de!tempos!de!resposta!

e!o!volume!de!trabalho!podendo!aplicar!filtros!de!pesquisa![42].!O!cenário!acima!descrito!

está!ilustrado!no!esquema!27.!

!
Esquema!27:!Cenário!de!teleradiologia!DCM!(Adaptado!de!First%Solutions,%2016)!

!
!
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Características!do!DCM!Servidor:!

1.! Receção!de!exames!dos!vários!DCM!Cliente!e!integração!automática!das!imagens!

no!PACS!do!prestador!de!serviços\!

2.! Envio!automático,!para!o!DCM!Cliente!dos!relatórios!após!validação\!!

3.! Dashboard!atualizado!em!tempocreal!com!informação!estatística!com!possibilidade!

de!exportação!em!formato!Excel\!

4.! Personalização!da!lista!de!exames!por!cada!DCM!Cliente!e!modalidade!de!exame\!

5.! Atribuição!manual!de!exames!aos!médicos!especialistas\!

6.! Atribuição!automática!de!exames!aos!médicos!especialistas!baseada!numa!agenda!

predefinida!por!dias\!!

7.! Notificação!à!entidade!requisitante!do!relatório!validado,!em!formato!PDF,!através!

de!ecmail\!

8.! Integração!com!sistemas!de!informação!através!de!protocolo!HL7![42].!

Características!do!DCM!Cliente:!

1.! Integração!com!o!RIS!local\!

2.! Integração!com!o!PACS\!

3.! Envio!de!exames!para!o!DCM!Servidor\!

4.! Integração!no!RIS!local!do!relatório!produzido\!

5.! Interface!web!para!a!entidade!requisitante,!com!funcionalidades!como!gestão!de!

worklists!(através!de!sincronização!com!o!SiiMA)!ou!ditado!digital!e!reconhecimento!

de!voz![42].!

A! First! possui! ainda! uma! solução! para! auxílio! ao! diagnóstico! –! FiiD.! O! FiiD!

Framegrabber% (First% Integrated% Image% Diagnostic% C% Framegrabber)! é! uma! estação! de!

diagnóstico! de! imagem! médica! integrável! com! qualquer! aparelho! clínico,! digital! ou!

analógico!e!com!qualquer!PACS.!A!partilha!de! informação!com!os!sistemas!externos!é!

assegurada! através! do! protocolo! DICOM! 3,! permitindo! carregar! listas! de! trabalho! do!

HIS/RIS,!enviar!dados!da!execução!para!o!HIS/RIS!e!arquivar!as! imagens!no!PACS.!O!

arquivo!de!imagens!é!assegurado!por!um!sistema!de!gestão!de!fila!de!espera!que!garante!

que!não!há!perdas!de!imagens!mesmo!em!redes!de!baixo!débito.!Esta!aplicação!contempla!

as!seguintes!funcionalidades:!

1.! Interface!vídeo!com!duas!entradas!vídeo\!

2.! Possibilidade!de!utilização!de!qualquer!formato!de!vídeo\!

3.! Aquisição!de!imagens!a!partir!de!uma!fonte!de!vídeo!externa!e/ou!

a!partir!de!um!vídeo!em!reprodução!(pedal!para!captura!de!imagens)\!



!
!

!

!

97!

4.! Importação!de!ficheiros!em!formatos!padrão!(JPEG,!BMP,!DCM,!AVI,!MPEG!e!

MOV)\!

5.! Gestão!separada!de!séries\!

6.! Modo%relay!–!recebe!imagens!DICOM,!adiciona!informação!proveniente!da!

worklist!e!arquiva!no!PACS\!

7.! Interface!DICOM\!

8.! DICOM!modality%worklist!SCU!(Service%Class%User)\!

9.! Arquivo!no!PACS\!

10.!DICOM!store!SCU\!

11.!Gestão!eficiente!de!lista!de!espera\!!

12.!Interface!do!utilizador!multilingue!(português,!inglês,!espanhol!ou!outras)\!

13.!Interface!touchCscreen\!

14.!Teclado!virtual![42].!!

!

3.4.2#BMD#Software#
!

A!BDM! é! uma! companhia! com! 15! anos! de! experiência! no! desenvolvimento! de!

aplicações!na!área!biomédica,!conduzida!por! investigadores!do!grupo!de!Bioinformática!

da! Universidade! de! Aveiro.! Têm! desenvolvido! sistemas! informáticos! e! computacionais!

para! a! área! da! saúde,! proporcionando! múltiplas! soluções! às! instituições! de! saúde,!

nomeadamente:!

1.! Soluções!PACS\!

2.! Gestão!de!dados\!

3.! Soluções!baseadas!em!cloud%[43].!

! A! BDM! apresenta! o! PACScenter! como! uma! solução! que! compreende! uma!

plataforma! completa! e! colaborativa! de! imagem! médica! e! que! permite! o! arquivo,!

visualização!e!partilha!de!estudos!de!pacientes,!garantindo!simplicidade!e!eficiência!de!

fluxos!de!trabalho!clínicos![43].!!!

! Tratacse!de!uma!plataforma! independente,!uma!solução!100%!web!que! requere!

apenas!um!browser!HTML5,!podendo!também!ser!usado!em!equipamentos!móveis.!

! Permite!o!acesso!simples!e!seguro!através!de!estrutura!cloud!a!imagem!médica!a!

partir!de!múltiplas!instituições,!incluindo!acesso!a!ferramentas!avançadas!de!diagnóstico,!

relatório!e!soluções!multiCdisplay%[43].!!
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! Possibilita!a!construção!de!uma!rede!virtual!de!médicos!especialistas!e!respetivas!

instituições!hospitalares,!com!vista!à!melhoria!do!diagnóstico!de!imagem!médica!e!redução!

de!custos![43].!!

! As!vantagens!do!PACScenter%são:%

1.! Partilha!instantânea!de!estudos!e!respetivos!relatórios!com!profissionais!de!saúde!

e/!ou!pacientes\!

2.! Relatórios!estruturados,!com!palavrascchave,!ficheiros!áudio!e!texto\!

3.! Interface!de!uso!simples!e!intuitivo!que!aumenta!o!nível!de!produtividade\!

4.! Interoperabilidade!entre!diferentes!ambientes!e!sistemas!de!informação\!

5.! Envio!e!receção!simplificados!de!estudos!e!relatórios!através!da!cloud\!

6.! Segurança!e!proteção!de!dados\!

7.! Disponível! para! várias! modalidades! imagiológicas:! TC,! RX,! RM,! Mamografia,!

Ecografia,! Angiografia,! Tomografia! por! Emissão! de! Positrões! (PET! –! do! inglês!

Positron%Emission%Tomography)!e!Endoscopia![43].!

A!primeira!impressão!da!plataforma!PACScenter%é!de!uma!interface!simples!e!fácil!

navegação.!O!utilizador!tem!acesso!a!várias!opções!de!procura!de!exames,!recorrendo!a!

múltiplos! critérios! de! seleção! que! podem! ser! combinados! numa! única! pesquisa.! Os!

critérios!de!seleção!permitidos!são:!

1.! Paciente:!nome,!identificação,!género\!

2.! Estudo:!nome,!identificação\!

3.! Instituição:!nome\!

4.! Modalidade\!

5.! Data\!

6.! Estado!do!relatório![43].!

Após!selecionar!o!estudo!pretendido!o!utilizador!tem!à!sua!disposição!uma!área!de!

visualização! e! histórico! do! doente,! assim! como! ferramentas! destinadas! ao! diagnóstico!

médico![43].!

A! plataforma! permite! gerar! uma! hiperligação! para! descarregar! um! determinado!

estudo! num! computador! pessoal! (do! utilizador).! O! estudo! descarregado! pode! ser!

partilhado!entre!membros! internos!e/ou!externos!mediante!convite!via!correio!eletrónico!

com!a!hiperligação!e!código!de!acesso!ao!respetivo!exame![43].!!

A!solução!PACScenter%apresentacse!como!sendo!um!produto!100%!nacional,!não!

existindo! integração! de! outros! componentes! desenvolvidos! por! terceiros.! Esta!

característica!única!permite!uma!inigualável!capacidade!de!customização!e!adaptação!da!

solução!em!tempo!útil,!acompanhando!as!necessidades!dos!clientes.!
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3.4.3#ITMedical#
!
! A! IcMedical! modificou! recentemente! o! seu! modelo! de! negócio! e! apostou! em!

inovação!tecnológica!com!o!intuito!de!oferecer!serviços!mais!próximos!do!cliente!e!de!um!

modo!integrado![44].!

! Assim,! a! IcMedical! procura! apresentar! soluções! tecnológicas! para! a! partilha! e!

gestão!de!processos!no!setor!da!imagiologia,!em!ambientes!RIS!e!PACS!integrados,!que!

permitem!aceder!e!gerir!o! fluxo!de! trabalho!clínico,!desde!a! realização!do!exame!até!à!

elaboração!do!respetivo!relatório,!através!da!centralização!do!histórico!imagiológico,!numa!

única!plataforma.!Assumecse!como!pioneira!da!adoção!de!um!software%as%a%service%na!

realidade! nacional,! especificamente! desenvolvido! para! otimizar! o! workflow! clínico! e!

administrativo!do!setor!da!imagiologia,!sem!requerer!updates,!manutenções!ou!hardware!

especializado.!No!que!respeita!à!localização!do!centro!de!dados!refere!o!território!nacional!

(Porto)!e!duplicação!dos!mesmos!como!garantia!de!segurança.!!

! A!plataforma!de!teleradiologia!disponibilizada!pela!IcMedical!permite:!

1.! Total!distribuição!e!centralização!de!processos\!

2.! Operar!em!ambientes!LAN,!WAN!ou!móvel\!

3.! Acesso!com!login!e!palavraCchave!para!realização!e!validação!de!relatórios\!

4.! Reconhecimento!de!voz\!

5.! Modelo!de!negócio!payCperCuse%[44].!

A!IcMedical!surge!associada!aos!seguintes!projetos:!

1.! PROJETO!SI!I&DT!22883:�desenvolvimento!de!uma!solução!na!cloud!para!gestão!

do! circuito! de!MCDT,! arquivo! e! processamento! de! imagens! e! respetivos! dados!

demográficos.!O!financiador!associado!foi!o!Novo!Norte!–!Programa!Operacional!

Regional!do!Norte!com!investimento!inicial!de!cerca!de!689!681,96€.!

2.! PROJETO!SI!I&DT!38518:�desenvolvimento!de!um!DICOM!Toolkit%multiplataforma!

e!AddCOn!de!Gestão!de!Despacho!com!Load%Balance!para!solução!cloud!de!gestão!

de!circuitos!de!produção!MCDT,!ambos!em!HTML!5.0.!O!financiador!associado!foi!

o!Novo!Norte!–!Programa!Operacional!Regional!do!Norte!com!investimento!inicial!

de!cerca!de!496!571,50€![44].!

!

!

!
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3.4.4#SEGILAC#–#Sistemas#de#Gestão#da#Saúde,#Lda.#
!

A!SEGILAC,!empresa!no!mercado!há!cerca!de!10!anos,!centra!a!sua!atividade!em!

disponibilizar!soluções!informáticas!na!área!da!saúde.!As!soluções!apresentadas!na!área!

da!imagiologia!resultam!de!uma!parceira!com!a!Neologica![45].!!

Recentemente!apresentou!uma!solução!denominada!PACSWeb!que!prima!por!ser!

uma!solução!“chave!na!mão”,!configurável!às!necessidades!e!volume!de!negócios,!sem!

custos!iniciais.!Consiste!numa!estrutura!de!cloud!que!permite!centralizar!imagens!médicas!

num!único!local,!possibilitando!uma!consulta!eficaz!das!mesmas!e!acessos!destinados!à!

prática!de!telemedicina.!É!um!sistema!que!reduz!a!dependência!de!equipamentos!médicos!

e,!por!conseguinte,!dos!seus!fornecedores![42].!O!sistema!PACSWeb!permite:!

1.! Arquivo!de!imagem!médica!pelo!tempo!legalmente!exigido\!

2.! Acesso!rápido!a!imagem!médica!(qualquer!hora!e!qualquer!lugar)\!

3.! Comparação!com!exames!anteriores\!

4.! Gestão!eficiente!de!listas!de!trabalho\!

5.! Criação!de!cópias!de!segurança!em!caso!de!catástrofe\!

6.! Integração! com!várias! funcionalidades,! como!visualizadores!Web,! impressão!ou!

gravação!de!exames\!

7.! Redução!de!custos!(0,09€!a!0,20€/!exame!mediante!solução!escolhida)\!

8.! Comodidade!na!execução!de!relatórios![45].!

Conforme!as!necessidades!e!características!do!negócio!em!causa,!assim!poderá!

ser!selecionada!a!solução!mais!adequada,!de!entre!três!disponíveis:!

1.! Cloud!partilhada:!para!clientes!com!volume!de!negócio!baixo\!

2.! Cloud%privada:!para!clientes!com!grandes!volumes!de!negócio\!

3.! Local:!para!clientes!com!grandes!volumes!de!negócio!que!desejam!utilizar!os!seus!

próprios!servidores![45].!

A!interface!assenta!numa!solução!web!que!requere!um!browser%HTML5,!sendo!que!

qualquer!uma!das!soluções!anteriormente!apresentadas!pode!optar!por!uma!interface!HL7!

para!execução!de!relatórios!médicos.!A!cloud!privada!e!a!cloud!partilhada!possibilitam!um!

centro!de!dados!em!território!nacional,!sendo!que!esta!garantia!não!é!fornecida!aquando!

da!escolha!da!solução!local![45].!

De! salientar! que! as! funcionalidades! permitidas! diferem! mediante! a! solução!

escolhida!pela!instituição.!

!

!
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3.5# Teleradiologia#no#SNS#–#Modelo#de#negócios#
!

A!SPMS!publicou!em!Março!de!2015!um!documento!relativo!a!compras!públicas!na!

saúde!para!a!área!da!Telemedicina.!Este!documento!foi!objeto!de!análise!com!o!intuito!de!

compreender! os! requisitos! e! procedimentos! aquando! de! um! concurso! público! para!

aquisição!de!serviços!de!teleradiologia!e!os!moldes!dos!contratos!efetuados!com!base!no!

que!foi!a%priori!estipulado!no!caderno!de!encargos!da!empresa/instituição!concorrente.!!

A!SPMS!foi!criada!em!2010,!pelo!DecretocLei!n.º!19/2010,!de!22!de!Março,!alterado!

pelo!DecretocLei!n.º!108/2011,!de!DecretocLei!n.º!108/2011!e!pelo!DecretocLei!209/2015,!

de!25!de!Setembro,!tendo!como!missão!a!prestação!de!serviços!partilhados!nas!áreas!de!

compras!e!logística,!serviços!financeiros,!recursos!humanos!e!sistemas!e!tecnologias!de!

informação!e!comunicação!às!entidades!com!atividade!específica!na!área!da!saúde,!de!

forma!a!“centralizar,!otimizar!e!racionalizar”!a!aquisição!de!bens!e!serviços!no!SNS![46].!

3.5.1#Requisitos#técnicos#e#funcionais#
!

! A!SPMS!disponibiliza!a!caracterização!do!objeto!e!modelo!conceptual!dependendo!

do! tipo! de! serviço! em! causa.! Neste! caso,! os! contratos! a! celebrar! têm! como! objeto! a!

contratação! de! serviços! de! teleradiologia! com! o! objetivo! de! obtenção! de! um! relatório!

médico!com!base!em!imagens/exames!disponibilizados!em!formato!digital! (DICOM).!Os!

serviços!a!prestar!incluem!as!seguintes!atividades!principais:!!

1.! Acesso! às! imagens! em! formato! DICOM,! a! relatar! sobre! uma! plataforma!

disponibilizada! pelo! Ministério! da! Saúde,! que! permita! a! comunicação! de! forma!

eletrónica,!através!do!protocolo!HL7\!

2.! Comparação!com!exames!anteriores\!!

3.! Produção! do! relatório! final! com! parecer! médico,! devidamente! assinado! pelo!

mesmo\!!

4.! Integração!do!relatório!final!na!plataforma!via!protocolo!HL7![46].!!

As!modalidades!imagiológicas!contempladas!são!divididas!em!2!grupos:!

1.! TC!e!RM\!

2.! Mamografia!e!RX![46].!

Os!contratos!a!celebrar!podem!incluir!os!dois!grupos!de!modalidades!ou!apenas!

um!dos!acima! referidos,!assim!como!os!níveis!de!prioridade!associados!a!cada!exame!

(prioridade!normal!ou!urgente).!Em!cada!procedimento!deve!ser!indicado!o!volume!total!

previsto!de!exames,!por!tipo!e!prioridade![46].!!
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No!que!se!refere!aos!meios!de!apoio!à!teleradiologia,!os!contratos!a!celebrar!têm!

como! objeto! a! contratação! de! soluções! de! arquivo! de! imagens! e! respetivo! acesso! e!

visualização.! Os! meios! de! suporte! contratados! deverão! apresentar! as! seguintes!

caraterísticas!principais:!!

1.! Suportar!os!standards%DICOM,!IHE,!HL7!e!XDS\!!

2.! Data%center%em!território!nacional\!

3.! Ligação!à!RIS!a!100Mbits\!!

4.! Arquivo!de!imagens!durante!um!período!mínimo!de!10!anos\!!

5.! Disponibilização! de! um! visualizador! das! imagens! armazenadas,! baseado! em!

tecnologias!web,!sem!necessidade!de!instalação!local\!!

6.! Visualização!dos!exames!em!qualquer!plataforma! (Windows,! IOS,!Android)! sem!

necessidade!de!download!de!qualquer!componente!adicional!–!cliente!zero%footprint%

[46].!

Os!contratos!a!celebrar!devem!ter!em!conta!o!número!de!imagens!a!armazenar!por!

tipo!de!exame!(TC,!RM,!Ecografia,!Mamografia!e!RX).!Em!cada!procedimento!deve!ser!

indicado!o!volume!específico!a!contratualizar![46].!

A!entidade!contratada!terá!de!garantir!o!sigilo!quanto!às!informações!relacionadas!

com! os! serviços! prestados,! não! podendo! ser! utilizadas! para! outro! fim! que! não! o! de!

diagnóstico!de!imagens!médicas![46].!!

A!interpretação!radiológica!tem!que!ser!efetuada!por!um!médico!da!especialidade,!

sendo! que! os! relatórios! devem! ficar! disponíveis! na! plataforma! devidamente! assinados!

(manualmente!ou! com!assinatura!digital).!Os! relatórios!devem!ser! entregues!dentro! do!

prazo!estipulado,!sendo!que!para!exames!normais!é!até!1!dia!útil!e!urgentes!até!1!hora.!

Se!o!prazo!máximo!de!entrega! for! ultrapassado!deverá! ser! imputada!uma!penalização!

monetária!ao!fornecedor,!cuja!percentagem!será!definida!em!cada!procedimento!celebrado!

com!a!entidade!adjudicante![46].!!

Existem! requisitos! técnicos! e! financeiros! descritos! aquando! do! concurso! para!

prestação!de!serviços!de!teleradiologia,!tal!como!mostra!a!figura!6.!Todos!os!candidatos!

devem!apresentar!uma!certificação!de!qualidade!emitida!por!uma!entidade!acreditada!para!

o!efeito.!No!que!respeita!à!experiência!mínima!demonstrada!na!prestação!de!serviços!na!

área!pretendida,!o!candidato!deverá!apresentar!comprovativos!de!3!prestações!de!serviços!

com!um!valor!mínimo!de!30000€!cada.!A!empresa!candidata!deve!ser!constituída!por!pelo!

menos!um!médico!radiologista!e!pelo!menos!um!médico!neurorradiologista.!Para!atestar!a!

capacidade!financeira!é!efetuada!a!média!aritmética!dos!últimos!3!exercícios!através!da!

expressão:!
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V!x!t#≤#R!x#f,%em!que!para!que!a!capacidade!financeira!seja!total!tem!que!se!verificar!

a!seguinte!condição!2!(V!x!t)#≤#R!x#f.!
Nota:!t%–%taxa!de!juro!Euribor!a!6!meses!acrescida!de!200!pontos!base!divulgada!à!data!do!

concurso!em!Diário!da!República\!

f!–!fator!a!definir!para!o!serviço!a!prestar!em!xxx€\!

