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RESUMO 

Comparação dos tempos de geração e digitação de lau dos radiológicos 

entre um sistema eletrônico baseado em voz sobre IP  (VoIP) e um sistema 

tradicional baseado em papel 

Dácio Miranda Ferreira 

O registro de informações do paciente é um instrumento de grande 

importância na área médica. O processo de geração de laudos em radiologia 

pode ser dinamizado e melhorado com a utilização de sistemas eletrônicos 

baseados em tecnologias de informação e comunicação que podem trazer 

benefícios como o aumento de produtividade e redução de tempo e custo. Esta 

pesquisa comparou tempos de geração e digitação de laudos entre um sistema 

eletrônico, que possibilitou ao médico radiologista gravar seus laudos gerados 

por voz em formato digital e o sistema tradicional no qual o radiologista escreve 

o laudo a mão. Para realização da pesquisa foi necessário modelar e construir 

o sistema eletrônico proposto para fins de comparação com o tradicional já 

existente. Por meio de formulários, radiologistas e digitadores anotaram os 

tempos de geração e digitação dos laudos nos dois sistemas. Comparadas as 

médias entre eles, o sistema eletrônico apresentou redução de 20% (p=0,0410) 

do tempo médio de geração do laudo em comparação com o sistema 

tradicional. Por outro lado, o sistema tradicional foi mais eficiente em relação ao 

tempo de digitação já que a média de tempo do sistema eletrônico foi três 

vezes maior (p<0,0001).  

Palavras chaves : Sistemas de Informação em Radiologia, Registros Médicos, 

Conversão Análogo-Digital. 
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ABSTRACT 

Comparing transcription and generation times of rad iology reports 

between an electronic system based in voice over IP  (VoIP) and a 

traditional system based in paper 

Dácio Miranda Ferreira 

The patient medical record is extremely important in medicine. The 

radiology report generation process can be improved using electronic models 

based in communication and information technologies that can improve 

productivity, reduce time and cost. This research compares generation and 

transcription times of the radiology report between a radiology information 

system where the radiologist can record radiology reports by voice in digital 

format and the traditional system in which the radiologist writes the radiology 

reoport by hands. To conduct the study was necessary to model and construct 

the electronic system for comparison with the existing traditional system. Using 

forms, radiologists and transcriptionists register the generation and transcription 

times in both systems. Comparign the averages, the electronic system reduced 

20% (p=0,0410) the generation average time of radiology report compared with 

traditional system. Moreover, the traditional system was more efficient in 

relation to transcription time whereas the average time of eletronic system was 

three times bigger (p<0,0001). 

Keywords : Radiology Information Systems, Medical Records, Analog-Digital 

Conversion. 
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1 INTRODUÇÃO 

O registro de informações surgiu a milhares de anos com o homem da pré-

história, devido à necessidade de registrar fatos e idéias, além de propagar 

informações entre gerações. Nesta época, eram utilizados desenhos estilizados 

para representar objetos, forma de expressão denominada escrita pictográfica. 

Há cerca de 6 mil anos, na antiga Mesopotâmia, a escrita começou a evoluir, 

os desenhos deixaram de representar objetos e passaram a representar idéias, 

culminando na escrita conhecida como ideográfica. A evolução continuou até 

resultar na escrita alfabética que utiliza consoantes e vogais e é o tipo de 

escrita utilizada atualmente (Webeduc, 2008). 

Com o advento dos computadores, ocorre uma mudança na maneira de 

se realizar a escrita. O homem se sente cada vez menos hábil a escrever à 

mão, já que ele passa a se valer dos computadores para redigir textos. Com a 

utilização dos computadores, há uma redução no tempo de redação que vem 

produzindo no homem a capacidade de registrar mais informações em menos 

tempo (Gomberg, 2006). 

Landow (1997) afirmou que o processamento eletrônico de texto, ou seja, 

aquele realizado por meio do computador representa a mudança mais 

importante na tecnologia da informação desde o desenvolvimento do livro 

impresso e carrega a promessa ou a ameaça de produzir mudanças radicais 

em nossa cultura. 

1.1 Caracterização do Problema 

Na saúde, a coleta, o processamento, o registro e a busca de informações dos 

pacientes são procedimentos que podem ser realizados tanto eletronicamente, 

ou seja, por meio do computador, quanto tradicionalmente, por meio do papel. 

No sistema em papel, uma secretária realiza manualmente a abertura do 

prontuário escrevendo os dados de identificação do paciente enquanto o 

médico anota neste mesmo prontuário as informações referentes ao estado de 

saúde dele. 

O Código de Ética Médica Brasileiro, definido pela resolução 1.246/88 do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) (CFM, 1988) que rege os princípios 
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médicos que devem ser seguidos pelos médicos, diz por meio do artigo 69 que 

é vedado ao profissional de saúde deixar de elaborar o prontuário médico do 

paciente, portanto, o prontuário é um documentário de grande valor e 

importância para médicos e pacientes. Já a resolução 1.821/07 (CFM, 2007), 

que aprova normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas 

informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos 

pacientes autorizando a eliminação do papel e a troca de informação 

identificada em saúde, estabelece normas e procedimentos sobre o registro de 

informações em saúde. 

Com o crescimento do volume de dados que passaram a compor o 

prontuário do paciente, uma vez que os cuidados prestados são oferecidos por 

profissionais de diversas especialidades, e com a necessidade de obtenção 

destas informações de forma estruturada e eficaz, percebe-se que a 

informática pode contribuir para melhoria da medicina oferecida ao paciente 

(Wechsler, 2003). 

Hillestad et al. (2005) e Bates (2005) ressaltam que o registro eletrônico 

de informações em saúde tem potencial para aumentar a qualidade do serviço 

prestado ao paciente e reduzir custos relacionados aos cuidados com a saúde. 

Segundo Barsottini (2007), o registro eletrônico vem sendo fortemente 

estimulado por políticas de instituições de saúde e é considerado fundamental 

para realização de serviços de saúde mais eficientes. Porém, a utilização de 

sistemas de informação para o registro de informações médicas pode ser 

considerada como um obstáculo por alguns médicos (Berg and Toussaint, 

2003), mas entender o papel destes sistemas dentro do seu ambiente 

profissional poderá levá-los a oferecer um serviço de saúde de melhor 

qualidade. 

Dentre as informações que podem ser armazenadas eletronicamente no 

prontuário do paciente estão as consultas médicas, a evolução do paciente, 

dados demográficos, problemas, medicações, histórico, dados de laboratório e 

laudos radiológicos (Tang, 2003). Dentre elas, o laudo radiológico constitui a 

documentação e comunicação formal dos resultados de um procedimento de 

diagnóstico por imagem, além de ser o componente mais crítico do serviço 

oferecido pelo radiologista (Wilcox, 2006). Segundo Rana et al. (2005), na 
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última década houve um grande aumento na quantidade e na complexidade 

dos laudos e historicamente, estes têm sido produzidos das seguintes formas: 

• Ditado pelo médico diretamente à secretária; 

• Escrito no verso da solicitação do exame para posterior transcrição em 

computador (sistema tradicional); 

• Ditado em uma fita cassete para transcrição futura. 

Rana et al. (2005) ressaltam ainda que estes métodos consomem muito 

tempo dos radiologistas, são caros em relação ao custo de transcrição e 

podem atrasar o tempo de disponibilização dos laudos. Novos métodos de 

produção de laudos radiológicos estão sendo testados, dentre eles: 

• O laudo é falado pelo médico e armazenado em formato digital. 

Posteriormente uma ferramenta de reconhecimento de voz tem acesso 

aos áudios gravados e realiza a transcrição; 

• O laudo é falado pelo médico e é transcrito instantaneamente por uma 

ferramenta de reconhecimento de voz; 

• O laudo é falado pelo médico e armazenado em formato digital. 

Posteriormente, digitadores têm acesso ao áudio gravado e efetuam a 

transcrição por meio de um sistema computadorizado. 

Tanto os métodos que utilizam a tecnologia de reconhecimento de voz 

quanto os que utilizam digitadores necessitam da verificação do radiologista e 

somente após sua assinatura o laudo é liberado para o prontuário do paciente. 

De acordo com Al-Aynati et al. (2003), a tecnologia de reconhecimento de 

voz é um processo no qual um computador transcreve automaticamente a fala 

do radiologista, eliminando a necessidade de transcrição humana. A utilização 

desta tecnologia dentro da medicina foi descrita pela primeira vez no início dos 

anos 80 (Leeming, 1981). Os primeiros sistemas eram discretos, pois não 

tinham a capacidade de compreender a fala humana na sua velocidade natural. 

O operador tinha que falar pausadamente para que o sistema pudesse 

compreender as palavras. Avanços nesta tecnologia ocorreram a partir de 

1998, quando os sistemas passaram a entender a fala contínua em tempo real. 

Isto ocorreu principalmente devido ao aumento da capacidade de 

processamento dos computadores e a melhorias realizadas no software de 

transcrição (Al-Aynati et al., 2003). 
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Apesar destas melhorias, os sistemas de reconhecimento de voz ainda 

possuem custo elevado, pois, além do hardware é necessário adquirir licenças 

de software para cada usuário do sistema. Estes sistemas devem ser 

calibrados de acordo com o tom de voz particular do usuário, portanto, para 

que um novo usuário possa utilizá-lo, deve-se adquirir uma nova licença de uso 

e calibrar o sistema com o seu tom de voz. Além disso, o vocabulário utilizado 

pelos radiologistas possui muitos termos técnicos específicos da especialidade 

e os sistemas devem estar preparados para suportar estes vocabulários e 

assim gerar os laudos da maneira mais precisa possível. Alguns trabalhos 

como Pezzullo et al. (2007), Al-Aynati et al. (2003) e Mohr et al. (2003) 

mostram ainda que os softwares de reconhecimento de voz geram uma maior 

quantidade de erros mesmo após a assinatura do laudo, aumentam o tempo de 

correção e não reduzem o custo financeiro. 

O escopo deste trabalho se refere ao processo de geração de laudos 

considerado como um dos mais importantes dentro da radiologia. Para 

concepção do trabalho foi construído um sistema, que recebeu o nome de 

RadVoIP, que permitiu ao radiologista gerar os laudos por meio de um 

mecanismo eletrônico baseado em voz. Este sistema foi comparado com o 

sistema tradicional, manuscrito, em que o médico escreve o laudo no verso da 

solicitação de exame levando em consideração o tempo de geração e digitação 

do laudo. 
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2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo Principal 

O objetivo principal desta pesquisa foi comparar os tempos de geração e 

digitação de laudos radiológicos entre um sistema eletrônico baseado na 

tecnologia de voz sobre o protocolo de internet (VoIP) e o sistema tradicional, 

manuscrito, e verificar se o sistema eletrônico produz impactos positivos no 

processo de geração e digitação de laudos de um serviço de diagnóstico por 

imagem em conjunção ao processo tradicional, em particular, se o sistema 

eletrônico reduz o tempo de geração do laudo. 

2.2 Objetivos Secundários 

• Modelar, construir e implantar um sistema de geração e digitação de 

laudos radiológicos baseado em VoIP que provê ao radiologista a 

capacidade de gerar seus laudos usando um mecanismo eletrônico de 

voz, como alternativa ao sistema de laudo tradicional escrito a mão. 

• Realizar uma revisão da literatura por trabalhos científicos que descrevem 

a utilização de sistemas de informação radiológicos que auxiliam o 

radiologista no processo de geração de laudos e apresentam indícios de 

redução do tempo de geração. 

2.3 Hipótese de Investigação 

A hipótese de investigação é que há redução no tempo de geração e digitação 

do laudo radiológico quando utilizado o sistema eletrônico baseado em voz. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

A proposta de realização desta pesquisa surgiu a partir da idéia do Prof. Dr. 

Henrique Manoel Lederman, radiologista e professor titular da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). Ele idealizou uma modificação no processo 

de geração de laudos dentro de um serviço de diagnóstico por imagem, que 

possibilitaria aos radiologistas gerarem seus laudos por meio de um 

mecanismo de voz, em adição ao método tradicional de geração de laudos, ou 

seja, aquele em que o radiologista escreve o laudo à mão. O Dr. Lederman 

levou esta idéia ao Prof. Dr. Ivan Torres Pisa, do Departamento de Informática 

em Saúde (DIS), para que fossem levantadas as necessidades técnicas e os 

requisitos computacionais necessários para viabilização da sua idéia. 

Analisando o problema, sugeriu-se então a utilização da tecnologia VoIP e 

planejou-se uma pesquisa envolvendo esta tecnologia dentro do processo de 

geração de laudos radiológicos. 