R!–!valor!médio!dos!resultados!operacionais!do!candidato!nos!últimos!3!exercícios![47].!!

!

No!que!respeita!aos!critérios!de!seleção!para!serviços!de!teleradiologia,!o!preço!

assume!um!peso!de!70%!e!os!procedimentos!de!controlo!de!qualidade!30%.!O!número!

limite! de! candidatos! concorrentes! é! 8! e! estes! devem! apresentar! os! seus! preços!

discriminados! por! variável! de! custo,! isto! é,! dependendo! do! tipo! de! exame! e! respetiva!

prioridade!(figura!13).!O!mesmo!ocorre!em!termos!de!arquivo!de!imagens,!sendo!que!tem!

que!ser!definido!previamente!o!tipo!e!volume!de!exames!a!armazenar!em!formato!DICOM.!

A!análise!do!preço!é!efetuada!de!acordo!com!a!seguinte!expressão!matemática![46]:!!

PT=!"#$% ∗ '(,!em!que!PT!é!o!preço!total.!
Nota:!PVC!–!tipo!e!prioridade!de!exame,!NE!–!quantidade!de!exames!por!tipo!e!prioridade.!

!
Figura!13:!Critérios/!requisitos!para!serviços!de!teleradiologia.!(SPMS,!2015)!

!

3.5.2#Procedimentos#e#plataformas#de#negócios#
!

A!plataforma!BASE!–!contratos!públicos!online!reúne!os!concursos!mais!recentes!

para!serviços!de!teleradiologia,!sendo!que!a!frequência!destes!tem!vindo!a!aumentar!desde!

2013! até! à! presente! data.! Durante! o! ano! de! 2015! a! empresa! concorrente! que! mais!

contratos!celebrou!foi!o!ITM.!Atualmente!as!mais!frequentemente!adjudicadas!são!IMI!na!
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região!do!Algarve!e!a!Amadeu!Campos!Costa,!Sociedade!Unipessoal!Ld.ª!na!região!norte!

do!país.!A!maior!parte!dos!contratos!celebrados!respeitam!a!duração!mensal!a!trimestral!

com! custos! totais! entre! 15000€! e! 60000€! dependendo! da! modalidade! imagiológica! e!

volume!de!exames![47].!!!

A!aquisição!de!serviços!de!leitura!radiológica!implica!a!execução!de!um!concurso!

para!seleção!do!candidato!que!se!adequa!e!cumpre!os!requisitos!inerentes!à!prestação!

dos!serviços!supracitados.!!

Após!realização!do!concurso!é!elaborado!um!relatório!preliminar!que!engloba!qual!

o!procedimento,!membros!do!júri,!propostas!e!respetiva!avaliação!e!ordenação.!

O! procedimento! deve! indicar! o! tipo! de! serviço! a! adquirir! (serviços! de! leitura!

radiológica),!local!(instituição!hospitalar)!e!período!(duração!do!serviço)![47]![48].!

Seguidamente!são!mencionados!os!membros!do!júri!(presidente!e!duas!vogais)!e!

indicado!de!que!forma!o!concurso!é!lançado.!Atualmente!é!frequente!recorrer!a!plataformas!

digitais! como! é! o! caso! da! BASE! ou! VORTAL.! Todas! as! entidades! registadas! nas!

plataformas!na!categoria!pretendida!podem!candidatarcse!ao!concurso![47]![48].!

No!relatório!preliminar!são!apresentados!os!concorrentes,!com!a!referência,!data!e!

hora!de!submissão!da!proposta!e!valor!da!oferta.!Por!exemplo,!num!procedimento!para!

leitura! radiológica!de! três!CS!no!Alentejo,!para!a!modalidade!de!RX,!num!período!de!7!

meses,!o!valor!da!oferta!está!compreendido!entre!7800€!e!8500€![47].!

Existe!no!relatório!preliminar!espaço!para!esclarecimento!das!propostas!ao!abrigo!

do!artigo!72º!do!Código!dos!Contratos!Públicos!(CCP)![47].!

Ao!abrigo!dos!artigos!122º!e!123º!do!CCP,!aprovado!pelo!Decretoclei!nº!18/2008,!

de!29!de!Janeiro
14
,!o!júri!reúne!e!emite!as!conclusões!decorrentes!da!análise!e!avaliação!

das! propostas! apresentadas! e! assente! em! critérios! adjudicados! no! convite! de!

apresentação!de!propostas![47].!!!

Os!critérios!que!mais!suscitam!exclusão!de!concorrentes!são!a!não!apresentação!

de! documentos! exigidos! ou! a! não! emissão! de! proposta! em! documento! timbrado! pela!

empresa! e! ainda! no! caso! de! ultrapassar! o! preço! base! que! consta! dos! requisitos! do!

concurso![47].!

A! realidade!atual!aponta!para!que!as!propostas!sejam!avaliadas!na!maioria!dos!

casos,!tendo!em!conta!o!critério!preço,!ou!seja,!ganha!quem!preenchendo!os!requisitos!

mínimos,!apresenta!o!preço!mais!baixo![47].!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!!DecretocLei!n.º!18/2008,!de!29!de!Janeiro:!aprova!o!CCP,!que!estabelece!a!disciplina!aplicável!à!contratação!pública!e!o!
regime!substantivo!dos!contratos!públicos!que!revistam!a!natureza!de!contrato!administrativo.!!

!
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Por! fim,! o! júri! procede! à! notificação! dos! concorrentes,! tendo! estes! direito! a!

pronunciarcse! por! escrito! e! também! a! audiência! prévia! sobre! o! relatório! elaborado! e!

enviado!via!eletrónica!e/ou!por!correio![47].!!!

A! VORTALhealth! é! uma! plataforma! eletrónica! de! contratação! que! integra! os!

processos!de!entidades!públicas!ou!privadas!no!setor!da!saúde!com!os!seus!fornecedores,!

tornando! as! transações! seguras,! confidenciais! e! mais! rápidas! de! uma! forma! simples,!

transparente!e!eficiente![48].!

É!utilizada!diariamente!por!centenas!de!hospitais!e!unidades!médicas!em!Portugal,!

que! inovaram! a! sua! forma! de! comprar! e! assim! otimizaram! os! processos! inerentes! à!

contratação!de!serviços.!Esta!plataforma!é!utilizada!por!70%!das!unidades!hospitalares!

nacionais!e!enumera!as!seguintes!vantagens:!

1.! Processos!simples!e!rápidos:!agiliza!o!processo!de!contratação!pública,!poupando!

tempo!e!recursos\!

2.! Permite!eliminar!erros!e!redundâncias!nas!tarefas!efetuadas\!

3.! Permite!receber!propostas!de!milhares!de!fornecedores![48].!

Esta!plataforma!zela!por!tecnologia!de!ponta!a!qual!é!considerada!o!eixo!central!

em!torno!do!qual!“gira”!todo!um!trabalho!de!integração!da!plataforma,!gestão!de!mudança,!

formação! dos! utilizadores! e! funções! de! suporte.! É! uma! plataforma! que! inclui! todos! os!

instrumentos!e!funcionalidades!necessários!à!garantia!de!segurança!(através!das!normas!

ISO!27001,!22300!e!20000)!e!cumprimento!da!legislação!inerente!à!CCP![48].!!
A! contratação! de! serviços! através! da! plataforma! VORTALhealth! consiste! em!

procedimentos! e! processos! fáceis,! simples! mas! sólidos.! Numa! primeira! instância! são!

definidos! os! requisitos,! fase! após! a! qual! são! solicitadas! propostas.! As! propostas!

submetidas!são!analisadas!e!avaliadas!e!entracse!num!processo!de!negociação.!Por!fim,!

os!procedimentos!são!adjudicados!e!celebracse!contrato!o!qual!é!devidamente!gerido!e!

acompanhado![48].!!

Seguidamente! serão! apresentados! os! requisitos! inerentes! à! apresentação! de!

propostas!para!concursos!que!decorrem!através!da!plataforma!VORTAL.!!

!! Os!documentos!exigidos!são:!

1.! Declaração! de! aceitação! do! conteúdo! que! consta! do! caderno! de! encargos,!

elaborado!em!conformidade!com!o!modelo!constante!do!anexo!I!do!CCP\!

2.! Documentos!referidos!na!alínea!b)!do!n.º!1!do!artigo!57.º!do!CCP
15
\!

3.! Proposta!do!preço:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15
!Artigo!57.º!CCP!–!Documentos!da!proposta:!em!função!do!objeto!do!contrato!a!celebrar!e!dos!aspetos!da!sua!execução!

submetidos! à! concorrência! pelo! caderno! de! encargos,! contenham!os! atributos! da! proposta,! de! acordo! com! os! quais! o!

concorrente!se!dispõe!a!contratar.!
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a.! Preço!unitário!em!euros,!líquido!de!IVA!por!extenso\!

b.! Preço!global!da!proposta,!líquido!de!IVA,!por!extenso\!

c.! Acréscimo!de!IVA!à!taxa!legal!em!vigor!aos!preços!apresentados\!

d.! Prazo!de!validade!da!proposta!(propostas!válidas!por!período!mínimo!de!60!

dias)\!

e.! Condições!de!pagamento!–!normalmente!a!30!dias,!podendo!ser!acordados!

outros!prazos![48].!

4.! No! caso! de! existir! um! agrupamento! de! empresas,! deve! ser! apresentada! uma!

declaração!conjunta!ou!certificado!que!comprove!idoneidade!técnica!e!capacidade!

económica! bastantes! para! satisfazer! as! necessidades! e! especificações!

preconizadas,!nos!termos!do!artigo!54.º!do!CCP
16
.![49]!

No!que!respeita!ao!prazo!e!modo!de!apresentação!da!proposta,!esta!e!respetivos!

documentos!que!a!acompanham,!devem!ser!apresentados!através!de!correio!eletrónico!

ou! fax,! dentro! do! prazo! estabelecido,! normalmente! 10! dias! úteis! a! contar! da! data! de!

publicação!do!concurso![48].!

O!preço!base!é!calculado!consoante!a!modalidade!em!causa,!prazos!de!entrega!e!

duração!do!contrato.!A!título!de!exemplo!para!um!período!de!três!meses!de!prestação!de!

serviços!de! leitura! radiológica,!em!entidade!hospitalar!do!SNS!(cerca!de!1400!exames/!

segmentos!de!RX!a!relatar)!é!apresentado!um!preço!base!de!3305,58€.!Caso!a!proposta!

apresentada! pelos! concorrentes! ultrapasse! o! valor! mencionado,! estes! são!

automaticamente!excluídos!do!procedimento!e!devidamente!notificados![48].!

O!adjudicatário!deve!apresentar,!no!prazo!de!dois!dias!úteis!a!contar!da!notificação!

da!adjudicação,!os!seguintes!documentos,!ou!disponibilização!para!consulta!dos!mesmos!

online,!de!que!se!encontra!nas!seguintes!condições:!

1.! Situação! regularizada! relativamente!a! contribuições!para!a! segurança!social! em!

Portugal,!ou!se!for!o!caso,!no!Estado!de!que!sejam!nacionais!ou!no!qual!se!situe!o!

seu!estabelecimento!principal,!nos!termos!da!alínea!d)!do!artigo!55.º!do!CCP\!

2.! Situação!regularizada!relativamente!a!impostos!devidos!em!Portugal!ou,!se!for!o!

caso,!no!Estado!de!que!sejam!nacionais!ou!no!qual!se!situe!o!seu!estabelecimento!

principal,!nos!termos!da!alínea!e)!do!artigo!CCP\!

3.! Certificado!de!registo!criminal,!para!efeitos!de!celebração!de!contratos!públicos,!de!

todos!os!titulares!dos!órgãos!sociais!da!administração,!direção!ou!gerência!que!se!

encontrem!em!efetividade!de!funções\!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16
!!Artigo!54.º!CCP!c!Podem!ser!candidatos!agrupamentos!de!pessoas!singulares!ou!coletivas,!qualquer!que!seja!a!atividade!

por! elas! exercida,! sem! que! entre! as!mesmas! exista! qualquer!modalidade! jurídica! de! associação.! Os!membros! de! um!

agrupamento!não!podem!ser!candidatos!no!mesmo!procedimento.!
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4.! Certidão!do!registo!comercial,!com!todas!as!inscrições!em!vigor,!para!identificação!

dos! titulares! dos! órgãos! sociais! de! administração,! direção! ou! gerência! que! se!

encontrem!em!efetividade!de!funções![49].!

Caso!sejam!detetadas! irregularidades!nos!documentos!de!habilitação!entregues!

pelo!adjudicatário!nos!termos!do!número!anterior,!será!concedido!um!prazo!adicional!de!5!

dias!úteis!destinado!ao!seu!suprimento,!conforme!o!disposto!na!alínea!g)!do!n.º!1!do!artigo!

132.º!do!CCP
17
![49].!!

Os! concursos! para! aquisição! de! serviços! de! leitura! radiológica! têm! por! norma!

cláusulas!técnicas!especiais.!Destas!cláusulas!constam!o!objeto!do!concurso,!quantidades,!

encomendas!e!entregas!em!causa![49].!

Assim,!é!necessário!indicar!o!objeto!do!concurso,!por!exemplo,!serviços!de!leitura!

radiológica!e!elaboração!de! relatórios!médicos!de!determinada!modalidade! radiológica,!

para!a!determinada!instituição!hospitalar![49].!

É!ainda!obrigatório!informar!qual!a!via!de!envio!de!exames!e!respetivos!relatórios.!

Por!exemplo,!via!correio!eletrónico,!e!normalmente!segundo!as!seguintes!regras:!

1.! Envio! por! utente! e! segmento! anatómico,! de! modo! a! possibilitar! uma! leitura!

sistemática!e!rigorosa\!!

2.! Os! meios! complementares! em! referência! deverão! ser! enviados! contendo!

informação!clínica!relevante!e!identificadora!do!utente\!

3.! Os!meios!complementares! referenciados!com!carácter!de!urgência,!deverão!ser!

solicitados!de!forma!explícita!como!urgentes![49].!

! Deve!ainda!ser!indicado!o!tipo!de!equipamento!existente!na!instituição!em!causa!

[49].!

! No! que! respeita! a! quantidades,! encomendas! e! entregas,! deverá! ser! indicada! a!

previsão! de! exames/segmentos! de! acordo! com! dados! estatísticos! da! instituição.! Os!

relatórios!deverão!ser!enviados!para!o!adjudicatário!via!correio!eletrónico!ou!fax!dentro!dos!

prazos!estabelecidos.!Normalmente!no!próprio!dia!ou!no!prazo!limite!de!24!horas!para!as!

situações!referenciadas!como!urgentes,!enquanto!nos!restantes!casos!o!prazo!por!norma!

estabelecido!é!de!48!horas!até!72!horas![49].!!

! Apesar!dos!concursos!para!aquisição!de!serviços!de!teleradiologia!serem!públicos!

e!possíveis!de!consultar!online,!através!das!plataformas!anteriormente! referidas,!não!é!

possível!aceder!aos!detalhes!dos!procedimentos!envolvidos!e!da!adjudicação!realizada.!

Nalguns!casos!é!disponibilizado!o!contrato!celebrado!entre!a! instituição!de!cuidados!de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17
!Indica!o!prazo!para!a!apresentação!dos!documentos!de!habilitação!pelo!adjudicatário,!bem!como!o!prazo!a!conceder!pela!

entidade!adjudicante!para!a!supressão!de! irregularidades!detetadas!nos!documentos!apresentados!que!possam! levar!à!

caducidade!da!adjudicação.!
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saúde!e!a!empresa!que!presta!serviços!de!leitura!radiológica,!mas!somente!se!esclarecem!

aspetos!como!a!duração!do!contrato,!o!objetivo!e!localização!da!prestação!de!serviços,!o!

valor! global! da! contratação! e! condições! de! pagamento.! Detalhes! relacionados! com! o!

número! de! exames,! modalidades! imagiológicas! abrangidas,! prazos! de! entrega! de!

relatórios!clínicos!e!profissionais!envolvidos!não!são!disponibilizados!com!a!publicação!do!

resultado!do!concurso.!Esta!é!uma!situação!que!merece!atenção!e!resolução,!pois!o!devido!

esclarecimento!dos!procedimentos! inerentes!à!contratação!de!serviços!de!teleradiologia!

certamente! traria! benefícios! na! escolha! adequada! e! fundamentada! para! cada! caso!

específico.!Seria!uma!mais!valia!que!decisores!clínicos!pudessem!aceder!atempadamente!

a!informação!relevante!e!esclarecedora!para!que!assim!efetuassem!as!melhores!escolhas!

no!quotidiano!das!suas!funções.!

!

#3.6#Opinião#de#dois#especialistas#
!
! Dois!médicos!especialistas!com!vasta!experiência!na!área!da!neurocteleradiologia!

e!teleradiologia!facultaram!informações!pertinentes!e!que!vieram!ao!encontro!da!pesquisa!

bibliográfica!e!contatos!efetuados!com!algumas!ARS’s.!

! O! conceito! de! teleradiologia! foi! introduzido! em!Portugal! nos! anos! 90,! com!uma!

demonstração! prática! deste! tipo! de! serviços! entre! a! Assembleia! da! República! e! um!

hospital.!Desde!essa!altura!que!foi!exercida!influência!por!parte!de!médicos!deputados,!no!

intuito!de!proceder!à!instalação!de!sistemas!de!envio!e!receção!de!imagem!médica!não!só!

em!hospitais!centrais!mas!também!periféricos,!com!o!objetivo!de!aproveitar!a!capacidade!

diagnóstica!que!existia!de!modo!concentrado!nos!hospitais!centrais.!!

! As!instituições!privadas!avançaram!rapidamente!com!a!introdução!de!sistemas!de!

teleradiologia!em!detrimento!do!setor!público!que!se!atrasou!e!se!deixou!ultrapassar!na!

fase!inicial!deste!processo.!

! Estávamos!na!transição!da!década!de!90!para!o!ano!2000!e!nesta!altura!o!setor!

privado! sobressaía! no! que! respeita! a! número! de! sistemas!de! teleradiologia! instalados,!

tecnologia!e!arquivo!inerentes!à!transmissão!de!imagem!médica,!quando!comparado!com!

o!setor!público.!O!setor!privado!prestava!serviços!de!teleradiologia!para!todo!o!país.!As!

regiões! que!mostravam!maior! escassez! de! recursos! ao! nível! da! imagem!médica! eram!

Alentejo!e!TráscoscMontes,!devido!à!enorme!dispersão!geográfica!e!reduzido!número!de!

profissionais!e!especialistas!face!à!população!aí!residente.!!

! Inicialmente!apenas!existiam!dois!sistemas!de!envio!de!imagens,!um!desenvolvido!

na!região!norte!e!outro!pela!Portugal!Telecomunicações!mais!utilizado!na!região!centro!do!
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país.! As! imagens! eram! analisadas! e! o! relatório! era! ditado! para! suporte! analógico! que!

posteriormente!era!enviado!via!correio!(envio!das!cassetes!de!gravação)!ou!em!alternativa!

os!relatórios!eram!datilografados!e!enviados!por!fax.!Só!mais!tarde!se!iniciaram!processos!

de! envio! de! relatórios! via! correio! eletrónico.! De! ter! em! conta! que! o! processo! de!

digitalização!das!imagens!a!enviar!não!foi!imediato!e!quando!iniciou!era!através!de!scanner!

e!posterior!upload!e!download!das! imagens.!Estes!procedimentos!eram!morosos,!muito!

por!culpa!das!redes!de!telecomunicações!pouco!eficientes!para!o!elevado!tamanho!das!

imagens!em!causa.!No!entanto,!este!foi!um!passo!extremamente!importante.!

! Alguns! fatores! surgiram! e! acarretaram! a! degradação! da! teleradiologia.! A!

proletarização!de!médicos,!com!um!elevado!número!de!médicos!recémcformados!à!mercê!

de! empresas! de! prestação! de! serviços! a! baixo! custo,! levou! a! que! a! qualidade! fosse!

descurada!em!detrimento!do!melhor!preço,!isto!é,!vale!o!preço!mais!baixo!que!possa!ser!

praticado.!No!final,!quem!perde!é!o!utente!que!usufrui!de!serviços!de!menor!qualidade.!!

! De!notar!que!os!avanços!tecnológicos!despoletaram!a!disseminação!de!serviços!

de! teleradiologia,! cada!vez!mais!amplificados! também!ao!setor!público.!São!apontados!

como!principais!avanços!tecnológicos:!!

1.! Gravadores!digitais!que!permitem!o!envio!de!voz!via!Internet!e!digitar!no!destinatário!

(texto!devidamente!corrigido!e!validado)\!

2.! Gravadores!com!reconhecimento!de!voz,!amplamente!usados!na!Inglaterra,!Holanda,!

Alemanha,!Escandinávia!e!com!adoção!ainda!restrita!mas!em!crescimento!em!território!

nacional\!

3.! PACS! com! a! respetiva! segurança! e! privacidade! dos! dados.! No! entanto,! a!

confidencialidade!dos!dados!tem!vindo!a!ser!posta!em!causa,!por!culpa!da!adoção!de!

arquivos!fora!do!território!nacional,!situação!cada!vez!mais!recorrente\!

4.! Sistemas!de! envio! e! descodificação! de! imagem!médica! cada! vez!mais! eficientes! e!

eficazes.!

! O!preço!base!aquando!da!contratação!de!serviços!de!teleradiologia!é!calculado!por!

segmento! anatómico,! uma! vez! que! cada! um! obriga! a! posicionamentos! e! protocolos!

específicos! e! distintos.! Existem! inúmeras! discrepâncias! ao! nível! da! classificação! de!

exames,! que! acarretam! problemas! e! dificuldades! de! diagnóstico! e! correto!

acompanhamento!do!utente.!Por!exemplo,!o!SNS!tem!um!único!código!para!a!modalidade!

de!TC!da!região!da!cabeça!–!a!que!chama!TC!cerebral.!No!entanto,!exames!de!órbitas,!

ouvidos,! hipófise,! entre! outros! possuem! protocolos! distintos! que! não! deveriam! ser!

equiparados! à!TC! cerebral.! A! informação! clínica! nem! sempre! acompanha! o! exame!do!

utente,!o!que!leva!a!dificuldades!no!diagnóstico!e!encaminhamento!do!utente.!Outras!vezes!
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existem!dificuldades! na! compreensão! da! informação! escrita!manualmente.!No! entanto,!

atualmente!existem!casos!positivos!em!que!a!informação!clínica!é!transmitida!pelo!médico!

requisitante!ao!médico!especialista!de!modo!digital.!!

! Segundo! a! experiência! destes! dois! médicos! especialistas,! atualmente! o! único!

critério!de!seleção!de!prestadores!de!serviços!de!leitura!radiológica!é!o!preço.!Deste!modo,!

o!preço!mais!baixo!ganha!em!detrimento!de!serviços!de!qualidade!e!personalizados.!Um!

dos! aspetos! negativos! mais! apontados! é! a! dificuldade! de! interação! entre! médicos!

especialistas!e!requisitantes!e!médicos!especialistas!e!técnicos!de!radiologia.!Consideram!

que! quem! decide! não! possui! os! devidos! conhecimentos! técnicos! para! uma! correta!

avaliação!e!seleção!da!melhor!proposta.!!

! De!salientar!uma!solução!apresentada,!que!assenta!na!determinação!de!um!preço!

base! a! praticar! em! ambos! os! setores! e! à! escala! nacional.! Deste!modo! seria! possível!

valorizar!a!qualidade!sem!aumento!de!custos!para!o!Estado!(setor!público).!Encontrado!o!

preço!base,!a!taxa!aplicada!ao!utente!poderia!ser!variável,!dando!a!este!opção!de!escolha,!

prevenindo!níveis!baixos!de!qualidade.!

! !
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4.!Metodologia!do!estudo!
!

Para!dar!seguimento!à!investigação!efetuada!por!intermédio!de!contatos!via!correio!

eletrónico!e!telefone!e!pesquisa!bibliográfica,!apresentada!no!capítulo!3!–!Teleradiologia:!

análise!da!situação!em!Portugal,! foram!instituídos!métodos!de!obtenção!de!dados!mais!

exaustivos!e!pormenorizados.!O!objetivo!delineado!foi!a!confirmação!da!continuidade!dos!

projetos! descritos! e! localizar! instituições! com! plataformas! de! teleradiologia,! qual! a! sua!

funcionalidade!real,!vantagens!e!desvantagens!da!utilização!das!mesmas!e!modificações!

de!fluxos!de!trabalho!que!possam!ter!ocorrido.!!

! Pretendecse! deste! modo! responder! à! questão:! “Qual! a! situação! atual! no! que!

respeita!a!cenários!de!teleradiologia!em!Portugal?”,!sendo!valorizados!aspetos!relativos!à!

localização!geográfica!dos!mesmos!e!setor!a!que!pertence!(público!ou!privado),!aspetos!

técnicos! dos! cenários! identificados! e! também!dados! demográficos! e!motivacionais! dos!

profissionais!envolvidos!na!temática!da!teleradiologia.!!

! Todas!as!ARS’s!possuem!projetos!de!telemedicina,!nomeadamente!como!forma!de!

articulação!entre!SUB’s!e!hospitais!de!referência.!No!entanto,!as!respostas!e!bibliografia!

existentes!são!escassas,!pelo!que!fez!parte!integrante!deste!trabalho!adquirir!informações!

atuais!e!concretas!acerca!do!tema!supracitado.!

! Por!outro!lado,!o!setor!privado!da!saúde!tem!sido!alvo!de!modernização!e!inovação!

tecnológica,!pelo!que!este!ponto!se!manifestou!também!um!importante!objeto!de!análise.!!

Por!fim!foi!analisada!a!perspetiva!de!quem!presta!serviços!de!teleradiologia,!pelo!

que!fez!parte!da!metodologia!inquirir!as!entidades!para!o!fim!mencionado,!identificadas!ao!

longo!da!revisão!do!estado!da!arte.!

!

!

4.1#Desenho#do#estudo#
!
! Foi!realizada!uma!avaliação!qualitativa!da!existência/utilização!de!plataformas!de!

teleradiologia,!através!de!dois!questionários!distintos!enviados!por!correio!eletrónico!(ver!

anexos!I!e!II).!Os!destinatários!do!questionário!1!foram!profissionais!da!área!da!Radiologia!

e/ou! Informática! de! várias! instituições! de! saúde! dos! setores! público! e! privado\! e! do!

questionário! 2,! entidades! prestadoras! de! serviços! de! teleradiologia! e! fornecedores! de!

plataformas! tecnológicas.! As! categorias! profissionais! inquiridas! poderiam! variar! entre!

Médico! Radiologista! (diretor! de! serviço! de! radiologia),! Técnico! de! Radiologia! (técnico!

coordenador! do! serviço! de! radiologia)! e! técnico/engenheiro! de! informática! responsável!
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pela! instalação/manutenção! dos! equipamentos! subjacentes! à! implementação! de!

plataformas! de! teleradiologia,! no! caso! do! primeiro! questionário.! No! caso! do! segundo!

questionário! as! categorias! profissionais! poderiam! variar! entre! médico,! TR,! técnico! ou!

engenheiro! de! informática! ou! outro! que! se! adequasse! ao! ambiente! profissional! de!

prestadores!de!serviços!de!teleradiologia.!

! O!estudo!é!do!tipo!observacional!e!descritivo,!tendo!como!base!a!opinião!por!um!

lado!dos!utilizadores!das!plataformas!de!teleradiologia!e!por!outro!de!quem!as!disponibiliza,!

pelo!que!pretendeu!numa!primeira! instância! localizar!serviços!de!saúde!que!recorrem!a!

serviços!de!teleradiologia.!Assim,!com!a!aplicação!dos!questionários!pretendeucse!analisar!

aspetos!motivacionais,! custos,! estratégias! de! implementação! e!manutenção,!workflows!

clínicos,! métricas! de! qualidade! e! impacto! e! grau! de! envolvimento! dos! diversos! atores!

identificados,! compreendendo! as! vantagens! e! desvantagens! de! utilização! da!

teleradiologia.!!

!

4.2# Amostra#e#método#de#amostragem#

4.2.1#Universo#em#estudo#
O!universo!em!estudo!é!constituído!por!profissionais!das!instituições!hospitalares!

que! compõem! o! SNS! e! que! se! encontram! divididas! geograficamente! nas! ARS! Norte,!

Centro,! Alentejo,! LVT! e! Algarve! (tabela! 14! e! tabela! 15).! Fizeram! também! parte! deste!

estudo! as! instituições! identificadas! durante! o! processo! de! pesquisa! por! critérios!

geográficos!de!plataformas!de!teleradiologia!e!que!englobou!contatos!via!correio!eletrónico!

e! telefone! e! outras! pertencentes! ao! setor! privado! identificadas! ao! longo! do!

desenvolvimento! do! estudo.! As! instituições! privadas! selecionadas,! cujos! profissionais!

fizeram! parte! do! universo! de! estudo,! não! correspondem! à! totalidade! das! entidades!

privadas! nacionais,! mas! sim! àquelas! das! quais! foi! possível! obter! contato! de! correio!

eletrónico!para!envio!do!questionário.!

Fizeram!também!parte!do!universo!de!estudo!as!seguintes!entidades!prestadoras!

de!serviços!de!teleradiologia:!!

IMI!–!Imagens!Médicas!Integradas\!

MedWeb!(Dr.!Campos!Costa)\!

SMIC!–!Serviço!Médico!de!Imagem!Computorizada\!

Grupo!S24\!

ITM!–!Instituto!de!Telemedicina!Lda.!

!
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!

E!os!seguintes!fornecedores!de!plataformas!tecnológicas:!!

IcMedical\!

First%Solutions\!

BMD!Software.!

! Após! a! receção! dos! primeiros! dados! referentes! ao! questionário! 1,! foram!

identificadas! mais! entidades! prestadoras! de! serviços! de! teleradiologia,! pelo! que! se!

mostrou!pertinente!encaminhar!o!questionário!2!para!as!mesmas.!

!

Tabela!14:!Instituições!do!SNS!que!são!objeto!de!estudo!–!ARS!Norte!e!Centro!(Ministério!da!Saúde.!2013)!

!
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Tabela!15!c!Instituições!do!SNS!que!são!objeto!de!estudo!–!ARS!LVT,!Alentejo!e!Algarve!(Ministério!da!Saúde.!

2013)!

!

4.2.2#Critérios#de#seleção#da#amostra#
!

O!questionário!foi!distribuído!pelas!várias!instituições!acima!mencionadas,!sendo!

que!a!percentagem!de!respostas!positivas!influenciou!a!capacidade!de!análise!e!posterior!

decisão! de! possíveis! deslocações! a! entidades! que! detenham! plataformas! de!

teleradiologia.!Os!resultados!decorrentes!da!aplicação!dos!questionários!aplicados!neste!

estudo!encontramcse!estratificados!por!grupos!funcionais!(médicos!radiologistas,!técnicos!

de! radiologia,! técnico/! engenheiro! de! informática! e! outros).! O! objetivo! que! decorre! da!

utilização! de! dois! questionários! diferentes! a! dois! grupos! de! amostras! distintos! é! o!

cruzamento! de! dados! entre! entidades! prestadoras! de! serviços! de! teleradiologia! e! as!

instituições!que!deles!beneficiam.!Deste!modo!pretendeucse!angariar!um!maior!conjunto!

de!dados!para!posterior!análise!e!validação.!

!

4.3#Metodologia#e#instrumento#para#recolha#de#dados#
!

! Os!questionários!foram!enviados!via!correio!eletrónico,!preferencialmente!para!os!

diretores! dos! serviços! de! radiologia! (no! caso! de! instituições! de! saúde)! e! para! os!

responsáveis!das!entidades!prestadoras!de!serviços!de!teleradiologia.!Foram!realizados!

através! da! plataforma! Google% Forms.! A! previsão! para! conclusão! da! elaboração! do!
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questionário!a!instaurar!era!Junho!de!2016,!prazo!que!foi!cumprido!e!à!data!prevista!estava!

concluído!e!preparado!para!a!fase!de!teste.!!

! O!início!da!recolha!da!informação!correspondeu!ao!mês!de!Julho!de!2016,!sendo!

a!sua!duração!dependente!da!taxa!de!respostas.!Foram!recolhidos!dados!entre!Julho!e!

Setembro!de!2016.!!!

!

4.3.1#Instrumento#para#recolha#de#dados#
!

! O!instrumento!de!medida!utilizado!teve!por!base!dois!questionários!compostos!por!

um!conjunto!de!perguntas! fechadas!e!uma!pergunta!aberta.!Foi! realizado! recorrendo!à!

plataforma!Google%Forms!e!enviado!por!correio!eletrónico.!

! O!questionário!1!é!constituído!por!18!questões!divididas!em!três!grupos!distintos.!

O! primeiro! grupo! de! questões! teve! como! intuito! a! classificação! demográfica! c! idade,!

categoria!profissional,! experiência!profissional!e! instituição!de!origem! (a!última!questão!

deste! grupo!possui! resposta! facultativa! para! que! se!mantenha!o! anonimato! da!pessoa!

inquirida).!!

O! segundo!grupo! de! questões! serviu! para! localizar! cenários! de! teleradiologia! e!

inferir!qual!a!sua!finalidade!(visualização!e/ou!relatório!médico)!e!quais!as!vantagens!da!

sua!utilização,!ao!nível!da!produtividade,!fluxos!de!trabalho!e!redução!de!custos.!!

O!terceiro!grupo!de!questões!serviu!para!identificar!aspetos!técnicos!relacionados!

com! a! implementação! de! plataformas! de! teleradiologia,! nomeadamente! estratégia! de!

revisão! radiológica,! identificando! o! prestador! de! serviços! de! teleradiologia,! forma! de!

disponibilização!do!relatório!médico,!tipo!de!arquivo,!e!tipo!e!número!de!exames!realizados!

no! serviço! de! teleradiologia.!A! última!questão! pretendeu! inferir! possíveis! sugestões! de!

mudanças!que!visam!a!melhorias!dos!serviços!de!teleradiologia.!

! O!questionário!2!é!constituído!por!17!questões!divididas!em!dois!grupos!distintos.!

O!primeiro!grupo!de!questões!era!direcionado!para!a!classificação!demográfica!c! idade,!

categoria!profissional,! experiência!profissional!e! instituição!de!origem! (a!última!questão!

deste! grupo!possui! resposta! facultativa! para! que! se!mantenha!o! anonimato! da!pessoa!

inquirida).!!

O!segundo!grupo!de!questões!serviu!para!identificar!aspetos!técnicos!relacionados!

com!a!implementação!de!plataformas!de!teleradiologia,!nomeadamente!qual!o!setor!a!que!

se!destinam!os!serviços!(público!e/ou!privado),!número!de!profissionais!envolvidos,!modelo!

e!tipo!de!plataforma!de!teleradiologia,!tipo!de!investimento!(pay%per%use!ou!outro),!tipo!de!
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ambiente!em!que!opera!(LAN,!WAN!e/ou!móvel),!tipo!e!percentagem!de!exames!relatados,!

estratégia!de! revisão! radiológica,! forma!de!disponibilização!do! relatório!médico!e! tipo!e!

localização! do! arquivo.! A! última! questão! pretendeu! inferir! possíveis! sugestões! de!

mudanças!que!visam!a!melhoria!dos!serviços!de!teleradiologia.!

A!seleção!das!perguntas!acima!citadas!decorreu!da!revisão!de!literatura!e!contatos!

via!correio!eletrónico!e!telefone!efetuados!anteriormente!à!aplicação!dos!questionários.!Foi!

possível!durante!esse!período! identificar!quais!os!aspetos!essenciais!a!esclarecer! junto!

das!entidades!hospitalares!e!prestadoras!de!serviços!de!teleradiologia,!que!permitissem!

responder! à! questão!de! investigação! colocada!neste! estudo.!De! referir! que!não!houve!

qualquer! influência! por! parte! dos! questionários! e! inquéritos! efetuados! em! contexto!

europeu,!alguns!dos!quais!descritos!no!capítulo!2!deste!trabalho.!

!

4.3.2#Teste#piloto# #
!

O! teste! piloto! forneceu! uma! visão! crítica! da! forma! e! conteúdo! do! questionário,!

permitindo!avaliar!a!sua!consistência,!clareza!e!compreensão,!com!vista!à!sua!melhoria!

antes!de!proceder!ao!envio!do!mesmo!para!a!totalidade!da!amostra.!A!amostra!do!teste!

piloto! teve! as!mesmas! características! que! a! amostra! do! estudo,!mas! foi! de! dimensão!

menor,! sendo! preferencialmente! dirigida! às! ARS! Alentejo! e! Algarve,! uma! vez! que!

mostraram!inteira!disponibilidade!desde!o!início!deste!projeto.!Nesta!fase!foram!enviados!

7!questionários!a!7!instituições!distintas!e!todos!os!inquiridos!responderam.!!

A!realização!do!teste!piloto!permitiu!identificar!alguns!erros!relativos!a:!

•! Clareza!na!interpretação!das!questões\!

•! Compreensão!de!termos!técnicos\!

•! Problemas!de!linguagem\!

•! Opções! de! resposta! (algumas! perguntas! impossibilitavam! resposta! em! caso! de!

instituição!desprovida!de!teleradiologia).!

Após!a!realização!do!teste!piloto!foi!elaborada!a!versão!final!do!questionário,!tendo!

em!conta!os!erros!identificados!e!acima!descritos.!!

!

!

!
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4.3.3#Variáveis#em#estudo#
!

! Para!a!caracterização!sócio!demográfica!dos!indivíduos!que!compõem!a!amostra!

foram!utilizadas!as!variáveis!(comum!aos!2!questionários):!

4.! Idade\!

5.! Categoria!profissional\!

6.! Experiência!profissional\!!

7.! Instituição!!

! Para! localizar! cenários! de! teleradiologia! implementados! e! inferir! finalidade,!

mudanças!e!vantagens!da!sua!utilização!foram!utilizadas!as!seguintes!variáveis!(Grupo!II!

–!Questionário!1):!

1.! Existência!de!plataformas!de!teleradiologia\!

2.! Finalidade\!

3.! Alteração!da!produtividade\!

4.! Acesso!rápido!e!seguro\!

5.! Redução!de!custos.!

Para! inferir!acerca!das!questões!técnicas!relacionadas!com!a! implementação!da!

teleradiologia!foram!utilizadas!as!seguintes!variáveis!(Grupo!III!–!Questionário!1):!

1.! Modelo!de!revisão!radiológica\!

2.! Prestador!de!serviços\!

3.! Disponibilização!de!relatórios\!

4.! Tipo!de!arquivo\!

5.! Contratos!de!manutenção\!

6.! Tipo!de!modalidades!imagiológicas\!

7.! Número!total!de!exames!realizados\!

8.! Percentagem!de!exames!relatados\!

9.! Possibilidades!de!rentabilização.!!

!

Para! inferir!acerca!das!questões!técnicas!relacionadas!com!a! implementação!da!

teleradiologia!foram!utilizadas!as!seguintes!variáveis!(Grupo!II!–!Questionário!2):!

1.! Setor!a!que!se!destina!(público!e!/ou!privado)\!

2.! Número!de!profissionais!envolvidos\!

3.! Modelo!de!teleradiologia\!

4.! Tipo!de!investimento\!

5.! Tipo!de!plataforma!(comercial,!desenvolvimento!privado)\!
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6.! Ambiente!operacional!(LAN,!WAN!e/ou!móvel)\!

7.! Tipo!de!modalidade!imagiológica!