Para viabilizar a pesquisa foi necessário efetuar uma parceria com um 

serviço de diagnóstico por imagem disposto a testar este novo mecanismo. 

Foram escolhidos dois centros de diagnóstico por imagem, o Departamento de 

Diagnóstico por Imagem (DDI) da UNIFESP e o Grupo de Apoio ao 

Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC). O primeiro foi utilizado como 

fonte de informações referentes ao processo de geração de laudos e ofereceu 

a infra-estrutura e os recursos humanos necessários (digitadores, médicos 

radiologistas e residentes) para realização da pesquisa, enquanto o segundo 

disponibilizou os exames que foram utilizados. Estes locais foram escolhidos 

por serem os principais centros de diagnóstico por imagem da UNIFESP e por 

possuírem um histórico de contribuição com o ensino e a pesquisa na 

instituição. Para formalizar a realização da pesquisa foi enviada uma carta de 

autorização aos chefes de cada local, solicitando autorização para realização. 

A carta assinada está disponível no ANEXO I (pág. 58). 

Além da parceria, foi necessário modelar, construir e implantar um 

sistema de informação computadorizado (eletrônico) capaz de viabilizar a 

geração do laudo por meio do mecanismo de voz proposto e consecutivamente 

pudessem ser coletados dados que seriam utilizados para comparar os tempos 
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de geração e digitação de laudos entre o sistema eletrônico e o tradicional. As 

etapas realizadas para concretização da pesquisa foram: 

1) Estudo do tema para elaboração do pré-projeto; 

2) Aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética da UNIFESP; 

3) Revisão da literatura por publicações que comparavam processos de 

geração de laudos radiológicos 

4) Mapeamento do processo de geração de laudos nos serviços de 

diagnóstico de imagem parceiros; 

5) Modelagem do sistema para geração de laudos por voz; 

6) Construção do sistema de laudos por voz; 

7) Implantação do sistema de laudos por voz; 

8) Comparação entre o sistema eletrônico e o tradicional. 

3.1 Comitê de Ética e Conflito de Interesse 

Este projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UNIFESP em 28 de setembro de 2007, sendo analisado e aprovado, sob o 

código CEP 1415/07 (ANEXO II, pág. 59). 

Os autores afirmam não haver qualquer conflito de interesse no que se 

refere à realização da pesquisa e seus resultados. Também declaram não ter 

tido acesso às informações do prontuário dos pacientes. O acesso aos exames 

foi realizado apenas pelos médicos radiologistas conforme costume e os dados 

dos pacientes eram fictícios. Os dados fictícios foram associados aos exames 

selecionados. 

3.2 Materiais 

Os materiais utilizados nesta pesquisa foram divididos em três categorias: 

softwares, hardwares e impressos. 

3.2.1 Softwares 

• Sistema operacional Ubuntu® versão 7.04, Kernel 2.6.20-15-generic 

(www.ubuntu.org); 

• Servidor web Apache® versão 2.0 (www.apache.org); 

• Servidor de banco de dados MySQL Server® versão 5.0 (www.mysql.org); 
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• Servidor VoIP Asterisk® versão 2.2 (www.asterisk.org); 

• Servidor FTP Proftpd® versão 1.3.1 (www.proftpd.com); 

• Linguagem de programação PHP® versão 5.2 (www.php.net); 

• Componente OCI8 do PHP (http://www.php.net/oci8); 

• Microsoft Visio 2002® versão 10.0 (www.microsoft.com); 

• Ramal VoIP X-Lite (http://www.counterpath.com/13). 

3.2.2 Hardwares 

• Servidor VoIP; 

• Processador Intel Pentium 4 HT 3.0 GHz cache 2MB LGA755 EMT64; 

• Placa mãe Intel D915GVAL onboard; 

• Memória RAM 1GB DDR 400 dual channel; 

• HD 120 GB SATA 7.200 RPM; 

• Placa de rede 10/100 Intel onboard; 

• Placa de som onboard; 

• Fonte de 500w; 

• Placa VoIP; 

• Placa de fax modem Motorolla 62802; 

• Fone de ouvido com microfone; 

• Telefone convencional. 

3.2.3 Impressos 

• Formulário de registro de tempos de laudos escritos (ANEXO III, pág. 61); 

• Formulário de registro de tempos de laudos por voz (ANEXO III, pág. 61); 

• Formulário de registro de tempos de digitação de laudos escritos (idem 

formulário de registro de tempos de laudo); 

• Formulário de registro de tempos de digitação de laudos por voz (idem 

formulário de registro de tempos de laudo); 

• Manual do médico para uso do módulo de telefonia (ANEXO IV, pág. 62); 

• Manual do médico para uso do módulo web (ANEXO V, pág. 63); 

• Manual do digitador para uso do módulo web (ANEXO VI, pág. 64); 

• Formulário para coleta de informações de artigos (ANEXO VII, pág. 66). 
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3.3 Revisão da Literatura 

Para encontrar pesquisas que relatavam experiências sobre a utilização de 

sistemas de informação radiológicos que auxiliavam o radiologista durante o 

processo de geração de laudos, foi realizada uma revisão da literatura no mês 

de novembro de 2008 na base de dados do PubMed, no endereço eletrônico 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov, utilizando o sistema de busca padrão. 

Os termos utilizados na busca deveriam preferencialmente fazer parte da 

base de dados Medical Subject Headings (MeSH), o vocabulário estruturado de 

termos da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, utilizado na 

indexação de artigos do MEDLINE (base de dados de ciências da saúde 

composta por revistas científicas de diversos países do mundo). 

Diversos termos considerados relevantes para a pesquisa foram 

mapeados pelo pesquisador, como: radiology[MeSH], radiology information 

systems[MeSH], report, dictation, report typing, radiology report, medical 

records[MeSH], computerized medical records systems[MeSH], speech 

recognition software[MeSH], voice [MeSH], time savings, turnaround time, time 

management [MeSH] e transcription. 

O objetivo da utilização destes termos foi encontrar publicações que 

descrevessem trabalhos que comparavam sistemas de geração de laudos 

radiológicos levando em consideração o tempo de geração do laudo. 

Basicamente, havia dois tempos diferentes a serem considerados, primeiro, o 

tempo total de geração do laudo, ou seja, o tempo que o laudo levou para ficar 

pronto desde a realização do exame até a liberação do radiologista. Segundo, 

o tempo de composição do laudo, ou seja, a diferença entre o momento em 

que o radiologista começou a escrever, digitar ou falar o laudo até o momento 

da conclusão. 