8.! Maior!número!de!exames!relatados!(por!modalidade)\!

9.! Tipo!de!relatório\!!

10.!Disponibilização!de!relatórios\!

11.!Tipo!de!arquivo\!

12.!Localização!do!centro!de!dados\!

13.!Possibilidades!de!rentabilização.!!

!

4.3.4#Análise#estatística#
!

! A!análise!de!dados!foi!efetuada!com!recurso!aos!softwares!Microsoft%Excel%e!SPSS%

–%Statistics!versão!24.!!

No!grupo!I!foi!analisada!a!média!de!idades!e!experiência!profissional!e!inferida!qual!

a!categoria!e!experiência!profissional!a!que!o!inquirido!respeita.!Foram!também!calculados!

o!intervalo!de!confiança!e!o!desvio!padrão!com!recurso!ao!Microsoft%Excel%(anexos!IV!e!

V).! Foram! realizadas! conjugações! de! dados! por! forma! a! inferir! a! média! de! idade! e!

experiência!profissional!de!cada!uma!das!categorias!profissionais!inquiridas.!

Nos! grupos! II! e! III! foi! contabilizado! o! número! de! respostas! a! cada! uma! das!

perguntas!fechadas.!Foi!calculada!a!frequência!relativa!de!todas!as!perguntas!e!a!taxa!de!

respostas!relativa!à!amostra!previamente!selecionada!recorrendo!ao!software!SPPS!e!à!

operação!“countif”%do!Microsoft%Excel.%%

No!questionário!1c!grupo!III!c!questões!16!e!17,!foi!calculada!a!média!de!exames!

mensal! realizada! por! instituição! e! a! respetiva! percentagem! enviada! para! relatório!

recorrendo!a!serviços!externos.!!

Nas!questões!de! resposta!aberta!que! tinham!como!objetivo! inferir!sugestões!de!

melhoria!da!utilização!da!teleradiologia,!as!respostas!foram!agrupadas!por!características!

semelhantes!e!calculada!a!distribuição!de!frequências!de!cada!resposta.!!!

!
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Esquema!28:!Diagrama!ilustrativo!da!metodologia!aplicada!na!fase!dos!questionários!

!

•Elaboração!de!dois!questionários!com!recurso!à!plataforma!Google%Forms

•Definição!da!amostra!em!estudo

1
Instrumento

•Envio!de!questionário!teste!para!as!ARS!Alentejo!e!ARS!Algarve

•Correção!de!erros!e!elaboração!de!versão!final!do!questionário

2
Teste!piloto

•Envio!de!questionários!via!correio!eletrónico:

• 1!c>!instituições!hospitalares

• 2!c>!fornecedores!de!serviços!de!teleradiologia

3
Disseminação

•Análise!dos!resultados!com!recurso!aos!softwares!Microsoft%Excel%e!SPSS
•Cálculo!de!frequências!relativas!e!taxa!de!resposta!para!todas!as!questões

•Cálculo!de!média!de!idades!e!experiência!profissional

•Cálculo!de!desvio!padrão!e!intervalo!de!confiança

4
Avaliação

•Discussão!dos!dados!recolhidos!e!redação!de!conclusões!gerais
5

Discussão!
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5.!Resultados!e!validação!!!

!
Neste! capítulo! são! apresentados! os! resultados! dos! inquéritos! aplicados! e! cuja!

recolha!foi!efetuada!entre!Julho!e!Setembro!de!2016.!Em!primeiro!lugar!são!apresentados!

os!resultados!do!questionário!1,!dirigido!aos!profissionais!de!instituições!hospitalares!dos!

setores! público! e! privado,! seguindocse! os! resultados! do! questionário! 2,! dirigido! a!

fornecedores!de!serviços!de!teleradiologia!e!plataformas!tecnológicas.!!Após!análise!dos!

dados! com! recurso! aos! softwares! Microsoft% Excel! e! SPSS,! estes! foram! objeto! de!

discussão,!tendo!em!conta!tanto!a!perspetiva!de!quem!usufrui!como!de!quem!presta!os!

serviços!de!teleradiologia.!!

!
5.1# Questionário# 1# –# Cenários# de# teleradiologia# em# Portugal:#
perspetiva#das#entidades#prestadoras#de#cuidados#de#saúde##
!
! O!questionário!1!(anexo!I)!tinha!como!destino!entidades!prestadoras!de!cuidados!

de!saúde!dos!setores!público!e!privado.!Foram!enviados!questionários!a!54! instituições!

hospitalares!públicas!(incluindo!CH,!EPE!e!PPP)!e!30!Instituições!privadas.!!

! A!amostra!final!foi!constituída!por!57!instituições!de!saúde,!sendo!27!pertencentes!

ao! setor! público,! 15! referentes! ao! setor! privado! e! as! restantes! respostas! de! origem!

desconhecida!(no!que!respeita!ao!tipo!de!instituição),!uma!vez!que!esta!pergunta!era!de!

resposta! facultativa,! protegendo! assim! a! privacidade! dos! inquiridos.! As! respostas!

provieram!de!diferentes!distritos!do!território!nacional,!sendo!que!uma!resposta!se!refere!

ao!arquipélago!dos!Açores!e!duas!ao!arquipélago!da!Madeira.!A!maioria!dos! inquiridos!

pertence!a!instituições!localizadas!no!distrito!de!Lisboa!e!Porto,!estando!ainda!presentes!

os!distritos!da!Guarda,!Viseu,!Aveiro,!Coimbra,!Vila!Real,!Braga,!Bragança,!Portalegre,!

Évora,!Beja,!Faro,!Setúbal!e!Santarém.!

! A!maioria!dos!inquiridos!possui!idade!compreendida!entre!21!e!30!anos,!sendo!que!

as!faixas!etárias!entre!os!31!e!40!anos!e!41!a!50!anos!têm!um!peso!muito!significativo!na!

taxa!de!respostas!(50,9%)!–!ver!Gráfico!1.!A!idade!média!dos!participantes!foi!de!33!anos,!

variando!entre!os!21!e!os!61!anos!(anexo!IV).!

!

!

!

!

!
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Gráfico!1:!Idade!dos!inquiridos!da!amostra!em!estudo!

!
! A!categoria!profissional!dos!inquiridos!variou!entre!Técnico!de!Radiologia,!Médico!

e!Técnico!de!Informática,!sendo!que!duas!respostas!não!se!enquadravam!nas!categorias!

profissionais! disponíveis! para! resposta! (Outra).! A! categoria! profissional! assinalada! foi!

referente!a! cargos!de!gestão!e! logística.!A! categoria!profissional!mais! representativa!é!

Técnico!de!Radiologia!(91,2%)!–!ver!Gráfico!2.!Os!questionários!foram!remetidos!para!os!

serviços!de!Radiologia,!preferencialmente!para!os!técnicos!coordenadores,!o!que!justifica!

a!elevada!percentagem!da!categoria!profissional!acima!referida.!!

!

Gráfico!2:!Categoria!profissional!dos!inquiridos!da!amostra!em!estudo!

!
! No!que!respeita!à!experiência!profissional!a!maioria!dos!inquiridos!possui!entre!6!a!

10!anos!de!experiência!(45,6%),!sendo!que!17,5%!possui!entre!11c20!anos!de!experiência,!

10,6%!entre!21!a!30!anos!e!3,5%!mais!de!30!anos!de!experiência!(Gráfico!3).!A!experiência!

profissional!média!da!amostra!em!estudo!é!de!10,7!anos!(anexo!IV).!!

!

!

!

!

!
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Gráfico!3:!Experiência!profissional!dos!inquiridos!da!amostra!em!estudo!

!

Foi!possível!conjugar!os! resultados!anteriores,!calculando!as!médias!de! idade!e!

experiência! profissional! por! categoria,! sendo! que! a! classe! médica! e! engenheiros!

informáticos!são!as!que!possuem!idade!e!experiência!profissional!mais!elevada!(45!e!23)!

e!(55!e!25)!respetivamente,!contrastando!com!os!cargos!de!gestão!com!idade!média!de!

30!anos!e!12!anos!de!experiência!profissional,!e!por!fim!os!técnicos!de!radiologia!com!32!

anos!de!idade!e!10!anos!de!experiência!profissional!(Tabela!16).!

!

Tabela!16:!Idade!e!experiência!profissional!média!por!categoria!profissional!

Categoria!Profissional! Idade!! Experiência!Profissional!

Médico! 45! 23!

Técnico!Radiologia! 32! 10!

Eng.!Informático! 55! 25!

Gestão! 30! 12!

!

Para!localizar!cenários!de!teleradiologia!e!inferir!qual!a!sua!finalidade!e!quais!as!

vantagens!da!sua!utilização,!ao!nível!da!produtividade,! fluxos!de! trabalho!e!redução!de!

custos,!foram!colocadas!cinco!questões.!!

! Relativamente!à!existência!de!teleradiologia!86%!dos!inquiridos!responde!de!modo!

afirmativo,!contra!14%!que!refere!não!existir!teleradiologia!na!instituição!em!que!trabalha!

(Gráfico!4).!Dos! inquiridos!que! responderam!afirmativamente,! foi! possível! identificar! 22!

instituições!públicas!e!14!instituições!privadas.!No!que!se!refere!à!inexistência!de!serviços!

de!teleradiologia,!foi!possível! identificar!3!respostas!que!pertencem!ao!setor!público!e!5!

respostas!ao!setor!privado!(Tabela!17).!
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Gráfico!4:!Existência!de!sistemas!de!teleradiologia

!

Tabela!17:!Teleradiologia!vs.!setor!público/!privado!

Teleradiologia! Total! Público! Privado!

Sim! 48! 22! 14!

Não! 9! 3! 5!

!
Quanto!à!finalidade!da!teleradiologia!nas!instituições!a!que!respeitam!os!inquiridos,!

a!maioria!refere!visualização/partilha!de!imagens!e!obtenção!de!relatório!clínico!(45,5!%),!

sendo! que! 32,7%! refere! apenas! a! obtenção! de! relatório! clínico! e! 10,9%! a! partilha! de!

imagem!médica.!Nos!casos!em!que!não!existe!teleradiologia!a!resposta!é!naturalmente!

“Não!se!aplica”!(10,9%)!(Gráfico!5).!Um!dos!inquiridos!da!amostra!em!estudo!respondeu!

que! a! instituição! possui! plataforma! para! envio! de! ficheiros! DICOM! para! o! hospital! de!

referência,!não!sendo!ainda!possível!obter!relatórios!clínicos.!

!

Gráfico!5:!Finalidade!da!teleradiologia!!

!
! À! pergunta! “Verificou! alterações! da! produtividade! com! a! introdução! da!

teleradiologia?”! 50,9%! dos! inquiridos! refere! que! sim! e! que! houve! aumento! da!

produtividade,!17,5%!refere!que!não!houve!nenhuma!alteração!da!produtividade!e!apenas!

3!inquiridos!(5,3%)!refere!que!sim!e!que!houve!diminuição!da!produtividade.!Nesta!temática!
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14%!dos! inquiridos! refere!não! ter!conhecimento! (Gráfico!6).! !Das! regiões! identificadas,!

apenas!se!verificaram!as!respostas!“Não,!não!houve!nenhuma!alteração!de!produtividade”!

e!“Sim,!houve!diminuição!da!produtividade”!nos!distritos!de!Lisboa!e!Porto,!pelo!que!se!

pressupõe! que! nas! restantes! regiões! do! país! se! revelou! vantajoso! (em! termos! de!

produtividade),!implementar!plataformas!de!teleradiologia!(tabela!18).!

!
Tabela!18:!Alterações!de!produtividade!por!localização!geográfica!

Localização! >!produtividade! <=!produtividade!

Açores! 1! !

Aveiro! 3! !

Bragança! 2! !

Beja! 1! !

Évora! 1! !

Faro! 1! !

Guarda! 1! !

Lisboa! 5! 5!

Madeira! 2! !

Portalegre! 1! !

Porto! 3! 1!

Santarém! 1! !

Setúbal! ! !

Viana!do!Castelo! ! !

Vila!Real! 1! !

Viseu! 2! !

!

Gráfico!6:!Alterações!da!produtividade!com!a!introdução!da!teleradiologia!

!
! À!pergunta!“Considera!que!a!utilização!da!teleradiologia!melhorou!a!disponibilidade!

da! informação?”!Dos! inquiridos!50,9%! respondeu!que!sim!e!que!é! fundamental,!14,5%!

refere!que!sim,!mas!não!é!fundamental,!12,7%!respondeu!que!não!melhorou!e!5,5%!refere!
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que!se!manteve!inalterado.!Em!7!dos!57!inquiridos!esta!pergunta!não!se!aplica!e!apenas!

2!responderam!não!ter!conhecimento!(!

!

Gráfico!7).!

!

Gráfico!7:!Melhoria!da!disponibilidade!da!informação!

!
! À!pergunta!“Verificou!redução!de!custos!com!a!implementação!da!teleradiologia?”!

50,9%!refere!não! ter!conhecimento,!23,6%!respondeu!que!sim!e!14,5%!respondeu!que!

não.!A!pergunta!“não!se!aplica”!para!10,9%!dos!inquiridos!(Gráfico!8).!

!

Gráfico!8:!Redução!de!custos!com!a!implementação!da!teleradiologia!

!

! Para!efetuar!a!caracterização!técnica!do!cenário!de!teleradiologia!foram!colocadas!

9!questões,!sendo!que!as!perguntas!relacionadas!com!o!número!de!exames!da!instituição!

e! possibilidades! de! rentabilização! dos! sistemas! de! teleradiologia! eram! de! caráter!

facultativo.!

No!que!respeita!ao!modelo!de!teleradiologia!existente!na!instituição,!32,7%!refere!

possuir! plataforma% web! de! interpretação! radiológica,! 29,1%! revisão! radiológica! por!

médicos! especialistas! externos! à! instituição! e! 21,8%! revisão! radiológica! por! médicos!
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especialistas! pertencentes! à! instituição! (Gráfico! 9).! Existem! ainda! 2! inquiridos! que!

responderam!“Outra”,!1!que!refere!não!ter!conhecimento!e!em!10,9%!dos!casos!a!questão!

“Não!se!aplica”.!!

!
Gráfico!9:!Modelo!de!teleradiologia!

!
!
! Para! inquirir! acerca! das! entidades! prestadoras! de! serviços! de! teleradiologia! foi!

aplicada!a!questão!“Existe!acordo!com!alguma!das!seguintes!entidades!prestadoras!de!

serviços! de! teleradiologia?”! 18%! dos! inquiridos! refere! acordo! com! o! IMI,! 12%! com! a!

Campos!Costa,!8%!com!o!ITM,!7%!com!o!Grupo!S24,!e!3%!com!o!SMIC.!Dos!inquiridos!

21%!refere!não!existirem!contratos!com!qualquer!entidade!e!18%!assinalaram!a!resposta!

“Outra”!(Gráfico!10).!
!
Gráfico!10:!Acordo!com!entidades!prestadoras!de!serviços!de!teleradiologia!

!
!
!

18%
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!
! À! pergunta! “De! que! forma! são! disponibilizados! os! relatórios! médicos?”! 66,1%!

respondeu!“integrados!com!o!RIS”,!10,7%!refere!o!email!como!método!de!disponibilização!

dos!relatórios!e!3,6%!através!de!arquivo!virtual.!A!pergunta!não!se!adequa!em!14,3%!dos!

casos!inquiridos!e!3,6%!refere!não!ter!conhecimento.!(Gráfico!11).!

!

Gráfico!11:!Disponibilização!de!relatórios!médicos!

!

! O!arquivo!mais!utilizado!é!o!PACS!(87,5%)!em!contraste!com!o!arquivo!local!em!

8,9%!dos!casos.!Um!dos!inquiridos!refere!não!ter!conhecimento!e!uma!resposta!inserecse!

na! categoria! “Outra”,! sendo! indicado! disco! externo! de! armazenamento! amovível! como!

método!de!arquivo!de!imagens!médicas!(Gráfico!12).!

!

Gráfico!12:!Tipo!de!arquivo!

!

! No! que! respeita! à! disseminação! e! arquivo! de! relatórios! clínicos,! coexistem!

integrações!dos!sistemas!RIS!e!PACS!em!12!instituições!públicas!de!27!identificadas!e!11!

instituições!privadas!das!15! identificadas,! sendo!que!praticamente! todas!as! instituições!

pertencentes!aos!distritos!de!Lisboa!e!Porto!possuem!ambos!os!sistemas,!existindo!ainda!

dois!casos!de!integração!de!cloud!e!PACS!na!região!de!Lisboa.!Os!arquivos!locais!e!de!
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curta!duração!provêm!das!regiões!do!interior!(Bragança,!Guarda!e!Viseu)!e!coincidem!com!

a!inexistência!de!relatório!clínico!e!plataformas!de!teleradiologia.!

À! pergunta! “Quais! os! contratos! de! manutenção! que! existem?”! 10,7%! refere!

contrato! de! manutenção! com! equipamentos! tecnológicos,! 8,9%! refere! contrato! de!

manutenção! com! o! PACS,! 23,2%! com! ambos! os! anteriores! e! 8,9%! dos! inquiridos!

respondeu!que!não!possui!contratos!de!manutenção.!De!notar!que!48,2%!dos!inquiridos!

da!amostra!em!estudo!não!tem!conhecimento!acerca!desta!temática.!(Gráfico!13).!!

!

Gráfico!13:!Contratos!de!assistência!e!manutenção!

!

! No!que!respeita!ao!tipo!de!exames!efetuados!nos!serviços!de!radiologia,!o!RX!está!

presente! em! 75,4%! das! instituições! inquiridas,! a! TC! em! 73,7%,! Ecografia! em! 57,9%,!

Mamografia!em!45,6%,!RM!em!40,4%,!sendo!ainda!referidas!a!angiografia/radiologia!de!

intervenção,!osteodensitometria,!fluoroscopia!(exames!de!foro!digestivo)!e!bloco!operatório!

(Gráfico!14).!!

! !

Gráfico!14:!Tipo!de!exames!realizados!no!serviço!de!radiologia!

!

! No! que! respeita! ao! número! de! exames! mensal! efetuados! em! cada! serviço! e!

percentagem! destes! que! é! enviada! para! relatório,! das! 44! respostas! obtidas,! 35! foram!

consideradas! válidas.! A! média! de! exames! mensal! é! de! 5390,! dos! quais! 39,62%! são!
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enviados! para! relatório! recorrendo! a! serviços! externos! (outsourcing)! (anexo! IV).! As!

perguntas!relacionadas!com!dados!estatísticos!eram!de!caráter!facultativo!(questões!16!e!

17!anexo!I).!

! À! pergunta! “O! que! deveria! ser! melhorado! para! rentabilizar! a! utilização! da!

teleradiologia”! (resposta! aberta)! os! inquiridos! responderam! com! 20! sugestões,!

apresentadas!na!tabela!19.!
!
Tabela!19:!Sugestões!para!rentabilizar!a!utilização!da!teleradiologia!

Sugestões!para!rentabilizar!a!utilização!da!teleradiologia! N! %!

Tempo!de!disponibilização!dos!relatórios! 8! 20,0%!

Comunicações!mais!rápidas!e!seguras! 5! 12,5%!

Melhor!comunicação!entre!profissionais/!entidades! 5! 12,5%!

Obtenção!de!relatório!médico! 3! 7,5%!

Acesso!a!especialistas/!apoio!médico!imediato! 3! 7,5%!

Melhorar!plataformas!de!informação/!problemas!informáticos! 2! 5,0%!

Acesso!a!exames!anteriores! 2! 5,0%!

Aumento!do!número!de!exames!requisitados! 1! 2,5%!

Integração!de!relatórios!no!RIS!e!PACS! 1! 2,5%!

Sistemas!de!reconhecimento!de!voz! 1! 2,5%!

Teleradiologia!em!dispositivos!móveis! 1! 2,5%!

Notificações!para!casos!clínicos!urgentes! 1! 2,5%!

Maior!aposta!na!formação! 1! 2,5%!

Mais!publicidade/esclarecimento!acerca!da!teleradiologia! 1! 2,5%!