Após uma análise mais criteriosa, optou-se por utilizar apenas os 

seguintes termos na estratégia de busca: radiology information systems[MeSH], 

dictation, medical records[MeSH], radiology report e transcription. Estes termos 

de certa forma englobavam os demais que ficaram de fora da estratégia. Logo 

após a definição dos termos, foi estabelecida uma estratégia de combinação 

entre eles utilizando os operadores lógicos AND e OR, de tal forma a obter os 

trabalhos científicos desejados. 
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Após a obtenção da lista de artigos que atendiam os critérios 

estabelecidos na estratégia de busca, o pesquisador deu início à obtenção dos 

textos completos, porém, nem todas as revistas científicas disponibilizavam 

acesso a eles. Os artigos considerados foram apenas os que dispunham dos 

textos completos na internet, os demais não foram utilizados na revisão da 

literatura. Os artigos puderam ser obtidos a partir dos computadores 

pertencentes à rede da UNIFESP que possuem acesso privilegiado a diversos 

endereços eletrônicos de revistas científicas de renome de diversas áreas. 

Quando o pesquisador não se encontrava nos domínios da UNIFESP, podia 

utilizar o serviço Virtual Private Network (VPN) que permite a um computador 

externo se transformar em um computador com os mesmos privilégios 

daqueles que fazem parte da rede UNIFESP. 

Todas as publicações com texto completo tiveram seu conteúdo lido e 

analisado pelo pesquisador e para cada uma delas foi preenchido o formulário 

para coleta de dados de artigos (ANEXO VII, pág. 66). 

3.4 O Processo de Geração de Laudos 

Para entendimento e descrição do processo de geração de laudos do 

DDI/UNIFESP, foi utilizada a metodologia etnográfica. Para Leininger (1985) a 

etnografia é um processo sistemático de observar, detalhar, descrever, 

documentar e analisar o estilo de vida ou padrões específicos de uma cultura 

ou subcultura, para aprender o seu modo de viver em seu ambiente natural. 

Segundo Spradley (1980), o elemento essencial da etnografia é buscar 

compreender o modo de vida de pessoas ou grupos, na sua própria 

perspectiva. Basicamente, a pesquisa etnográfica consiste no método de 

observar interações humanas e atividades sociais (Barsottini, 2006). Portanto, 

optou-se pelo método etnográfico, já que foi necessário entender o fluxo de 

trabalho realizado pelos médicos radiologistas e digitadores do DDI durante o 

processo de geração de um laudo. 

O DDI/UNIFESP é responsável pela realização de diversos métodos de 

diagnóstico por imagem, tais como, ressonância magnética, ultra-sonografia, 

tomografia computadorizada, radiografia, medicina nuclear, entre outros. 
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O DDI utiliza sistemas de informação desenvolvidos pela Divisão de 

Sistemas de Informação (DSI), dentre eles estão, o sistema de agendamento 

de exames e o sistema de laudos. Estes sistemas são distintos, mas 

compartilham a mesma base de dados, portanto, as informações inseridas em 

um podem ser consultadas pelo outro no momento oportuno. 

Figura 1 – Etapas do processo de realização de exam e no DDI/UNIFESP. 

O processo de realização de um exame no DDI desde o momento em que 

o paciente marca o exame até o momento em que ele sai com o exame em 

mãos é composto por quatro etapas, conforme ilustrado na Figura 1. 

Primeira Etapa: Agendamento 

Todo paciente que necessita realizar um exame radiológico deve levar 

consigo um formulário com a solicitação do médico. Qualquer médico 

pertencente ao quadro da UNIFESP pode efetuar esta solicitação. 

O atendente, ao receber a solicitação, verifica no sistema de 

agendamento a data mais próxima possível para realização do exame e 

cadastra a solicitação de acordo com o pedido do médico. Após o cadastro, o 

atendente imprime um formulário com a data do exame e entrega ao paciente. 

Agendamento 

Realização 

Geração do 
laudo 

Retirada 

PACIENTE 

PACIENTE 
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Junto com o formulário o paciente também recebe um questionário, que varia 

de acordo com o tipo de exame, que deve ser respondido e entregue pelo 

paciente na data de realização do exame. 

Por fim, é gerada uma etiqueta com diversas informações sobre o exame 

e sobre o paciente, tais como código, nome, sexo e idade do paciente, número 

do pedido, data, hora e tipo do exame, unidade, setor etc. O paciente recebe 

esta etiqueta somente no dia do exame. 

Segunda etapa: Realização do exame 

No dia do exame o paciente apresenta o formulário de agendamento e o 

questionário preenchido, e aguarda a sua realização. Logo após o exame 

revela-se o filme e o paciente recebe uma etiqueta com informações sobre o 

exame que foi realizado. Esta etiqueta deverá ser apresentada pelo paciente 

no dia da retirada do exame. 

Terceira etapa: Geração do laudo 

A Figura 2 mostra o diagrama de processos da etapa referente à geração 

do laudo. Um funcionário do setor onde foi realizado o exame anexa o 

questionário respondido pelo paciente às imagens reveladas e os coloca em 

um envelope. Neste mesmo envelope também é fixada uma etiqueta com 

informações do exame realizado e o mesmo é entregue ao radiologista. 

Alguns setores do DDI, como a tomografia, por exemplo, possuem pastas 

com diversos padrões de laudos referentes ao setor. Baseado nestes padrões, 

os radiologistas escrevem a mão o rascunho do laudo em papel, assinam e os 

colocam no envelope. 

O funcionário recolhe diariamente os exames laudados e os encaminha 

para o setor de digitação. Os digitadores utilizam o sistema de laudos para 

realizar a digitação e assim que ela é concluída, o laudo é impresso e colocado 

no envelope juntamente com os demais documentos. O funcionário recolhe 

novamente o envelope com os laudos digitados e os acondiciona em um 

armário, na prateleira pertencente ao médico que laudou o exame. 

Periodicamente, os radiologistas se encaminham até este armário e 

recolhem os laudos digitados para efetuar a verificação e a liberação. Caso 

sejam necessárias correções, os radiologistas efetuam as alterações à mão no 



 

13 

laudo impresso e os encaminham novamente para digitação. Se o laudo 

digitado estiver correto, este retorna à sala de digitação para ser liberado. 