Alargar!a!teleradiologia!à!Ecografia! 1! 2,5%!

Possibilidade!de!correção!de!relatórios! 1! 2,5%!

Definição!de!protocolos!mediante!informação!clínica! 1! 2,5%!

Acesso!à!Internet/!redes!de!comunicação!mais!rápidas!e!seguras! 1! 2,5%!

Aumento!do!número!de!profissionais!envolvidos! 1! 2,5%!

Total! 40! 100,0%!

!

#
#
#
!
!
!
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5.2# Questionário# 2# –# Cenários# de# teleradiologia# em# Portugal:#
perspetiva#dos#prestadores#de#serviços#de#teleradiologia#

!
As!quatro!primeiras!questões,!referentes!ao!grupo!I!do!questionário!2!(ver!anexo!II)!

destinado! a! entidades! prestadoras! de! serviços! de! teleradiologia,! são! relativas! à!

classificação!socioeconómica!dos!inquiridos.!!

! A! amostra! final! foi! constituída! por! 10! entidades! prestadoras! de! serviços! de!

teleradiologia,! sendo! 8! delas! pertencentes! ao! grupo! assinalado! para! envio! do! referido!

questionário!e!2!das!respostas!obtidas!dizem!respeito!a!entidades!referenciadas!após!a!

aplicação! dos! questionários.! As! respostas! provieram! maioritariamente! de! entidades!

organizadas,!mas! também!de!profissionais! que! trabalham!por! conta! própria! a! partir! do!

domicílio.!!

! No!que!respeita!à!idade!dos!inquiridos,!30%!possuem!entre!21c30!anos,!20%!têm!

idade!compreendida!entre!31c40,!30%!entre!41c50!e!10%!entre!51c60!anos.!Apenas!um!

inquirido!revela!ter!mais!que!60!anos!(Gráfico!15).!A!idade!média!dos!participantes!foi!de!

39,6!anos,!variando!entre!os!21!e!os!61!anos!(anexo!V).!

!

Gráfico!15:!Idade!dos!inquiridos!da!amostra!em!estudo!

!
! A!categoria!profissional!dos!inquiridos!variou!entre!Técnico!de!Radiologia,!Médico!

e!Engenheiro! Informático,! sendo! que! uma! resposta! não! se! enquadrava! nas! categorias!

profissionais!disponíveis!para!resposta!(Outra).!A!categoria!profissional!assinalada!neste!

caso! foi! “Especialista!de!aplicações!SIS”.!A!categoria!profissional!mais! representativa!é!

Engenheiro!Informático!(50%)!c!ver!Gráfico!16.!

!
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Gráfico!16:!Categoria!profissional!dos!inquiridos!da!amostra!em!estudo!

!

! No!que!respeita!à!experiência!profissional!20%!é!a!percentagem!para!“Até!5!anos”,!

20%!refere!ter!entre!6c10!anos,!20%!entre!11c20!anos!e!30%!entre!21c30!anos.!Um!dos!

inquiridos!refere!“Mais!de!30”!anos!de!experiência!profissional!(Gráfico!17).!A!experiência!

profissional!média!da!amostra!é!de!15,8!anos!(anexo!V).!!

! Foi!possível!conjugar!os! resultados!anteriores,!calculando!as!médias!de! idade!e!

experiência!profissional!por!categoria,!sendo!que!a!classe!médica!é!a!que!possui!idade!e!

experiência!profissional!mais!elevada!(58!e!28),!seguindocse!os!engenheiros!com!idade!

média!de!37!anos!e!15!anos!de!experiência!profissional,!e!por!fim!os!técnicos!de!radiologia!

com!30!anos!de!idade!e!9!anos!de!experiência!profissional!(tabela!20).!

!
Gráfico!17:!Experiência!profissional!dos!inquiridos!da!amostra!em!estudo!

!
Tabela!20:Média!de!idade!e!experiência!profissional!por!categoria!profissional!

!

Categoria!Profissional! Idade! Experiência!Profissional!

Médico! 58! 28!

Técnico!Radiologia! 30! 9!

Eng.!Informático! 37! 15!
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A! pergunta! “Qual! a! instituição! em! que! trabalha?”! era! de! resposta! facultativa,!

protegendo!assim!a!privacidade!dos!inquiridos.!No!entanto,!foi!possível!compreender!que!

da!amostra!em!estudo!inicialmente!selecionada,!apenas!uma!entidade!não!respondeu!ao!

questionário.!

Para!efetuar!a!caracterização!técnica!do!cenário!de!teleradiologia!foram!colocadas!

13!questões,!sendo!que!a!última!questão,!referente!a!sugestões!de!melhoria!dos!serviços!

de!teleradiologia!era!de!resposta!aberta!e!caráter!facultativo.!

! À!pergunta!“Para!que!setor!presta!serviços!de!teleradiologia”!50%!respondeu!setor!

privado,!20%!respondeu!setor!público!e!30%!referiu!“ambos”!como!resposta!(Gráfico!18).!

!

Gráfico!18:!Prestação!de!serviços!de!teleradiologia!

!

!

! No!que!respeita!ao!número!de!profissionais!envolvidos!na!prestação!de!serviços!

de! teleradiologia,!40%! refere! “Até!5”,!10%! “6c10”,!10%! “Mais!de!10”!e!40%!diz!não! ter!

conhecimento!(Gráfico!19).!

!

Gráfico!19:!Número!de!profissionais!envolvidos!na!prestação!de!serviços!de!teleradiologia!

!
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! O!modelo! de! teleradiologia! mais! utilizado! pelas! entidades! inquiridas! é! “Modelo!

clientecservidor”! (40%),! sendo! que! 20%! refere! “Revisão! radiológica! por! especialistas!

externos”! e! 30%! refere! “Modelo!software%as%a% service”! (Gráfico! 20).!Um!dos! inquiridos!

respondeu! “Outra”,! referindo! que! o! modelo! de! operação! depende! da! instituição! que!

contrata!o!serviço.!Poderá!ser!utilizada!uma!plataforma!pertencente!à!instituição!ou!acesso!

por!VPN!utilizando!o!RIS!e!PACS!já!existentes.!

!

Gráfico!20:!Modelo!de!teleradiologia!

!

! À!pergunta!“Qual!o!tipo!de!investimento!que!disponibiliza?”!50%!respondeu!“Modelo!

pay% per% use”! e! 40%! “Investimento! inicial! fixo”.! Nesta! temática! 10%! refere! não! ter!

conhecimento!(Gráfico!21).!!

!

Gráfico!21:!Tipo!de!investimento!

!

No!que!respeita!ao!tipo!de!plataforma!utilizada,!a!maioria!dos!inquiridos!refere!uma!

plataforma!comercial! (50%),!sendo!que!40%!refere!uma!plataforma!de!desenvolvimento!

próprio!e!10%!refere!não!ter!conhecimento!(Gráfico!22).!

!
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Gráfico!22:!Tipo!de!plataforma!de!teleradiologia!

!

! O!ambiente!em!que!a!plataforma!opera!é!maioritariamente!LAN!(60%),!sendo!que!

40%!refere!o!recurso!a!redes!móveis,!30%!a!redes!WAN!e!10%!das!empresas!opera!em!

ambiente! exclusivamente!web.! De! notar! que! 40%! das! empresas! permite! soluções! em!

vários!ambientes!(LAN,!WAN!e!Móvel).!Acerca!do!tipo!de!plataforma!utilizada,!30%!dos!

inquiridos!refere!não!ter!conhecimento!(Gráfico!23).!

!
Gráfico!23:!Ambientes!de!operação!(rede!utilizada)!

!

! No!que!respeita!às!modalidades!imagiológicas!disponibilizadas,!100%!refere!RX,!

70%!referem!a!TC!e!RM,!60%!Mamografia!e!50%!Ecografia!(Gráfico!24).!
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!

Gráfico!24:!Modalidade!imagiológicas!disponibilizadas!pelas!entidades!inquiridas!

!

! Das! modalidades! referidas! as! que! auferem! maior! percentagem! de! exames!

relatados! são! RX! que! é! referido! por! 80%! das! empresas,! TC! referido! por! 70%! dos!

inquiridos,!30%!referem!ainda!RM!e!20%!Mamografia!(gráfico!25)!(anexo!V).!

!
Gráfico!25:!Modalidades!que!auferem!maior!percentagem!de!exames!relatados!

!
! No!que! respeita!à! realização!do! relatório!médico!70%! refere! “escrita/transcrição!

manual”,! 60%! possibilita! “sistema! de! ditado! e! reconhecimento! de! voz”! e! 40%! refere!

“relatório!estruturado”.!De!notar!que!a!50%!das!empresas!possui!múltiplas!soluções!para!

realização! de! relatórios! clínicos,! sendo! que! 20%! possui! a! combinação! de! três!

possibilidades!(“escrita!manual”,!“relatório!estruturado”!e!“reconhecimento!de!voz”)!(gráfico!

26).!

!
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Gráfico!26:!Modo!de!realização!de!relatório!médico!

!

! Quanto!à!disponibilização!dos!relatórios!60%!dos!inquiridos!refere!o!ecmail!como!

meio! utilizado,! 60%! refere! que! os! relatórios! são! integrados! com!o!RIS! e! 30%! refere! a!

nuvem!virtual!como!forma!de!disponibilização!do!relatório!(Gráfico!27).!

!
Gráfico!27:!Formas!de!disponibilização!do!relatório!médico!

!
! !

À! pergunta! “Qual! o! tipo! de! arquivo! utilizado?”! a!maioria! dos! inquiridos! refere! o!

PACS!(80%),!sendo!que!50%!respondeu!“arquivo!local”!e!30%!respondeu!“arquivo!virtual”.!

Um!dos!inquiridos!respondeu!que!o!tipo!de!arquivo!utilizado!depende!da!instituição!e!da!

arquitetura!implementada!(Gráfico!28).!No!que!respeita!à!localização!do!centro!de!dados!

a!maioria!dos!inquiridos!refere!“território!nacional”!(90%).!De!notar!que!10%!dos!inquiridos!

refere!não!ter!conhecimento!(Gráfico!29).!

!

Integrados!com!

o!RIS\!60%

Email\!60%

Arquivo!virtual!

(cloud)\!30%
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Gráfico!28:!Tipo!de!arquivo!utilizado!

!

Gráfico!29:!Localização!do!centro!de!dados!

!
À! pergunta! “O! que! deve! ser! melhorado! para! rentabilizar! a! utilização! da!

teleradiologia?”!(resposta!aberta),!os!inquiridos!responderam!com!algumas!sugestões,!das!

quais!a!maioria!está!relacionada!com!melhorias!tecnológicas!e!aumento!de!investimento!

por! parte! das! instituições! que! contratam! serviços! de! teleradiologia! (22,2%).! Por!

conseguinte,!a!rapidez!no!acesso!a!imagens!e!respetivos!relatórios!e!maior!velocidade!das!

redes! de! comunicação! (22,2%)! são! também! sugestões! referidas.! É! manifestada!

preocupação! com! a! escassez! de! profissionais! especializados! e! a! rentabilização! de!

recursos,!sendo!esta!sugestão!apontada!por!22,2%!dos!inquiridos.!A!disponibilização!de!

informação!clínica!aquando!do!envio!das!imagens!para!efeitos!de!relatório!e!o!acesso!a!

exames!anteriores!para!comparação!são!sugestões! referidas!por!11,1%!dos! inquiridos.!

São!ainda!referidas!sugestões!relacionadas!com!legislação,!nomeadamente!ao!nível!da!

transferência!de!dados!clínicos!por! intermédio!da!cloud! (5,6%)!e!com!a!segurança!dos!

dados,! mais! especificamente! permissões! para! arquivo! de! imagem! médica! em! três!

localizações!diferentes,!mas!em!território!nacional!e!o!uso!de!encriptação!de!dados!(11,1%)!

–!ver!tabela!21.!
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!
Tabela!21:!Sugestões!para!rentabilizar!a!utilização!da!teleradiologia!c!entidades!prestadoras!de!serviços!de!

teleradiologia!

Sugestões!para!rentabilizar!a!teleradiologia! N! %!

Maior!velocidade!de!redes!de!comunicação/!Maior!rapidez!de!acesso! 4! 22,2%!

Maior!investimento!das!instituições!em!plataformas!tecnológicas/!recursos!

informáticos!

4! 22,2%!

Rentabilização!de!recursos!humanos! 4! 22,2%!

Disponibilização!de!informação!clínica!e!exames!anteriores! 2! 11,1%!

Aumento!da!segurança!dos!dados! 2! 11,1%!

Legislação!para!arquivo!virtual! 1! 5,6%!

Relatório!em!tempo!real! 1! 5,6%!

Total! 18! 100,0%!

!
#
5.3#Discussão#dos#resultados#
!

! A! teleradiologia! é! cada! vez! mais! uma! peça! fundamental! na! prática! clínica! dos!

serviços! de! radiologia.! Deste! modo,! é! natural! que! nos! últimos! anos! tenha! havido! um!

aumento! significativo! de! projetos! que! assentam! na! implementação! deste! tipo! de!

tecnologia,! permitindo! agilizar! processos,! melhorar! fluxos! de! trabalho,! fomentando! um!

acesso! equitativo! a! cuidados! de! saúde,! nomeadamente! a! exames! complementares! de!

diagnóstico!na!área!da!imagem!médica.!!

! Era! por! isso! espetável! um! crescimento! da! implementação! de! cenários! de!

teleradiologia,! os! quais! após! localizados! foram! objeto! de! análise! descritiva! e!

pormenorizada.!!

! Para!proceder!à!análise!dos!dados!e!consequente!discussão!dos!mesmos!foram!

tidos! em! conta! os! projetos! identificados! aquando! a! revisão! bibliográfica! e! respetivos!

contatos! realizados! junto! de! entidades! hospitalares! pertencentes! aos! setores! público! e!

privado!e!também!entidades!prestadoras!de!serviços!de!teleradiologia.!

A!primeira!identificação!de!plataformas!de!teleradiologia!decorrente!dos!contatos!já!

referidos!permitiu!localizar!por!um!lado,!instituições!prestadoras!de!cuidados!de!saúde!e,!

por! outro! lado! prestadores/fornecedores! de! serviços! de! teleradiologia! que! viriam,!

posteriormente!a!constituir!objeto!de!análise!e!amostra!de!estudo!para!os!questionários!

aplicados!no!âmbito!deste!projeto.!
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! Do! primeiro! questionário! resultaram! dados! relativos! a! questões! demográficas,!

técnicas!e!tecnológicas!acerca!de!cenários!de!teleradiologia!em!entidades!prestadoras!de!

cuidados!de!saúde.!Foram!obtidas!57!respostas!válidas,!sendo!que!o!número!de!respostas!

a!questões!de!caráter!facultativo!se!mostrou!ligeiramente!menor.!

A!adesão!ao!questionário!foi!elevada!tendo!em!conta!o!número!de!respostas!c!57!

instituições!das!87!instituições!às!quais!o!questionário!foi!remetido.!As!respostas!provieram!

de!todo!o!território!nacional!e!ilhas,!maioritariamente!dos!distritos!de!Lisboa!e!Porto,!onde!

existe! maior! concentração! de! instituições! hospitalares,! logo! maior! probabilidade! de!

respostas.! Dos! questionários! aplicados! obtiveramcse! 3! respostas! provenientes! dos!

arquipélagos!da!Madeira!e!Açores,!insuficientes!para!retirar!conclusões!fidedignas.!Assim,!

sugerecse!um!estudo!próprio!e!dedicado!à!realidade!das!regiões!autónomas,!num!possível!

trabalho!futuro.!!

Tendo!em!conta!que!a!questão!relativa!à!instituição!a!que!o!inquirido!pertencia!era!

de!carácter!facultativo!não!foi!possível!compreender!com!exatidão!o!setor!de!origem!das!

respostas.!No!entanto,!foi!possível!identificar!27!respostas!pertencentes!ao!setor!público!e!

15!ao!setor!privado.!

! A!média! de! idade! e! categoria! profissional! da!maioria! dos! inquiridos! (33! anos! e!

91,2%!são!Técnicos!de!Radiologia)! devecse!ao! fato! de!os!questionários,! enviados!aos!

diretores! de! serviços! de! Radiologia,! serem! muitas! vezes! encaminhados! para! os!

profissionais! desses! serviços! (técnicos! de! radiologia),! que! devido! à! prática! clínica! se!

mostram! mais! familiarizados! com! funcionalidades,! fluxos! de! trabalho! e! características!

técnicas!dos!equipamentos!existentes.!No!entanto,!questões!relativas!a!dados!estatísticos!

e!contratos!de!manutenção!mostraram!relativa!escassez!de!conhecimento!por!parte!destes!

mesmos!profissionais.!!

! A! teleradiologia! está! presente! em! 86%! das! instituições! inquiridas! com! uma!

distribuição! equilibrada! entre! setores! público! e! privado.! Foi! possível! identificar! 22!

instituições!públicas!e!14!privadas!providas!de!teleradiologia.!Este!é!um!sinal!de!que!existe!

uma!amplificação!crescente!de!cenários!de!teleradiologia!em!Portugal,!sendo!a!partilha!de!

imagem!médica!e!respetivo!relatório!clínico!a!principal!finalidade!dos!sistemas!adotados!

pelas! instituições! hospitalares.! Este! fato! vai! de! encontro! ao! objetivo! essencial! da!

teleradiologia!que!se!centra!na!prestação!equitativa!de!cuidados!de!saúde!e!igualdade!de!

acesso! a! meios! complementares! de! diagnóstico! para! doentes! que! vivem! em! regiões!

desprovidas!de!especialistas.!A!teleradiologia!como!opção!de!partilha!de!imagem!médica!

e!relatórios!clínicos!permite!assim!rentabilizar!serviços!de!radiologia!que!se!conhecem!em!

regiões! do! interior,!mas! que! não! possuem! profissionais! em! número! suficiente! para! as!
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necessidades!da!população.!Das!27!instituições!públicas!identificadas,!20!têm!acesso!a!

relatórios! clínicos! e! das! 15! instituições! privadas! identificadas,! 14! acedem! a! relatórios!

clínicos! de! diferentes!modalidades! imagiológicas,! pelo! que! se! depreende! que! serviços!

providos!de!serviços!de!teleradiologia!possuem!na!maioria!dos!casos!melhores!acessos!a!

relatórios! médicos.! Foi! possível! inferir! que! 57%! das! instituições! que! referem! não! ter!

serviços!de!teleradiologia!pertencem!ao!setor!privado!e!43%!ao!setor!público.!Possíveis!

justificações! para! a! resistência! à! adoção! de! plataformas! de! teleradiologia! são! as!

instituições! privadas! em! causa! serem! de! dimensão! reduzida! e! a! falta! de! sistemas! de!

arquivo!e!transmissão!de!imagem!fidedignos!no!setor!público.!De!notar!que!a!maioria!das!

instituições!que!possuem!arquivo!local!de!curta!duração!não!possui!PACS!e!os!casos!em!

que! existe! teleradiologia! sem! a! instalação! de! PACS! associada,! referem! problemas!

relacionados!com!redes!de!comunicação!e!demora!no!acesso!a!relatórios!clínicos.!!

! No! que! respeita! a! alterações! na! produtividade! dos! serviços! e! possibilidade! de!

redução!de!custos!decorrente!da!implementação!da!teleradiologia,!a!maioria!dos!inquiridos!

(50,9%)! refere! que! houve! aumento! de! produtividade,! sendo! que! a! disseminação! de!

imagem! médica! e! respetivo! relatório! em! regiões! desfavorecidas,! contribui! para! este!

aumento!e!consequente!rentabilização!de!recursos!já!existentes.!Apenas!nos!distritos!de!

Lisboa!e!Porto!foram!identificados!casos!de!diminuição!ou!não!alteração!da!produtividade!

aquando!da! implementação!de!plataformas!de! teleradiologia.!De!notar!que!nas! regiões!

citadas!o!acesso!a!especialidades!médicas!é!mais!facilitado,!ao!contrário!das!regiões!do!

interior,! zonas! desfavorecidas! e! onde! a! teleradiologia! possibilitou! colmatar! falhas! no!

acesso!a!cuidados!médicos!especializados,!sendo!por!isso!mais!valorizada.!!