 
Figura 2 – Diagrama que representa o processo tradi cional de geração de laudos 

utilizado no DDI/UNIFESP. 
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Para liberar o laudo, os digitadores entram no sistema de laudos e 

atualizam o status do exame para liberado. Este procedimento inclui 

eletronicamente o laudo no prontuário do paciente. Assim que a atualização é 

realizada o laudo é impresso e os radiologistas são informados pelos 

digitadores. O exame laudado é arquivado para que seja retirado pelo paciente. 

Quarta etapa: Retirada do exame 

Durante a retirada do exame, o paciente apresenta a etiqueta que lhe foi 

entregue no dia da realização. O atendente utiliza o número do pedido 

impresso na etiqueta para consultar no sistema de laudos a situação do exame. 

Se validado, significa que o exame foi laudado, digitado, corrigido e assinado 

pelo radiologista e deverá estar no arquivo, pronto para ser entregue ao 

paciente. O atendente anota na etiqueta o RG da pessoa que retirou o exame e 

atualiza o sistema com esta informação. Segundo a administração do DDI, o 

prazo para retirada do exame é de aproximadamente 10 dias úteis após a sua 

realização. 

3.5 Escopo desta Pesquisa 

A terceira etapa do processo anteriormente descrito representou o verdadeiro 

foco de interesse desta pesquisa, que se refere à geração do laudo. Esta etapa 

foi classificada pelo pesquisador como um processo informatizado e manual, já 

que o radiologista gera o laudo de forma manuscrita, enquanto a digitadora 

utiliza um sistema de informação para efetuar a digitação.  

A proposta desta pesquisa foi efetuar uma alteração nesta etapa de tal 

forma que ela se transformasse em um processo ainda informatizado no que 

diz respeito à digitação, mas também informatizado no que diz respeito à 

geração do laudo pelo radiologista. A alteração no processo de geração do 

laudo pelo radiologista possibilitou que ele fosse gerado por um sistema 

eletrônico baseado na tecnologia VoIP ao invés de ser gerado da forma 

tradicional, como manuscrito. Os itens a seguir descrevem os processos de 

modelagem, construção e implantação deste sistema, chamado RadVoIP. 

Também são descritos os procedimentos utilizados na comparação de tempos 

de geração e digitação dos laudos entre o sistema eletrônico e o tradicional. 
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3.6 Modelagem do Sistema RadVoIP 

Para realização desta fase foram realizadas entrevistas não-estruturadas com 

os usuários (médicos, funcionários e digitadores) do sistema RadVoIP. Estas 

entrevistas revelaram suas necessidades iniciais e ajudaram a definir as 

informações relevantes para a construção da primeira versão do sistema. 

Também foi realizada uma observação do processo de digitação de laudos no 

sistema de digitação atual do DDI e conseqüentemente foram efetuadas 

anotações manuscritas do processo observado. Desta forma, foi possível 

coletar informações importantes a respeito do dia a dia de trabalho dos 

digitadores. Também foram identificados os componentes do sistema de 

digitação que deveriam compor o novo sistema de geração de laudos baseado 

em VoIP, as funcionalidades que deveriam ser implementadas e as que 

deveriam ser apenas aproveitadas por já existirem no sistema atual. 

Como exemplo, pode-se citar a funcionalidade de padrões de laudo. Esta 

funcionalidade está implementada no sistema de digitação do DDI, sendo que 

todos os padrões ficam armazenados em um banco de dados central. Não 

justificaria a criação de uma nova base de dados no RadVoIP para armazenar 

tais informações, pois haveria redundância. Desta forma, foi concedido 

permissão para que o RadVoIP acessasse o banco de dados central para 

obtenção e utilização das informações no RadVoIP. 

A linguagem Unified Modeling Language (UML, 2008) foi adotada para 

modelagem. UML é uma linguagem visual e não deve ser confundida com uma 

linguagem de programação. Ela foi adotada internacionalmente pela indústria 

de engenharia de software e utilizada para modelar sistemas computacionais. 

UML auxilia os desenvolvedores de software na definição de características do 

software, tais como, seus requisitos, seu comportamento, estrutura lógica e a 

dinâmica dos processos envolvidos antes mesmo do software começar a ser 

desenvolvido (Guedes, 2008). 

A UML preconiza o uso de diagramas para efetuar a modelagem dos 

sistemas. Um dos tipos de diagramas incorporados à UML é o diagrama de 

caso de uso proposto por Jacobson (1995). Segundo Jacobson, o papel 

principal dos diagramas de caso de uso é capturar os requisitos funcionais de 

um sistema a partir da descrição do seu comportamento. Ele determina o 
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ambiente do sistema e como ele reage às entradas de informações. Cada caso 

de uso que compõe o diagrama descreve um cenário de interação com um 

ator, que pode ser uma pessoa ou outro sistema. 

Nesta pesquisa foi utilizado o diagrama de caso de uso para modelar a 

etapa referente ao processo de geração de laudos. A ferramenta utilizada para 

criá-los foi a Microsoft Visio 2002®. 

3.7 Construção do Sistema RadVoIP 

O RadVoIP é um sistema composto por dois módulos principais, sendo um 

módulo de telefonia e um módulo web. Ele possibilita ao radiologista executar 

os procedimentos para geração dos laudos por voz, acompanhar a digitação, 

alterar eventuais erros de digitação e liberar o laudo para o prontuário do 

paciente. A seguir será detalhado separadamente cada um dos módulos. 

3.7.1 Módulo de Telefonia 

Sua função foi possibilitar que o radiologista pudesse gerar seus laudos por 

meio de um mecanismo de voz. Este módulo utilizou a tecnologia de voz sobre 

o protocolo internet (VoIP), capaz de converter sinais de áudio analógicos em 

digitais antes deles serem transmitidos pela internet. Ela é vista como uma 

alternativa ao Serviço de Telefonia Fixa Comutado (STFC), que é o serviço 

oferecido tradicionalmente pelas operadoras de telefonia fixa. 

A idéia foi possibilitar que um servidor conectado á internet recebesse e 

gravasse ligações provenientes de telefones fixos ou celulares em formato de 

áudio digital. O formato escolhido foi o MPEG-1/2 Audio Layer-3 (MP3), por ser 

um padrão de compressão de áudio com perdas quase imperceptíveis ao 

ouvido humano. Neste caso, o conteúdo gravado foi o laudo falado pelo 

radiologista. A tecnologia VoIP possibilita ainda que sejam criados ramais 

digitais que, assim como os telefones fixos e celulares, também efetuam 

ligações para o servidor. Os ramais digitais são softwares instalados e 

configurados em computadores pessoais com acesso a internet. Eles simulam 

um telefone tradicional na tela do computador, conforme Figura 3. 
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Figura 3 – Tela capturada do sistema operacional Wi ndows XP com o programa de 

comunicação VoIP X-Lite ( http://www.counterpath.com/13 ). 