! Questões! relativas! aos! custos! associados! à! implementação! de! plataformas! de!

teleradiologia!revelaramcse!difíceis!de!esclarecer,!tendo!em!conta!que!a!maioria!(50,9%)!

dos! inquiridos! refere!não! ter!conhecimento!acerca!do!assunto.!Este! resultado!mostra!a!

escassez!de!clareza!nos!processos!de!aquisição!de!serviços!de!teleradiologia,!o!que!vai!

de!encontro!à!ocultação!de!dados!verificada!nas!abjudicações!no!portal!público!BASE!e!

outros!semelhantes!para!concursos!públicos!de!aquisição!de!serviços.!!De!salientar!que!

23,6%! dos! inquiridos! respondeu! que! houve! redução! de! custos! contra! 14,5%! que!

respondeu!negativamente.!!

! Outra!das!questões!essenciais!e!que!constitui!um!dos!principais!motivos!de!adoção!

de! serviços! de! teleradiologia! é! a! disponibilidade! da! informação,! aspeto! que! se!mostra!

preponderante!na!prática!clínica!atual,!que!zela!por!diagnósticos!cada!vez!mais! fiáveis,!

fidedignos!e!atempados.!Deste!modo,! importa!salientar!que!50,9%!dos! inquiridos!refere!

que!a!utilização!da! teleradiologia!melhorou!a!disponibilidade!da! informação! (imagens!e!
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respetivos! relatórios).! No! setor! privado! é! frequente! os! médicos! especialistas! referirem!

diminuição!da!disponibilidade!da!informação,!na!medida!em!que!há!falhas!por!parte!das!

empresas! prestadoras! de! serviços! de! leitura! radiológica,! nos! tempos! de! entrega! dos!

relatórios!clínicos!e!cumprimento!dos!prazos!previamente!estabelecidos.!!

! A! evolução! tecnológica! leva! a! que! as! instituições! apostem! frequentemente! em!

soluções! inovadoras!no!que! respeita!ao!diagnóstico!por! imagem!médica.!De!notar!que!

32,7%! dos! inquiridos! refere! que! possui! no! serviço! plataformas! web! de! interpretação!

radiológica.!A!maioria!das!instituições!que!operam!em!ambiente!web!pertencem!ao!setor!

privado!(62%),!mostrando!a!vantagem!deste!setor!quando!comparado!com!o!público!na!

aposta!em!tecnologia!de!ponta,!acompanhando!as!tendências!tecnológicas!inovadoras!que!

marcam!a!atualidade!do!setor!da!saúde.!No!entanto,!estas!plataformas!estão!ainda!longe!

de!alcançar! uma!amplificação!abrangente!a! todo!o! território! nacional! e!atualmente! são!

médicos!especialistas!externos!ou!internos!à!instituição!que!assumem!a!maior!parte!dos!

serviços!de!leitura!radiológica.!De!notar!que!é!possível!conciliar!estas!plataformas!com!a!

revisão!radiológica!por!especialistas,!rentabilizando!os!profissionais! já!existentes,!sendo!

que! acrescem! ferramentas! importantes! de! auxílio! ao! correto! diagnóstico! e! condições!

favoráveis!de!segurança!e!proteção!dos!dados.!Grupos!como!o!IMI,!Campos!Costa!e!ITM!

são!frequentemente!mencionados!pelas!instituições!inquiridas,!como!entidades!externas!

com! as! quais! são! celebrados! contratos! de! leitura! radiológica.! Este! tipo! de! contratos!

externos!são!uma!realidade!na!prática!clínica!dos!serviços!de!radiologia,!pelo!que!a!aposta!

em! tecnologia! avançada! por! parte! de! quem! contrata! é! uma! necessidade! crescente! e!

inevitável.!

Outro!sinal!de!modernização!dos!serviços!de!radiologia!é!a!utilização!de!sistemas!

de!arquivo!como!o!PACS,!sendo!que!87,5%!dos!inquiridos!responde!que!é!este!o!tipo!de!

arquivo!que!existe!na! instituição!em!que! trabalha.!Há! instituições!pertencentes!ao!setor!

público!que!utilizam!arquivos!de!curta!duração,!estando!o!setor!privado!melhor!provido!de!

tecnologia!no!que! respeita!ao!arquivo!e! transmissão!de! imagem!médica.!No!entanto,!a!

escassez! de! conhecimento! (48,2%)! em!ambos! os! setores! e! a! possível! inexistência! de!

contratos!de!manutenção!dos!equipamentos!tecnológicos!e!sistemas!PACS!assinalam!um!

aspeto!negativo!e!que!necessita!ser!corrigido,!para!que!a!longo!prazo!o!investimento!inicial!

tenha!retorno!e!a!rentabilização!dos!equipamentos!possa!ser!maximizada.!O!arquivo!virtual!

é! ainda! alvo! de! alguma! desconfiança,! muito! por! causa! da! inexistência! de! legislação!

adequada.! No! entanto,! a! utilização! da! cloud! começa! a! surgir! no! setor! da! saúde,!

nomeadamente! no! setor! privado! que!mais! uma! vez! se!mostra! disponível! a! apostar! na!

inovação!tecnológica.!
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! Os!relatórios!médicos!são!um!exemplo!da!inovação!tecnológica!que!acompanha!a!

necessidade! crescente! da! população! ao! nível! dos! cuidados! de! saúde,! nomeadamente!

acesso!a!exames!complementares!de!diagnóstico.!A!maioria!dos!inquiridos!(66,1%)!refere!

que!os!relatórios!são!integrados!no!sistema!de!informação!radiológica!juntamente!com!os!

restantes!dados!clínicos!de!doente.!Assim,!caminhamos!a!passos!largos!para!um!registo!

eletrónico! da! saúde! de! caráter! universal! e! consistente,! passível! de! ser! consultado! em!

qualquer! lugar!e!a!qualquer!momento,!através!de!um!único!número!de! identificação!do!

doente.!Esta!é!uma!aposta!que!vem!do!final!da!década!de!90!e!que!padece!de!urgência!

para!total!disseminação,!não!só!a!nível!nacional,!como!europeu!e!internacional.!!

! Os! serviços! em! que! a! teleradiologia! está! presente! efetuam! maioritariamente!

exames! das!modalidades! de!RX,! TC,!Ecografia,!Mamografia! e!RM,! sendo! a!média! de!

exames! mensal! de! 5390,! dos! quais! 39,62%! são! enviados! para! relatório! recorrendo! a!

serviços! de! outsourcing.! Existem,! portanto,! muitos! exames! que! não! usufruem! da!

teleradiologia!para!obter! relatório! clínico,! levando!a!pensar!que!estes!serviços!não!são!

devidamente!rentabilizados!e!possivelmente!os!custos!associados!aos!serviços!de!leitura!

radiológica!constituem!um!entrave!à!sua!maior!e!melhor!utilização.!Foi!possível!identificar!

duas!instituições!hospitalares!do!interior!do!país!que!estão!tecnicamente!preparadas!para!

usufruir!da!teleradiologia,!mas!tal!não!se!verifica!por!renitência!dos!órgãos!decisores!na!

aposta!em!contratos!externos!com!empresas!que!prestam!serviços!de!leitura!radiológica.!

Atualmente!nessas!instituições,!apenas!é!realizada!a!transferência!de! imagens!entre!as!

diferentes!instituições!que!constituem!a!unidade!de!saúde,!não!sendo!possível!aceder!a!

especialistas!para!a!devida!interpretação!radiológica.!!

! A! região! do! norte! do! país! é! aquela! que! possui! mais! projetos! de! teleradiologia!

implementados,!dada!a!sua!aposta!forte!em!telemedicina!desde!meados!dos!anos!90.!Mais!

uma! vez,! mostra! interesse! em! prestar! cuidados! cada! vez! mais! personalizados! e!

atempados!e!tem!insistido!junto!das!direções!hospitalares!em!estender!a!teleradiologia!à!

Ecografia,! que! permitiria! colmatar! falhas! evidentes! no! acesso! a! esta! modalidade.! Em!

caráter!de!urgência!seria!também!uma!mais!valia!possibilitar!execução!e/ou!relatório!em!

tempo!real!de!Ecografias!por!médicos!especialistas.!!

! No! que! respeita! às! críticas! e! necessidades! dos! profissionais! envolvidos! em!

serviços!de!teleradiologia,!a!disponibilização!atempada!e!segura!de!exames!e!respetivos!

relatórios!surge!como!fundamental!e!urgente!de!solucionar.!Os!prazos!estabelecidos!nem!

sempre!são!cumpridos,!mesmo!sendo!esta!uma!das!questões!negociadas!aquando!da!

elaboração!do!caderno!de!encargos!e!contratualização!do!serviço.!Para!além!das!questões!

tecnológicas!mencionadas,!a!melhoria!da!comunicação!entre!os!diferentes!profissionais!
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envolvidos,!e!entre!entidades!prestadoras!de!cuidados!de!saúde!e!prestadores!de!serviços!

de! teleradiologia! é! um!dos!aspetos! a! considerar! e! a!merecer! destaque.!A!melhoria! da!

comunicação!entre!profissionais!trará!benefícios!a!vários!níveis,!sendo!que!o!doente!como!

peça!fundamental!da!prestação!destes!serviços!será!naturalmente!favorecido.!!!

! Da!análise!do!questionário!2!resultaram!dados!relativos!a!10!entidades!prestadoras!

de!serviços!de! teleradiologia.!A!categoria!profissional!mais! representativa!é!Engenheiro!

Informático! o! que! mostra! que! a! teleradiologia! resulta! da! integração! de! várias!

especialidades!e!categorias!profissionais,!cada!uma!delas!com!um!papel!preponderante!

na!prestação!destes!serviços.!As!empresas!têm!na!maior!parte!dos!casos!menos!de!cinco!

profissionais!envolvidos,!o!que!pode!justificar!alguns!atrasos!na!leitura!radiológica!referidos!

pelos!profissionais!das!instituições!hospitalares.!!

A!maioria!das!entidades! inquiridas!presta!serviços!a! instituições!privadas,!o!que!

mostra! que! este! setor! aposta! mais! em! inovação! e! modernização! tecnológica,! quando!

comparado! com! o! setor! público.! No! entanto,! as! instituições! hospitalares! públicas! têm!

também!um!peso! significativo! na! contratação! destes! serviços! (20%)! e! têm! conseguido!

acompanhar!a!evolução!tecnológica!e!as!necessidades!crescentes!em!obter!exames!mais!

rápidos,!seguros!e!com!relatórios!atempados.!!

! A! plataforma! comercial! é! a! mais! comummente! utilizada,! num! “modelo! clientec

servidor”! e! com! um! investimento! gradual! consoante! as! necessidades,! ou! com! um!

investimento!inicial!fixo.!Este!fato!vai!de!encontro!às!respostas!das!instituições!hospitalares!

que!na!maior!parte!dos!casos!refere!plataformas!de!interpretação!radiológica!como!modelo!

preferencial!de!teleradiologia.!O!modelo!“pay%per%use”!mostra!ter!uma!aceitação!favorável!

por! parte! dos! hospitais! e! clínicas! imagiológicas,! sendo! que! cada! vez! mais! empresas!

adotam!este! tipo!de! investimento!para!atrair!novos!clientes.!As! instituições!hospitalares!

confiam!nas!plataformas!desenvolvidas!pelas!entidades!externas!que!dado!o!ambiente!em!

que! operam! (maioritariamente! LAN! e! com! aposta! crescente! em! rede!móvel),! parecem!

acompanhar! devidamente! a! evolução! tecnológica! que!marca! a! atualidade! em! geral! e,!

consequentemente!o!setor!da!saúde.!!

! Outro! sinal! de! que! a! era! tecnológica! se! estendeu! à! radiologia! e! realidade!

portuguesa! é! o! aumento! de! oferta! de! aplicações! e! plataformas!web! disponíveis! para!

equipamentos!móveis.!Dos! fornecedores! inquiridos!40%!possibilitam!a!quem!adquire! o!

produto!que!este!seja!utilizado!recorrendo!a!dispositivos!móveis,!solução!que!atrai!cada!

vez!mais!especialistas!e!clínicos!e!espelha!a!modernização!que!o!setor!da!saúde!tem!vindo!

a!sofrer,!auxiliando!a!prestação!de!cuidados!de!saúde!equitativos!mesmo!em!regiões!mais!

periféricas!e!carentes.!!
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! As!modalidades!imagiológicas!que!estas!entidades!disponibilizam!são!RX,!TC,!RM,!

Mamografia! e! Ecografia,! pelo! que! vão! de! encontro! às! necessidades! dos! serviços! de!

radiologia! das! demais! instituições! referenciadas.! Destas! modalidades! as! que! auferem!

maior!percentagem!de!relatórios!são!RX!e!TC,!pelo!que!se!depreende!que!é!necessário!

apostar!na!partilha!e!disseminação!fiável!e!atrativa!de!exames!de!RM!e!Mamografia,!cujas!

características!são!especiais!(exigem!elevada!acuidade!diagnóstica!e!excelente!resolução!

espacial),!e!por!outro!lado,!aumentar!a!confiança!na!interpretação!de!exames!em!tempo!

real,!como!é!o!caso!da!Ecografia.!A!possibilidade!de!realizar!uma!Ecografia!numa!qualquer!

instituição!da!região!interior!e,!esta!ser!em!tempo!real!visualizada!e!interpretada!à!distância!

por! um! especialista! é! uma! situação! real! e! que! importa! disseminar! a! todo! o! território!

nacional.!De!notar!que!a!Ecografia!não!é!assinalada!por!nenhuma!das!empresas!inquiridas!

como!modalidade!imagiológica!que!aufere!percentagem!significativa!de!relatórios!clínicos,!

apesar!de!se!encontrar!disponível!em!todos!os!fornecedores!analisados.!!!

! Grande!parte!das!empresas!inquiridas!possibilita!diferentes!formas!de!realização!e!

disponibilização! do! relatório! clínico,! sendo! por! exemplo! possível! realizar! relatório!

estruturado! e/ou! por! reconhecimento! de! voz! e! disponibilizar! o! mesmo! via! cloud! ou!

integrado! com! o!RIS! do! doente.! De! notar! que! 30%! das! entidades! inquiridas! oferecem!

soluções!baseadas!em!estrutura!cloud,%sendo!possível!disponibilizar!imagens!e!respetivos!

relatórios! em! arquivos! virtuais.! Falta! agora! apostar! na! sua! disseminação! e! melhor!

esclarecimento! dos! possíveis! clientes! das! suas! vantagens! ao! nível! da! rentabilidade! e!

redução! de! custos.! Assim,! depreendecse! que! o! que! falta! é! uma! aposta! crescente! das!

instituições!hospitalares!neste!tipo!de!soluções!inovadoras,!mas!que!suscitam!dúvidas!e!

receios!nomeadamente!ao!nível!da!segurança!dos!dados,!que!é!necessário!combater!com!

esclarecimento!fundamentado!e!formações!adequadas.!!

! No!que!respeita!ao!arquivo!de!dados!o!PACS!é!a!solução!adotada!na!maior!parte!

dos!casos,!o!que!vai!de!encontro!ao!referido!pelas!instituições!hospitalares!no!questionário!

1.!De!salientar!que!todas!os!fornecedores!de!serviços!de!teleradiologia!inquiridos!referem!

que!o!centro!de!dados!se!situa!em!território!nacional.!!

! As!críticas!e!sugestões!reveladas!pelos!prestadores!de!serviços!de!teleradiologia!

assentam,!tal!como!nos!prestadores!de!cuidados!de!saúde,!na!melhoria!das!comunicações!

entre!profissionais! e!na!melhoria!do!acesso!a! imagens!e! respetivos! relatórios! (exames!

anteriores).! São! ainda! apontadas! necessidades! de! maior! investimento! em! recursos!

tecnológicos! por! parte! das! instituições! hospitalares! e! maior! rentabilização! de! recursos!

humanos.!É!também!revelada!a!escassez!de!legislação!ao!nível!do!arquivo!virtual!no!setor!
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da!saúde,!o!que!dificulta!a!sua!adoção!na!prática!clínica!e! fomenta!receios!ao!nível!da!

segurança!dos!dados.!!

! Efetuando! uma! comparação! com! alguns! estudos! europeus! recentes! efetuados!

maioritariamente! pelo! ESR,! Portugal! mostra! uma! posição! superior! no! que! respeita! à!

utilização! de! teleradiologia,! sendo! que! 86%! das! instituições! referem! a! sua! adoção! na!

prática!clínica!atual,!enquanto!a!restante!Europa!refere!74%!de!utilização!desta!tecnologia.!

Um!sinal!de!modernização!e!que!permite!a!fusão!consistente!com!a!teleradiologia,!estando!

na!base!da!elevada!taxa!de!implementação!de!plataformas!tecnológicas!é!a!elevada!taxa!

de! adoção! de! sistemas! PACS,! fato! já! constatado! nalguns! estudos! europeus! e! que! os!

questionários!aplicados!neste!estudo!confirmaram![5].!!

A!utilização!de! teleradiologia!em!dispositivos!móveis!começa!a!dar!os!primeiros!

passos!na!realidade!da!saúde!nacional,!mas!continua!a!ser!uma!das!principais!sugestões!

de! rentabilização! mencionadas! pelos! inquiridos.! Na! Europa! 14,5%! dos! profissionais!

envolvidos!já!utiliza!esta!opção!no!quotidiano!laboral![5].!!

! Em!Portugal!a!percentagem!de!instituições!que!recorre!a!serviços!de!outsourcing%

para!interpretação!radiológica!é!superior!quando!comparada!com!a!Europa,!no!entanto!a!

leitura! radiológica! efetuada! por! especialistas! internos! é! a! opção! mais! frequentemente!

utilizada!tanto!a!nível!nacional!como!europeu![5].!!!

A! disponibilização! dos! relatórios! é! realizada!maioritariamente! por! intermédio! de!

integração!com!o!RIS,!fato!que!também!se!verifica!na!realidade!nacional.!De!notar!que!a!

integração!de!relatórios!clínicos!com!o!RIS!subiu!drasticamente!nos!últimos!5!anos,!quando!

a!disponibilização!dos!mesmos!era!maioritariamente!efetuada!via!telefone![5]![8].!

! Outro! aspeto! em! comum! é! a! elevada! escassez! de! conhecimento! acerca! da!

legislação! (mesmo! quando! esta! existe)! e! processos! de! aquisição! de! serviços! ou!

plataformas!de!teleradiologia![8].!! !

! Em! Portugal! como! na! restante! Europa! a! principal! desvantagem! apontada! é! a!

diminuição!da!comunicação!entre!médicos!requisitantes!e!médicos!especialistas!e!destes!

com!os!doentes.!Contudo!cerca!de!dois!terços!dos!profissionais!revela!estar!satisfeito!com!

os!serviços!de!teleradiologia!que!possui!ao!seu!dispor![5].!

!
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5.4#Limitações#do#estudo#
!
É! fundamental! reconhecer! algumas! limitações! do! estudo,! nomeadamente!

reconhecer!as!limitações!da!própria!amostra.!No!questionário!1,!apesar!do!elevado!número!

de! respostas,! nem! sempre! estas! foram! facultadas! pelos! diretores/! coordenadores! de!

serviço!a!quem!o!questionário!foi!preferencialmente!enviado.!Tendo!em!conta!que!a!classe!

médica! está! presente! em! reduzida! percentagem! e! a! classe! técnica! em! elevada!

percentagem,!poderá!levar!a!resultados!enviesados.!No!entanto,!a!maioria!das!respostas!

foi!considerada!válida!e!é!de!referir!que!o!questionário!era!de!livre!decisão!quanto!ao!seu!

preenchimento,! pelo! que! esta! variável! não! foi! possível! de! contornar.! De! notar! que! os!

técnicos! de! radiologia! se! mostram! naturalmente! mais! motivados! para! questões!

relacionadas! com! a! teleradiologia,! o! que! explica! o! fato! de! a!maioria! das! respostas! ao!

questionário!1!terem!origem!nesta!categoria!profissional.!

! No! questionário! 2! a! amostra! tem! um! tamanho! reduzido,! o! que! pode! levar! a!

resultados! menos! precisos.! No! entanto,! o! universo! em! estudo! era! também! de! menor!

dimensão!quando!comparado!ao!universo!em!estudo!do!questionário!1,!pelo!que!a!amostra!

teria!naturalmente!que!se! restringir!à!situação!atual!e! realidade!nacional.!De!notar!que!

tendo! em! conta! a! revisão! de! literatura! efetuada! e! as! respostas! provenientes! do!

questionário!1,!no!que!respeita!ao!fornecedor!de!serviço/!plataforma!de!teleradiologia,!a!

amostra!considerada!representa!uma!percentagem!elevada!(maioritária)!do!universo!em!

estudo.!!

Por!fim,!de!notar!que!na!fase!deste!projeto!em!que!foram!estabelecidos!contatos!

via! email! e! telefone,! não! foi! possível! aceder! a! informações! referentes! a! serviços! de!

teleradiologia!na!ARS!Lisboa,!motivo!pelo!qual!não!foi!descrita!no!capítulo!3.!!
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6.!Conclusões!

!
Dentro! dos! limites! do! estudo! e! baseado! na! análise! da! situação! nacional! e!

resultados!obtidos,!concluicse!que!nos!últimos!anos!se!verificou!um!aumento!de!projetos!e!

implementações! de! serviços! de! teleradiologia! tanto! no! setor! público! como! no! privado,!

notandocse! uma! preocupação! crescente! com! o! acesso! rápido! e! seguro! a! imagens! e!

respetivo!relatório!clínico.!A!garantia!de!segurança!e!privacidade!dos!dados!transmitidos!

através!da!partilha!de! imagem!médica! implica!cuidados!acrescidos,!constituindo!muitas!

vezes!um!dos!maiores!entraves!à!disseminação!de!tecnologia!atual!e!inovadora,!como!é!o!

caso!da!cloud!para!uso!clínico.!O!arquivo!virtual!começa!a!dar!os!primeiros!passos!na!

realidade!da!saúde!nacional!e!esperacse!que!com!o!devido!esclarecimento!e!elaboração!

de!legislação!adequada!se!possa!instalar!em!instituições!de!todo!o!país.!!

No!que!respeita!a!sistemas!de!arquivo!e!transmissão!de!imagem!médica,!Portugal!

está!muito!acima!da!média!europeia,!mostrando!uma!disseminação!praticamente!geral!de!

sistemas!como!o!PACS!que!está!na!base!do!sucesso!da!partilha!de! imagem!médica!e!

permite!uma!fusão!com!a!teleradiologia!cada!vez!mais!consistente!e!capaz!de!dar!resposta!

às!necessidades!crescentes!de!um!setor!sofisticado!e!em!constante!modernização,!que!

naturalmente!gera!elevada!quantidade!de!informação.!!!

! Ambos!os!setores!de!prestação!de!cuidados,!público!com!a!recente!remodelação!

da!estrutura!hospitalar!em!ULS!e!CH!e!privado!com!a!concorrência!subjacente,!adotam!

cada!vez!mais!frequentemente!cenários!de!teleradiologia!no!seu!quotidiano!profissional.!

Pode!assim!dizercse!que!a!teleradiologia!é!uma!área!em!expansão,!cujo!investimento!seja!

ele!inicial!ou!faseado!consoante!as!necessidades,!trará!retorno!não!só!financeiro!como!no!

acesso!equitativo!a!exames!complementares!de!diagnóstico.!

! Deste! modo,! a! discriminação! geográfica! no! acesso! atempado! a! cuidados! de!

qualidade!está!a! tornarcse!realidade!minor,%possibilitando!uma!equidade!no!contexto!da!

prestação!de!serviços!de!saúde,!nomeadamente!na!área!da!imagiologia.!

! No!entanto!a!teleradiologia!está!longe!de!ser!uma!realidade!amplificada!a!todo!o!

território! nacional.! Persistem! barreiras! de! caráter! financeiro,! económico,! tecnológico! e!

cultural! que! é! necessário! identificar! e! solucionar.! Há! ainda! uma! elevada! escassez! de!

legislação!no!que!respeita!à!utilização!destes!serviços!e!que!dificulta!a!sua!implementação.!

A! teleradiologia!exige!partilha!de! informação!de!carácter!pessoal!e!sigiloso,!pelo!que!a!

necessidade! de! legislação! adequada! se!mostra! fundamental! e! urgente.! Só! assim! será!

possível!levar!a!que!os!órgãos!decisores!apostem!em!soluções!inovadoras,!que!tendem!a!



!
!

!

!

150!

surgir!de!um!modo!crescente!no!mercado!nacional.!De!notar,!que!existem!em!Portugal!

soluções!para!teleradiologia!100%!nacionais.!!

! Com!a!realização!de!um!levantamento!atual!de!instituições!providas!de!plataformas!

de! teleradiologia! e! respetivas! características! foi! possível! compreender! que! a!

implementação!da!teleradiologia!se!encontra!em!crescimento,!sendo!o!principal!motivo!da!

sua!adoção!a!obtenção!de!relatórios!médicos!de!forma!rápida,!segura!e!fidedigna.!!

! !Futuramente! importa! continuar! este! trabalho,! na! tentativa! de! compreender! os!

motivos! de! inadaptação! e! resistência! a! esta! tecnologia,! esclarecendo! e! informando! os!

decisores! das! instituições! e! respetivos! serviços! de! imagiologia! das! vantagens! e!

implicações! da! teleradiologia.! Investir! numa! colaboração! com! as! demais! entidades!

envolvidas! na! conceção! de! projetos! e! implementação! de! serviços! de! teleradiologia,!

permitiria! uma!melhor! documentação!dos! aspetos! técnicos,!motivacionais! e! financeiros!

inerentes!e!que!importa!continuar!a!estudar.!!

Este! tipo! de! estudos!mostracse! escasso! em!Portugal! e! a! sua! aplicação! regular!

permitiria! perceber! onde! existem! falhas! e! apresentar! possíveis! soluções! práticas! e!

adequadas!a!cada!situação.!!

À!luz!da!restante!Europa,!em!que!frequentemente!são!aplicados!questionários!de!

satisfação! profissional! e! de! avaliação! dos! serviços! de! imagiologia! no! que! respeita! a!

equipamentos,!fluxo!de!trabalho!e!sugestões!de!melhoria,!Portugal!está!muito!aquém,!o!

que! implica! maiores! dificuldades! de! identificação! de! problemas! para! posteriormente!

solucionar,!ou!de!casos!de!sucesso!que!faz!sentido!estudar!e!amplificar!a!todas!as!regiões!

do!país.!!

Em! Portugal! a! elevada! percentagem! de! serviços! que! utiliza! a! teleradiologia! na!

prática!clínica!atual!destacacse!positivamente!da!média!europeia!(86%!contra!74%).!Na!

Europa!14,5%!dos!profissionais!envolvidos! já!admitem!utilizar!serviços!de! teleradiologia!

em! equipamentos! móveis,! sendo! que! em! Portugal! mostra! já! sinais! de! utilização! de!

dispositivos!móveis,!especialmente!no!setor!privado,!que!espelham!a!modernização!dos!

serviços!de!saúde!e!respetivos!profissionais.!!!!

No! que! respeita! às! dificuldades! e! barreiras! que! impedem! a! amplificação! da!

teleradiologia! a! todo! o! país,! Portugal! acompanha! a! tendência! da! União! Europeia,! na!

medida! em! que! subsistem! entraves! financeiros! e! problemas! com! as! infraestruturas!

tecnológicas,!para!além!do!desconhecimento!e!escassez!de!transparência!por!parte!dos!

atores!envolvidos,!acerca!dos!procedimentos!de!aquisição!de!plataformas!de!teleradiologia!

e!respetivos!custos!associados.!!
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A!maior!desvantagem!apontada!num!estudo!europeu!que!data!de!Março!de!2016!

é!a!diminuição!da!comunicação!entre!clínicos!e!especialistas!e!destes!com!os!utentes,!

situação!que!também!se!verifica!na!realidade!dos!serviços!de!saúde!em!Portugal![5].!!

!!No!entanto,!a!maioria!dos!especialistas!considera!fundamental!estender!a!prática!

de!teleradiologia!a!todas!as!modalidades!imagiológicas!e!assume!uma!opinião!favorável!à!

adoção! deste! tipo! de! serviços.! Pensacse! assim! que! a! tendência! será! a! generalização!

destas! práticas! a! todas! as! regiões! do! país! no! caminho! da! prestação! de! cuidados!

equitativos,!atempados!e!personalizados!a!cada!utente,!independentemente!da!localização!

geográfica!ou!carência!de!determinadas!especialidades!médicas.!
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Anexo!I!–!Questionário!sobre!cenários!de!Teleradiologia!

em!Portugal!

O!questionário!1!destinacse!a!entidades!prestadoras!de!cuidados!de!saúde!dos!setores!

público!e!privado,!mais!especificamente!aos!respetivos!serviços!de!radiologia.!

!

!

!



!
!

!

!

158!

!

!

!

!



!
!

!

!

159!

!

!

!

!

!



!
!

!

!

160!

!

!



!
!

!

!

161!



!

!

!
162!

! !



!
!

!

!

163!

Anexo!II!–!Questionário!sobre!cenários!de!Teleradiologia!

em!Portugal!

!

O!questionário!2!destinacse!a!entidades!prestadoras!de!serviços!de!teleradiologia.!Foram!

identificadas! 7! empresas! durante! a! revisão! do! estado! da! arte,! às! quais! foi!

preferencialmente!enviado!o!questionário!2.!
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Anexo&III&–&Cronograma&do&projeto&
! &
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Projeto&–&Estudo&sistemático&de&
cenários&de&Teleradiologia&em&

Portugal&
Planeamento&temporal&do&projeto&

Escola!Superior!de!Saúde!da!
Universidade!de!Aveiro!

Abril& Maio& Junho& Julho/Agosto& Setembro& Outubro&

Tarefas! S3! S4! S1! S2! S3! S4! S1! S2! S3! S4! ! S1! S2! S3! S4! S1! S2! S3! S4!
Fase&Conceptual& !

Escolha!e!formulação!do!projeto! X! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Delineação!de!objetivos! ! X! X! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Revisão!da!literatura!! ! ! X! X! X! X! X! X! X! X! X! X! X! X! X! X! X! X! X! X!
Planeamento!do!projeto! ! ! X! X! X! X! X! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Identificar!materiais!necessários! ! ! X! X! X! X! ! ! ! ! X! X! ! ! ! ! ! ! ! !
Reuniões!com!orientadores!! ! X! ! ! ! X! ! ! X! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! X!
Entrega!do!préMprojeto! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Apresentação!do!préMprojeto! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Análise!retrospetiva!do!projeto! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! X! X! X! X! X!

Fase&Metódica& !
Elaboração!de!questionários! ! ! ! ! ! ! X! X! X! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Envio!questionários!a!instituições!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! X! ! ! ! ! ! ! ! !
Recolha!de!dados!M!instituições! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! X! X! X! X! X! ! !

Fase&Empírica& !
Período!retrospetivo!e!reflexivo!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! X! X! X!
Análise!dos!dados!recolhidos! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! X! X! X! X! X! ! !
Redação!e!discussão!do!projeto! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! X! X! X! X! X!
Entrega/Apresentação!do!projeto! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Entrega!versão!final!do!projeto! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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& Planeamento&temporal&do&projeto&(continuação)!
Escola!Superior!de!Saúde!da!
Universidade!de!Aveiro!

Novembro& Dezembro& Janeiro& Fevereiro&

Tarefas! S1! S2! S3! S4! S1! S2! S3! S4! S1! S2! S3! S4! S1! S2! S3! S4!
Fase&Conceptual&

Escolha!e!formulação!do!projeto! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Delineação!de!objetivos! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Revisão!da!literatura!! X! X! X! X! X! X! X! X! ! ! ! ! ! ! ! !
Planeamento!do!projeto! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Identificar!materiais!necessários! ! ! ! ! ! ! X! X! ! ! ! ! ! ! ! !
Reuniões!com!orientadores!! ! ! ! X! ! ! ! X! ! ! ! ! ! ! ! !
Entrega!do!préMprojeto! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Apresentação!do!préMprojeto! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Análise!retrospetiva!do!projeto! X! X! X! X! X! X! X! X! ! ! ! ! ! ! ! !

Fase&Metódica&
Elaboração!de!questionários! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Envio!questionários!a!instituições!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Recolha!de!dados!M!instituições! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Fase&Empírica&
Período!retrospetivo!e!reflexivo!! X! X! X! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Análise!dos!dados!recolhidos! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Redação!e!discussão!do!projeto! X! X! X! X! X! X! X! X! ! ! ! ! ! ! ! !
Entrega/Apresentação!do!projeto! ! ! ! ! ! ! ! ! X! X! ! ! ! ! ! !
Entrega!versão!final!do!projeto! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! !

Legenda:!S1!–!1.ª!SemanaY!S2!–!2.ª!SemanaY!S3!–!3.ª!SemanaY!S4!–!4.ª!Semana!
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Anexo&IV&)&Tabelas&de&frequência,&média,&desvio&padrão&e&intervalo&
de&confiança&referentes&ao&Questionário&1&

Idade!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! 21930! 25! 43,9! 43,9! 43,9!

31940! 22! 38,6! 38,6! 82,5!

41950! 7! 12,3! 12,3! 94,7!

51960! 2! 3,5! 3,5! 98,2!

Mais!de!60! 1! 1,8! 1,8! 100,0!

Total! 57! 100,0! 100,0! !

!
Categoria+profissional!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! Engenheiro!Informático! 1! 1,8! 1,8! 1,8!

Gestão! 1! 1,8! 1,8! 3,5!

Logística! 1! 1,8! 1,8! 5,3!

Médico! 2! 3,5! 3,5! 8,8!

Técnico!de!Radiologia! 52! 91,2! 91,2! 100,0!

Total! 57! 100,0! 100,0! !

!
Experiência+profissional!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! 11!a!20!anos! 10! 17,5! 17,5! 17,5!

21!a!30!anos! 6! 10,5! 10,5! 28,1!

6!a!10!anos! 26! 45,6! 45,6! 73,7!

Até!5!anos! 13! 22,8! 22,8! 96,5!

Mais!de!30! 2! 3,5! 3,5! 100,0!

Total! 57! 100,0! 100,0! !

!

!

!

!

!

!
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Existência+de+teleradiologia!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! Não! 8! 14,0! 14,0! 14,0!

Sim! 49! 86,0! 86,0! 100,0!

Total! 57! 100,0! 100,0! !

!
Finalidade+da+teleradiologia!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! ! 2! 3,5! 3,5! 3,5!

Ambas!as!anteriores! 25! 43,9! 43,9! 47,4!

Não!se!aplica! 6! 10,5! 10,5! 57,9!

Obtenção!de!relatório!
clínico!

18! 31,6! 31,6! 89,5!

Visualização/!partilha!de!
imagem!médica!

6! 10,5! 10,5! 100,0!

Total! 57! 100,0! 100,0! !

!
Alterações+da+produtividade!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! Não!houve!nenhuma!
alteração!da!
produtividade!

10! 17,5! 17,5! 17,5!

Não!se!aplica! 7! 12,3! 12,3! 29,8!

Não!tenho!conhecimento! 8! 14,0! 14,0! 43,9!

Sim,!houve!aumento!da!
produtividade!

29! 50,9! 50,9! 94,7!

Sim,!houve!diminuição!da!
produtividade!

3! 5,3! 5,3! 100,0!

Total! 57! 100,0! 100,0! !

!

!

!

!

!

!
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Disponibilidade+da+informação!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! ! 2! 3,5! 3,5! 3,5!

Manteve9se! 3! 5,3! 5,3! 8,8!

Não!melhorou! 7! 12,3! 12,3! 21,1!

Não!se!aplica! 7! 12,3! 12,3! 33,3!

Não!tenho!conhecimento! 2! 3,5! 3,5! 36,8!

Sim!melhorou!e!é!
fundamental!

28! 49,1! 49,1! 86,0!

Sim!melhorou!mas!não!é!
fundamental!

8! 14,0! 14,0! 100,0!

Total! 57! 100,0! 100,0! !

!
Redução+de+custos!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! ! 2! 3,5! 3,5! 3,5!

Não! 8! 14,0! 14,0! 17,5!

Não!se!aplica! 6! 10,5! 10,5! 28,1!

Não!tenho!conhecimento! 28! 49,1! 49,1! 77,2!

Sim! 13! 22,8! 22,8! 100,0!

Total! 57! 100,0! 100,0! !

!

!
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
!

Modelo+de+teleradiologia+
+

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!
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Válido! ! 2! 3,5! 3,5! 3,5!

A!nossa!plataforma!
permite!apenas!enviar!
ficheiros!DICOM!para!o!
hospital!de!referência!
(utentes!transferidos!do!
nosso!SUB).!Ainda!não!é!
possível!obtermos!os!
relatórios!radiológicos!

1! 1,8! 1,8! 5,3!

Médicos!de!Clínica!Geral!
visualizam!imagens!
remotamente!

1! 1,8! 1,8! 7,0!

Não!se!aplica! 6! 10,5! 10,5! 17,5!

Não!tenho!conhecimento! 1! 1,8! 1,8! 19,3!

Plataforma!web!de!
interpretação!radiológica!

18! 31,6! 31,6! 50,9!

Revisão!radiológica!por!
médicos!especialistas!
externos!à!instituição!

16! 28,1! 28,1! 78,9!

Revisão!radiológica!por!
médicos!especialistas!
pertencentes!à!instituição!

12! 21,1! 21,1! 100,0!

Total! 57! 100,0! 100,0! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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+
+
+
Acordos+existentes+

+
! Frequência! Percentagem!

Percentagem!
válida!

Percentagem!
cumulativa!

Válido! ! 1! 1,8! 1,8! 1,8!

Grupo!S24! 3! 5,3! 5,3! 7,0!

I9Medical! 1! 1,8! 1,8! 8,8!

IMI!9!Imagens!Médicas!
Integradas!

9! 15,8! 15,8! 24,6!

IMI!9!Imagens!Médicas!
IntegradascFirst!Solutions!

1! 1,8! 1,8! 26,3!

IMI!9!Imagens!Médicas!
IntegradascITM!9!Instituto!
de!Telemedicina!Lda.!

1! 1,8! 1,8! 28,1!

ITM!9!Instituo!de!
Telemedicina!Lda.!

7! 12,3! 12,3! 40,4!

ITM!9!Instituto!de!
Telemedicina!Lda.!

4! 7,0! 7,0! 47,4!

J.A.Veiga9Pires! 1! 1,8! 1,8! 49,1!

MedWeb!(Dr.!Campos!
Costa!Lda.)!

5! 8,8! 8,8! 57,9!

MedWeb!(Dr.!Campos!
Costa!Lda.)cFirst!
Solutions!

1! 1,8! 1,8! 59,6!

MedWeb!(Dr.!Campos!
Costa!Lda.)cSMIC!9!
Serviço!Médico!de!
Imagem!Computorizada!

1! 1,8! 1,8! 61,4!

Não! 13! 22,8! 22,8! 84,2!

Não!tenho!conhecimento! 8! 14,0! 14,0! 98,2!

SMIC!9!Serviço!Médico!
de!Imagem!
ComputorizadacGrupo!
S24!

1! 1,8! 1,8! 100,0!

Total! 57! 100,0! 100,0! !

!



!
!

!
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!
Tipo+de+arquivo!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! ! 1! 1,8! 1,8! 1,8!

Arquivo!local!(curta!
duração)!

5! 8,8! 8,8! 10,5!

Disco!Rígido!externo! 1! 1,8! 1,8! 12,3!

Não!tenho!conhecimento! 1! 1,8! 1,8! 14,0!