Para instalação e configuração do servidor VoIP de acordo com as 

necessidades da pesquisa, optou-se por utilizar a ferramenta Asterisk® que 

implementa em software os recursos encontrados em um Private Automatic 

Branch Exchange (PABX). Ele é um software livre, de código aberto, disponível 

para instalação em sistemas operacionais baseados em plataforma Unix. Por 

possuir código aberto, ele recebe contribuições de programadores ao redor de 

todo o mundo. Uma de suas principais funcionalidades é a possibilidade de 

utilização da Unidade de Resposta Audível (URA), muito utilizada por 

empresas de atendimento (callcenters) para realização de tarefas de telefonia, 

como atendimento automatizado e reconhecimento de dígitos (Wikipédia, 

2008). Por possuir tais características, o Asterisk foi escolhido como ferramenta 

a ser utilizada neste módulo. 

3.7.2 Módulo Web 

O módulo web é um sistema que foi desenvolvido para operar na internet. Ele 

viabilizou o acesso dos digitadores ao áudio gravado pelo radiologista para que 

eles pudessem efetuar a transcrição do laudo. Além disto, este módulo também 

possibilitou o acompanhamento da transcrição do laudo pelo radiologista, a 
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alteração de eventuais erros de digitação ou inconsistências no laudo e a 

liberação do laudo para que ele se integre ao prontuário do paciente. 

A metodologia utilizada durante o desenvolvimento deste módulo foi a 

eXtreme Programming (XP) (XP, 2008). Esta metodologia é voltada para 

equipes de desenvolvimento pequenas, que desenvolvem software com 

requisitos vagos e em constantes mudanças e de forma incremental, ou seja, o 

sistema começa a ser implementado no início do projeto e ganha novas 

funcionalidades ao longo do tempo na medida em que se aprende sobre suas 

reais necessidades. A metodologia XP se enquadra na categoria de processos 

de desenvolvimento de sistemas conhecida como Processos Ágeis de 

Desenvolvimento (Teles, 2004). 

Esta metodologia de desenvolvimento atendeu as necessidades do 

pesquisador, já que ele mesmo se encarregou de desenvolver o módulo web. 

Os requisitos para o desenvolvimento eram obtidos a partir das idéias do 

idealizador desta pesquisa, sendo que novas idéias surgiam a cada momento, 

principalmente quando algumas funcionalidades eram concluídas e 

disponibilizadas para uso. Assim, diversos ajustes foram necessários durante o 

desenvolvimento do sistema. Todas estas características levaram o 

pesquisador a adotar a metodologia XP. 

O módulo web foi desenvolvido utilizando as seguintes ferramentas: 

• Banco de dados: MySQL Server®, utilizado para criação das tabelas e 

armazenamento das informações pertinentes ao módulo web e ao módulo 

de telefonia; 

• Linguagem de programação: como o módulo foi construído baseado em 

plataforma web, foi escolhida a linguagem PHP®; 

• Servidor web: foi escolhido o Apache® para hospedar as páginas PHP. 

Todas as ferramentas foram escolhidas por serem gratuitas, por 

atenderem as necessidades da pesquisa e por serem amplamente utilizadas 

pela comunidade de desenvolvimento de aplicações para a web. 

Uma característica importante do módulo web é que ele foi desenvolvido 

para trabalhar em conjunto com o prontuário eletrônico do paciente (PEP) do 

Hospital São Paulo (HSP). Durante a integração do módulo web com o PEP foi 

realizado um trabalho em conjunto com os analistas do DSI/HSP que 

forneceram todas as informações necessárias para que o módulo web pudesse 
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gravar os laudos liberados pelo médico no banco de dados do PEP da mesma 

forma que o sistema tradicional o faz. 

Para que o módulo web pudesse ler as informações referentes aos 

padrões de laudos, e gravar os dados de um laudo liberado pelo médico no 

PEP, foi necessário instalar um componente do PHP que possibilitou a 

integração entre o módulo web e o bancos de dados Oracle, este componente 

é conhecido como OCI8 (http://br2.php.net/oci8). Os analistas do DSI 

concederam as permissões para que o módulo web pudesse inserir e obter 

dados somente a partir das tabelas envolvidas na transação. Desta forma, foi 

possível viabilizar a integração entre o módulo web e o banco de dados do 

PEP. 

3.7.3 Integração dos Módulos 

Concluídos os módulos de telefonia e web, o próximo passo foi integrá-los para 

que eles compartilhassem uma base de dados única, assim, as informações 

geradas por um poderiam ser consultadas pelo outro e vice-versa. A partir da 

integração o RadVoIP pôde oferecer os serviços para o qual ele foi construído. 

3.8 Implantação do Sistema RadVoIP 

Para realizar a implantação do RadVoIP foi necessário executar um trabalho 

em conjunto com o DSI. Após o desenvolvimento do módulo web, o 

pesquisador juntamente com os analistas do DSI efetuaram diversos testes no 

RadVoIP para verificar se durante o processo de liberação do laudo pelo 

radiologista, todas as informações necessárias para inclusão do laudo no PEP 

estavam sendo inseridas corretamente. Outra preocupação foi garantir que o 

módulo web do RadVoIP também oferecesse as mesmas opções de inclusão 

de informações que o sistema tradicional de digitação de laudos oferecia, tais 

como, médicos responsáveis, residentes e técnicos. Estas informações são 

opcionais e podem ser associadas ao laudo para identificar os médicos que 

estavam envolvidos na realização do laudo e o técnico que realizou o exame. 

Com a aprovação do DSI em relação à inclusão das informações no PEP, 

iniciou-se um teste piloto no DDI. Este teste foi realizado pelo pesquisador e 

pelo idealizador da pesquisa para correção de pequenos detalhes no sistema. 

A partir daí foi preparado o material utilizado para realização do treinamento 
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dos radiologistas que participaram da pesquisa. O material continha: instruções 

para utilização do RadVoIP por radiologistas e digitadores, formulários de 

anotações de tempos de geração do laudo e tempos de digitação. 

Para definição dos médicos radiologistas que participariam da pesquisa, 

pensou-se em utilizar uma das três técnicas de abordagem a seguir: 

• Top-down: a solicitação seria realizada pelo idealizador da pesquisa, por 

ser ele professor dos residentes que eventualmente poderiam participar; 

• Bottom-up: a solicitação seria realizada pelo próprio pesquisador sem 

nenhuma intervenção do idealizador da pesquisa, e a participação dos 

residentes aconteceria de acordo com o interesse de cada um. 

• Gratificação: os residentes que aceitassem participar receberiam algum 

incentivo ou benefício financeiro. 

A abordagem baseada na gratificação não foi possível, pois, a pesquisa 

não recebeu nenhum tipo de apoio financeiro. Entre a abordagem bottom-up e 

a top-down optou-se pela última levando em consideração que os residentes 

não deixariam de atender a um pedido do seu professor. A Tabela 1 mostra os 

passos executados para implantação do RadVoIP: 

Passo a passo para implantação do sistema RadVoIP 

Passo 1 O radiologista idealizador da pesquisa requisitou um grupo com cinco 
residentes para utilizar o sistema. 

Passo 2 
Este grupo de residentes recebeu um treinamento onde foram passadas 
instruções de utilização do módulo de telefonia e web além das 
instruções para preenchimento dos formulários. 

Passo 3 O médico radiologista selecionou 40 exames ao acaso, sendo 20 
radiografias e 20 tomografias de diferentes tipos. 

Passo 4 Foram cadastrados 200 pacientes fictícios na base de dados de testes 
do sistema de agendamento de exames do HSP. 

Passo 5 Os 200 pacientes foram separados em cinco grupos de 40, sendo que 
cada residente ficou responsável por um grupo. 

Passo 6 

Foram geradas 200 solicitações de exames, uma para cada paciente. 
Cada um dos 40 exames continha cinco solicitações, totalizando as 
200. Em nenhum momento os residentes souberam que laudariam os 
mesmos exames, devido ao nome dos pacientes serem diferentes. 

Passo 7 
Os 40 exames foram separados em dois blocos de 20. Um bloco foi 
laudado pelo sistema tradicional e o outro pelo eletrônico. Não houve 
critério para escolha do exame que pertenceria a um bloco ou outro. 

Passo 8 

Os residentes receberam dois formulários, um para laudos escritos e 
outro para laudos de voz, onde deveriam anotar a data, o número do 
pedido e os tempos de início e fim do laudo para cada exame. Os 
tempos a serem anotados foram o momento em que o exame começou 
a ser analisado e o momento em que o residente finalizou o laudo. 

Passo 10 Foram coletados os dados dos formulários para analisar os resultados. 
Tabela 1 – Passo a passo realizado para implantação  do sistema RadVoIP. 
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3.9 Comparação entre o Sistema Eletrônico e o Tradi cional 

Para comparação entre os sistemas de geração de laudos eletrônico e 

tradicional foi necessário efetuar o levantamento de alguns dados. Segundo 

Fink (2005), o levantamento de dados é o método utilizado para coletar 

informações de pessoas a cerca de suas idéias, sentimentos, planos, crenças, 

bem como origem social, educacional e financeira. 

Os dados utilizados para comparar os sistemas foram: 

• Tempo de geração do laudo: este é o tempo que o radiologista gastou 

para falar o laudo, no caso do laudo eletrônico, e o tempo levado para 

escrever o laudo, no caso do laudo tradicional. Para ambos os casos, o 

radiologista anotou nos formulários de registro de tempos o horário (hora 

e minuto) em que ele começou a falar ou escrever o laudo e o horário em 

que ele terminou de escrever ou falar o laudo. 

• Tempo de digitação do laudo: é o tempo que o digitador gastou para ouvir 

e transcrever o laudo eletrônico ou ler e digitar o laudo tradicional. O 

digitador também anotou nos formulários de registro de tempos o horário 

de início e fim da digitação. O resultado final deste processo é o laudo 

digitado disponibilizado para conferência do radiologista. 

Sobre estes tempos foi aplicado o teste estatístico de Mann-Whitney 

(Siegel, 2006), com objetivo de identificar se houve diferença estatisticamente 

significativa entre os tempos de geração de laudos e entre os tempos de 

digitação. O intervalo de confiança considerado foi de 95%, sendo solicitada 

uma assessoria estatística para aplicação do teste. 

A pesquisa utilizou estratégias etnográficas para obter informações 

qualitativas sobre a satisfação do usuário durante a utilização do sistema de 

laudos por voz. Estas informações foram obtidas a partir de observações 

realizadas pelo pesquisador durante a realização do laudo de voz pelo 

radiologista e também a partir de entrevistas semi-estruturadas com 

radiologistas e digitadores. Dentre as informações desejadas estavam: 

• Instrumento de preferência utilizado para gravação do laudo (telefone ou 

computador); 

• Melhor sistema na percepção do radiologista; 

• Manuseio do sistema pelos radiologistas e digitadores. 
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4 RESULTADOS 

Aqui são apresentados os resultados obtidos a partir da revisão da literatura 

que foi realizada para obtenção do material de referência, os resultados 

referentes às etapas de modelagem e construção do RadVoIP e os dados 

obtidos para comparação dos tempos de geração e digitação dos laudos entre 

o sistema eletrônico e o tradicional. 

4.1 Revisão da Literatura 

A partir dos termos radiology information systems[MeSH], dictation, medical 

records[MeSH], radiology report e transcription juntamente com os operadores 

lógicos AND e OR, foram elaboradas algumas estratégias de busca 

preliminares com o objetivo de encontrar o maior número possível de 

publicações que comparavam tempos de geração de laudos entre diferentes 

sistemas de geração. Para todas as estratégias de busca aplicadas, foram 

considerados apenas artigos em inglês publicados a partir do ano 2000. 

A primeira estratégia de busca escolhida foi: 

("Radiology Information Systems"[Mesh]) AND ("Medical Records"[Mesh] 

OR report) AND transcription 

Esta busca retornou vinte publicações, sendo a mais recente do ano de 

2008. O pesquisador então decidiu refazer a estratégia para encontrar um 

número maior de publicações e utilizou a seguinte combinação de termos: 

("Radiology Information Systems"[Mesh] OR dictation) AND ("Medical 

Records"[Mesh] OR report) AND transcription 

Esta busca trouxe 36 publicações e analisando os títulos de cada uma 

percebeu-se que algumas publicações relevantes que não tinham sido 

relacionadas na busca anterior apareceram, porém, outras cujo título 

demonstrava não haver nenhuma relação também apareceram. Desta forma, o 

pesquisador resolveu tentar uma nova estratégia visando manter a publicações 

relevantes e remover o maior número das consideradas irrelevantes. Uma 

terceira e última tentativa foi realizada. 
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("Radiology Information Systems"[Mesh] OR dictation) AND ("Medical 

Records"[Mesh] OR "radiology report") AND transcription 

Esta busca retornou 29 publicações e foi considerada a estratégia de 

busca final no qual foi possível obter o texto completo de 19. 