PACS!9!Picture!Archiving!
Communication!System!
(longa!duração)!

49! 86,0! 86,0! 100,0!

Total! 57! 100,0! 100,0! !

!
!

Contratos+de+assistência+e+
manutenção! Frequência! Percentagem!

Percentagem!
válida!

Percentagem!
cumulativa!

Válido! ! 1! 1,8! 1,8! 1,8!

Ambos!os!anteriores! 13! 22,8! 22,8! 24,6!

Contrato!de!manutenção!
com!equipamentos!
tecnológicos!

6! 10,5! 10,5! 35,1!

Contrato!de!manutenção!
com!o!PACS!

5! 8,8! 8,8! 43,9!

Não!tenho!conhecimento! 27! 47,4! 47,4! 91,2!

Nenhum! 5! 8,8! 8,8! 100,0!

Total! 57! 100,0! 100,0! !

!

!

Disponibilização+de+relatórios+
+

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! ! 1! 1,8! 1,8! 1,8!

!!!!!Sinapse! 1! 1,8! 1,8! 3,5!

Através!de!arquivo!virtual!
(cloud)!

2! 3,5! 3,5! 7,0!

Integrados!com!o!RIS!
(informação!do!utente)!

37! 64,9! 64,9! 71,9!

Não!se!aplica! 8! 14,0! 14,0! 86,0!

Não!tenho!conhecimento! 2! 3,5! 3,5! 89,5!

Por!e9mail! 6! 10,5! 10,5! 100,0!

Total! 57! 100,0! 100,0! !
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Idade+dos+inquiridos+
Idade+
+(anos)+ N+

Média+
(anos)+

Desvio+
padrão+

Intervalo+
confiança+

25! 25! 11,0! ! !

35! 22! 13,5! ! !

45! 7! 5,5! ! !

55! 2! 1,9! ! !

61! 1! 1,1! ! !

! ! 33! 8,9! 2,3!

+

+Anos+de+experiência+dos+inquiridos+
Experiência+
(anos)+ N+

Média+
(anos)+

Desvio+
padrão+

Intervalo+
Confiança+

3! 13! 0,7! ! !

8! 26! 3,6! ! !

15! 10! 2,6! ! !

25! 6! 2,6! ! !

31! 2! 1,1! ! !

! ! 10,7! 7,6! 2,0!
+
+
Existência+de+teleradiologia+

Existência+de+sistema+de+TR+ N+ %+
Desvio+
padrão+

Int+
Confiança+

Sim! 49! 86,0! ! !
Não! 8! 14,0! ! !

Não!tenho!conhecimento! 0! 0,0! ! !
Total! 57! 100! 21,46! 1,92!

!
!
Finalidade+da+teleradiologia+ ! ! ! !

Finalidade+da+teleradiologia+ N+ %+
Desvio+
padrão+

Int+
Confiança+

Visualização/partilha!de!imagem!médica! 6! 10,9! ! !
Obtenção!de!relatório!clínico! 18! 32,7! ! !

Ambas!as!anteriores! 25! 45,5! ! !
Não!se!aplica! 6! 10,9! ! !

Total! 55! 100! 8,14! 2,15!
+
+
+
+
+
+
+
+ ! ! ! !
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Alterações+de+produtividade+

Alterações+da+produtividade+ N+ %+
Desvio+
padrão+

Int+
Confiança+

Sim,!houve!diminuição!da!produtividade! 3! 5,3! ! !
Sim,!houve!aumento!da!produtividade! 29! 50,9! ! !
Não!houve!nenhuma!alteração!da!

produtividade! 10! 17,5! ! !
Não!tenho!conhecimento! 8! 14,0! ! !

Não!se!aplica! 7! 12,3! ! !
Total! 57! 100! 23,34! 2,08!
!

Disponibilidade+da+informação+ ! ! ! !

Melhoria+da+disponibilidade+da+informação+ N+ %+
Desvio+
padrão+

Int+
Confiança+

Não!melhorou! 7! 12,7! ! !
Sim,!melhorou!mas!não!é!fundamental! 8! 14,5! ! !

Manteve9se! 3! 5,5! ! !
Sim,!melhorou!e!é!fundamental! 28! 50,9! ! !
Não!tenho!conhecimento! 2! 3,6! ! !

Não!se!aplica! 7! 12,7! ! !
Total! 55! 100! 8,71! 0,79!

!
Redução+de+custos+ ! ! ! !

Redução+de+custos+ N+ %+
Desvio+
padrão+

Int+
Confiança+

Sim! 13! 23,6! ! !
Não! 8! 14,5! ! !

Não!tenho!conhecimento! 28! 50,9! ! !
Não!se!aplica! 6! 10,9! ! !

Total! 55! 100! 8,61! 0,78!
!
! ! ! ! !

+
Modelo+de+teleradiologia+ ! ! ! !

Modelo+de+TR+ N+ %+
Desvio+
padrão+

Int+
Confiança+

Revisão!radiológica!interna! 12! 21,8! ! !
Revisão!radiológica!externa! 16! 29,1! ! !

Plataforma!web!de!interpretação!radiológica! 18! 32,7! ! !
Não!tenho!conhecimento! 1! 1,8! ! !

Não!se!aplica! 6! 10,9! ! !
Outra! 2! 3,6! ! !
Total! 55! 100! 6,59! 0,60!

+
+
+
+ ! ! ! !
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Acordos+existentes+
Acordo+com+entidades+prestadoras+de+

serviços+de+teleradiologia+ N+ %+
Desvio+
padrão+

Int+
Confiança+

IMI!9!Imagens!Médicas!Integradas! 11! 19,6! ! !
MedWeb!(Campos!Costa)! 7! 12,5! ! !

SMIC!9!Serviço!Médico!de!Imagem!
Computorizada! 2! 3,6! ! !
Grupo!S24! 4! 7,1! ! !

ITM!9!Instituto!de!Telemedicina!Lda! 5! 8,9! ! !
Não! 13! 23,2! ! !

Não!tenho!conhecimento! 8! 14,3! ! !
Outra! 11! 19,6! ! !
Total! 61! ! 3,60! 0,31!

!
Disponibilização+de+relatórios+ ! ! ! !

Disponibilização+de+relatórios+médicos+ N+ %+
Desvio+
padrão+

Int.+
Confiança+

Integrados!com!o!RIS! 37! 66,1! ! !
Email! 6! 10,7! ! !
Fax! 0! 0,0! ! !

Arquivo!virtual! 2! 3,6! ! !
Não!tenho!conhecimento! 2! 3,6! ! !

Não!se!aplica! 8! 14,3! ! !
Outra! 1! 1,8! ! !
Total! 56! 100! 12,13! 1,09!

!
Tipo+de+arquivo+ ! ! ! !

Tipo+de+arquivo+ N+ %+
Desvio+
padrão+

Int+
Confiança+

Arquivo!local! 5! 8,9! ! !
PACS! 49! 87,5! ! !

Não!tenho!conhecimento! 1! 1,8! ! !
Outra! 1! 1,8! ! !
Total! 56! 100! 20,27! 1,83!

! ! ! ! !
Contratos+de+assistência+e+manutenção+ ! ! ! !

Contratos+de+assistência+e+manutenção+ N+ %+
Desvio+
padrão+

Int+
Confiança+

Equipamentos!tecnológicos! 6! 10,7! ! !
PACS! 5! 8,9! ! !

Ambos!os!anteriores! 13! 23,2! ! !
Nenhum! 5! 8,9! ! !

Não!tenho!conhecimento! 27! 48,2! ! !
Total! 56! 100! 8,45! 0,76!
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!
Modalidades+imagiológicas+ ! ! ! !

Tipo+de+exames+ N+ %+
Desvio+
padrão+

Int+
Confiança+

RX! 43! 75,4! ! !
Mamografia! 26! 45,6! ! !

TC! 42! 73,7! ! !
RM! 23! 40,4! ! !

Ecografia! 33! 57,9! ! !
Outra! 7! 12,3! ! !
Total! 174! ! 12,32! 0,63!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Número+de+exames+realizados+mensalmente+e+respetiva+percentagem+para+relatório+externo+
à+instituição+

!

Nº+exames+realizados/mês+ %+para+relatório+
500! 5%!
500! 5%!
500! 5%!
1800! 5%!
1800! 20%!
10000! 20%!
10000! 20%!
15000! 10%!
15000! 10%!
1500! 10%!
1500! 0%!
350! 0%!
350! 20%!
1200! 20%!
1200! 95%!
600! 95%!
600! 100%!
750! 100%!
900! 90%!
1000! 90%!
4000! 40%!
85000! 5%!
100! 90%!
330! 15%!
500! 80%!
1000! 7%!
9000! 55%!
3000! 100%!
2000! 35%!
100! 60%!
665! 5%!
7000! 45%!
2800! 75%!
2700! 15%!
5390+ 39,62%+
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Anexo&V&)&Tabelas&de&frequência,&média,&desvio&padrão&e&intervalo&
de&confiança&referentes&ao&Questionário&2&&

Idade!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! 21930! 3! 30,0! 30,0! 30,0!

31940! 2! 20,0! 20,0! 50,0!

41950! 3! 30,0! 30,0! 80,0!

51960! 1! 10,0! 10,0! 90,0!

Mais!de!60! 1! 10,0! 10,0! 100,0!

Total! 10! 100,0! 100,0! !

!
Categoria+profissional!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! Engenheiro!Informático! 5! 50,0! 50,0! 50,0!

Especialista!de!
Aplicações!SIS!

1! 10,0! 10,0! 60,0!

Médico! 2! 20,0! 20,0! 80,0!

Técnico!de!Radiologia! 2! 20,0! 20,0! 100,0!

Total! 10! 100,0! 100,0! !

!
Experiência+profissional!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! 11920! 2! 20,0! 20,0! 20,0!

21930! 3! 30,0! 30,0! 50,0!

6910!anos! 2! 20,0! 20,0! 70,0!

Até!5!anos! 2! 20,0! 20,0! 90,0!

Mais!de!30! 1! 10,0! 10,0! 100,0!

Total! 10! 100,0! 100,0! !

!
+
+
!
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+
+
+
+
Setor+de+prestação+de+serviços+
! Frequência! Percentagem!

Percentagem!
válida!

Percentagem!
cumulativa!

Válido! Ambos!os!anteriores! 3! 30,0! 30,0! 30,0!

Setor!privado! 5! 50,0! 50,0! 80,0!

Setor!público! 2! 20,0! 20,0! 100,0!

Total! 10! 100,0! 100,0! !

!

+
Número+de+profissionais+envolvidos!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! 6910! 1! 10,0! 10,0! 10,0!

Até!5! 4! 40,0! 40,0! 50,0!

Mais!de!10! 1! 10,0! 10,0! 60,0!

Não!tenho!conhecimento! 4! 40,0! 40,0! 100,0!

Total! 10! 100,0! 100,0! !

!

!

Modelo+de+teleradiologia!

!
Frequência! Percentagem!

Percentagem!
válida!

Percentagem!
cumulativa!

Válido! Depende!da!
instituição!

1! 10,0! 10,0! 10,0!

Modelo!cliente9
servidor!9!
servidor!web!em!
browser!!

4! 40,0! 40,0! 50,0!

Modelo!software!
as!a!service!

3! 30,0! 30,0! 80,0!

Revisão!
radiológica!por!
médicos!
especialistas!
externos!!

2! 20,0! 20,0! 100,0!

Total! 10! 100,0! 100,0! !
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Tipo+de+investimento!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! Investimento!inicial!fixo! 4! 40,0! 40,0! 40,0!

Modelo!pay!per!use! 5! 50,0! 50,0! 90,0!

Não!tenho!conhecimento! 1! 10,0! 10,0! 100,0!

Total! 10! 100,0! 100,0! !

!
Plataforma+de+teleradiologia!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! Não!tenho!conhecimento! 1! 10,0! 10,0! 10,0!

Plataforma!comercial! 5! 50,0! 50,0! 60,0!

Plataforma!de!
desenvolvimento!próprio!

4! 40,0! 40,0! 100,0!

Total! 10! 100,0! 100,0! !

!
Ambiente+operacional!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! LAN! 2! 20,0! 20,0! 20,0!

LANcMóvel! 1! 10,0! 10,0! 30,0!

LANcWANcMóvel! 3! 30,0! 30,0! 60,0!

Não!tenho!conhecimento! 3! 30,0! 30,0! 90,0!

web! 1! 10,0! 10,0! 100,0!

Total! 10! 100,0! 100,0! !

!
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
!
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Tipo+de+relatório+
! Frequência! Percentagem!

Percentagem!
válida!

Percentagem!
cumulativa!

Válido! Escrita/!transcrição!
manual!

3! 30,0! 30,0! 30,0!

Escrita/!transcrição!
manualcRelatório!
estruturado!

1! 10,0! 10,0! 40,0!

Escrita/!transcrição!
manualcRelatório!
estruturadocSistema!de!
ditado!e!reconhecimento!
de!voz!

2! 20,0! 20,0! 60,0!

Escrita/!transcrição!
manualcSistema!de!
ditado!e!reconhecimento!
de!voz!

1! 10,0! 10,0! 70,0!

Relatório!
estruturadocSistema!de!
ditado!e!reconhecimento!
de!voz!

1! 10,0! 10,0! 80,0!

Sistema!de!ditado!e!
reconhecimento!de!voz!

2! 20,0! 20,0! 100,0!

Total! 10! 100,0! 100,0! !

!
!
Forma+de+disponibilização+do+
relatório+
! Frequência! Percentagem!

Percentagem!
válida!

Percentagem!
cumulativa!

Válido! Integrados!com!o!RIS!
(informação!do!utente)!

2! 20,0! 20,0! 20,0!

Integrados!com!o!RIS!
(informação!do!
utente)cAtravés!de!
arquivo!virtual!(cloud)!

2! 20,0! 20,0! 40,0!

Integrados!com!o!RIS!
(informação!do!
utente)cPor!e9mail!

2! 20,0! 20,0! 60,0!

Por!e9mail! 3! 30,0! 30,0! 90,0!

Por!e9mailcAtravés!de!
arquivo!virtual!(cloud)!

1! 10,0! 10,0! 100,0!

Total! 10! 100,0! 100,0! !
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!
Tipo+de+arquivo!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! Arquivo!local! 1! 10,0! 10,0! 10,0!

Arquivo!localcArquivo!
virtual!(cloud)!

1! 10,0! 10,0! 20,0!

Arquivo!localcPACS! 2! 20,0! 20,0! 40,0!

Arquivo!
localcPACScArquivo!
virtual!(cloud)!

1! 10,0! 10,0! 50,0!

PACS! 4! 40,0! 40,0! 90,0!

PACScArquivo!virtual!
(cloud)!

1! 10,0! 10,0! 100,0!

Total! 10! 100,0! 100,0! !

!
Localização+do+centro+de+dados!

! Frequência! Percentagem!
Percentagem!

válida!
Percentagem!
cumulativa!

Válido! Não!tenho!conhecimento! 1! 10,0! 10,0! 10,0!

Território!Nacional! 9! 90,0! 90,0! 100,0!

Total! 10! 100,0! 100,0! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Idade+dos+inquiridos+
Idade++
(anos)+ N+ Média+(anos)+

Desvio+padrão+ Intervalo+
confiança++

25! 3! 7,5! ! !

35! 2! 7,0! ! !

45! 3! 13,5! ! !

55! 1! 5,5! ! !

61! 1! 6,1! ! !

! ! 39,6+ 12,8+ 7,9+

Anos+de+experiência+dos+inquiridos+

Experiência+(anos)+ N+ Média+(anos)+
Desvio+padrão+ Intervalo+

confiança+
3! 2! 0,6! ! !

8! 2! 1,6! ! !

15! 2! 3,0! ! !

25! 3! 7,5! ! !

31! 1! 3,1! ! !

! ! 15,8+ 10,2+ 6,3+

Setor+de+prestação+de+serviços+
Setor++ N+ %+ Desvio+padrão+ Int+Confiança+
Público! 2! 20%! !  

Privado! 3! 30%! !  

Ambos! 5! 50%! !  

Total! 10! ! 3,08! 1,91!
+
Número+de+profissionais+envolvidos+     

Nº+Profissionais+ N+ %+ Desvio+padrão+ Int+Confiança+
Até!5! 4! 40%! !  

6!a!10! 1! 10%! !  

Mais!de!10! 1! 10%! !  

Não!tenho!conhecimento! 4! 40%! !  

Total! 10! ! 1,50! 0,93!
!
Modelo+de+teleradiologia+     

Modelo+de+teleradiologia+ N+ %+ Desvio+padrão+ Int+Confiança+
Especialistas!externos! 2! 2%! !  

Cliente9servidor! 4! 40%! !  

Software!as#a#service! 3! 30%! !  

Não!tenho!conhecimento! 1! 10%! !  

Outro! 0! 0%! !  

Total! 10! ! 1,41! 0,88!
!     
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+
+
Tipo+de+investimento+

Tipo+de+investimento+ N+ %+ Desvio+padrão+ Int+Confiança+
Pay!per!use! 5! 50%! !  

Investimento!inicial! 4! 40%! !  

Não!tenho!conhecimento! 1! 10%! !  

Outro! 0! 0%! !  

Total! 10! ! 2,06! 1,28!
+
Plataforma+de+teleradiologia+     

Tipo+de+plataforma+ N+ %+ Desvio+padrão+ Int+Confiança+
Comercial! 5! 50%! !  

Desenvolvimento!próprio! 4! 40%! !  

Não!tenho!conhecimento! 1! 10%! !  

Outro! 0! 0%! !  

Total! 10! ! 2,06! 1,28!
+
Ambiente+operacional+     

Ambiente+operacional+ N+ %+ Desvio+padrão+ Int+Confiança+
LAN! 6! 60%! !  

WAN! 3! 30%! !  

Móvel! 4! 40%! !  

Não!tenho!conhecimento! 3! 30%! !  

Outro! 1! 10%! !  

Total! 17! ! 1,62! 0,80!
+
Tipo+de+relatório+     

Relatório+médico+ N+ %+ Desvio+padrão+ Int+Confiança+
Escrita/!transcrição!manual! 7! 70%! !  

Relatório!estruturado! 4! 40%! !  

Sistema!ditado/reconhecimento!de!voz! 6! 60%! !  

Outro! 0! 0%! !  

Total! 17! ! 2,68! 1,27!
!

Disponibilização+de+relatório+     

Disponibilização+de+relatório+ N+ %+ Desvio+padrão+ Int+Confiança+
Integrados!com!o!RIS! 6! 60%! !  

Email! 6! 60%! !  

Fax! 0! 0%! !  

Arquivo!virtual!(cloud)! 3! 30%! !  

Outro! 0! 0%! !  

Total! 15! ! 2,68! 1,36!
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!
Tipo+de+arquivo+     

Tipo+de+arquivo+ N+ %+ Desvio+padrão+ Int+Confiança+
Arquivo!local! 5! 50%! !  

PACS! 8! 80%! !  

Arquivo!virtual! 3! 30%! !  

Outro! 1! 10%! !  

Total! 17! ! 2,59! 1,23!
+
Localização+do+centro+de+dados+

 
    

Localização+do+centro+de+dados+ N+ %+ Desvio+padrão+ Int+Confiança+
Território!nacional! 9! 90%! !  

Não!tenho!conhecimento! 1! 10%! !  

Outro! 0! 0%! !  

Total! 10! ! 4,03! 2,50!
+
Modalidades+imagiológicas+disponíveis+e+que+auferem+maior+percentagem+de+relatórios+
(outsourcing)+

Modalidades+exames+
disponíveis+ N+ %+

%+relatórios+por+
modalidade+

Desvio+
padrão+

Int+
Confiança+

RX! 10! 28,6! 80,0! !  

Mamografia! 6! 17,1! 20,0! !  

TC! 7! 20,0! 70,0! !  

RM! 7! 20,0! 30,0! !  

Ecografia! 5! 14,3! 0,0! !  
Total! 35! 100! ! 1,67! 0,55!

!

!

!

!

!
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