Três publicações (Al-Aynati, 2003; Pezzullo et al., 2007; Morgan et al., 

2008) que não apareceram em nenhuma das estratégias de busca anteriores 

foram adicionadas ao grupo das 19, pois foram obtidas durante a etapa de 

realização do pré-projeto. O pesquisador obteve acesso ao texto completo 

destas publicações e pode verificar que as mesmas comparavam sistemas de 

geração de laudos, por este motivo elas também foram utilizadas na revisão. 

Para cada publicação foi preenchido um formulário (ANEXO VII, pág. 66) 

com informações sobre ela. A Tabela 2 resume as informações das 22 

publicações que foram utilizadas na revisão da literatura enquanto a Tabela 3 

(pág. 27) contém a legenda das siglas utilizadas na Tabela 2. 
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ID Título                 

1 (McGurk et al., 2008) The effect of voice recognition software 
on comparative error rates in radiology reports. 

S The British Journal of 
Radiology 

IN LD x LR - NT NC NC E e O S 1887 1 s E C NC 

2 (Fielstein et al., 2006) The effect of standardized, computer-
guided templates on quality of VA disability exams. 

S Proceedings Annual 
AMIA Symposium 

EU LX            

3 
(Laflamme et al., 2005) Efficiency, comprehensiveness and 
cost-effectiveness when comparing dictation and electronic 
templates for operative reports. 

S Proceedings Annual 
AMIA Symposium EU LN            

4 (Liu et al., 2006) Six characteristics of effective structured 
reporting and the inevitable integration with speech recognition. S Journal of Digital 

Imaging EU LX            

5 (Rana et al., 2005) Voice recognition for radiology reporting: is 
it good enough? 

S Clinical Radiology IN LF x LR T/G LR ( T) 
LF (G) 

122 s 14 s E S 220 NC E C CR 

6 (Sistrom, 2005) Conceptual approach for the design of 
radiology reporting interfaces: the talking template. 

S Journal of Digital 
Imaging 

EU LX            

7 ([no authors], 2004) Focus: dictation, transcription and speech 
recognition 2004. 

S Electronic Healthcare EU LX            

8 (Summers, 2004) Reporting instruction for radiology residents. S Academic Radiology EU LX            

9 (Lepanto, 2003) Impact of electronic signature on radiology 
report turnaround time. 

S Journal of Digital 
Imaging 

CN 
LP X 

assinatura 
eletrônica 

T Assinatura 
eletrônica 

70%(US) 
50%(RX) 

 T S 4632 5 m NC NC RX e US 

10 
(Alexander, 2003) The impact of future trends in electronic data 
collection on musculoskeletal research and evidence-based 
orthopaedic care. 

S Journal of Arthroscopic 
and Related Surgery 

EU LX            

11 (Happe et al., 2003) Automatic concept extraction from spoken 
medical reports. S International Journal of 

Medical Informatics FR LX            

12 (Mohr et al., 2003) Speech recognition as a transcription aid: a 
randomized comparison with standard transcription S JAMIA EU LD x LR G ND  NC P S 3052 4 s P C NC 
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ID Título                 

13 (Langer, 2002) Impact of speech recognition on radiologist 
productivity. 

S Journal of Digital 
Imaging 

EU LM x LR T LM 18%  R S NC NC V NC NC 

14 
(Langer, 2002) Impact of tightly coupled PACS/speech 
recognition on report turnaround time in the radiology 
department. 

S Journal of Digital 
Imaging 

EU LM x LR T LM 18%  R S NC NC V NC NC 

15 (Zick et al., 2001) Voice recognition software versus a 
traditional transcription service for physician charting in the ED. S 

The American Journal 
of Emergency 
Medicine 

EU LN            

16 (Rosenthal, 1998) Computer-based speech recognition as an 
alternative to medical transcription. 

S JAMIA EU LD x LR G LD  13% H S 1129 6 m E C NC 

17 (Langlotz et al., 2000) Enhancing the expressiveness and 
usability of structured image reporting systems. S Proceedings Annual 

AMIA Symposium EU LX            

18 (Sinha et al., 2000) Interactive software for generation and 
visualization of structured findings in radiology reports. 

S American Journal of 
Roentgenology 

EU LX            

19 (Ramaswamy et al., 2000) Continuous speech recognition in 
MR imaging reporting: advantages, disadvantages, and impact. 

S American Journal of 
Roentgenology 

EU LD x LR T LR 50,3%  E e C S 9624 9 m E C RM 

20 
(Al-Aynati et al., 2003) Comparison of voice-automated 
transcription and human transcription in generating pathology 
reports. 

N Arch Pathol Lab Med CN LM x LR G LM  50% E e C S 412 3 s E C NC 

21 (Pezzullo, 2008) Voice recognition dictation: radiologist as 
transcriptionist. 

N Journal of Digital 
Imaging 

EU LD x LR G LD  50% E, C e 
H 

S 200 3 m P C CT e 
RM 

22 (Morgan et al., 2007) The radiology digital dashboard: effects 
on report turnaround time. N Journal of Digital 

Imaging EU LM x LP T LP 24%  T S NC 30 m E T NC 

Tabela 2 – Tabela com os dados coletados a partir d os 22 utilizados na revisão da literatura no qual f oram obtidos os textos completos. 
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TABELA DE LEGENDAS 

Legenda para o local da pesquisa: 

EU Estados Unidos 

IN Inglaterra 

CN Canadá 

FR França 

Legenda para o sistema comparado e melhor sistema: 

LM Laudo gerado a partir das anotações manuscritas do radiologista 

LF Laudo gerado a partir da gravação em fita cassete da voz do radiologista 

LD Laudo gerado a partir da gravação em formato digital da voz do radiologista 

LR Laudo gerado instantaneamente por meio de sistema de reconhecimento de voz 

LP Laudo gerado pelo próprio radiologista diretamente no RIS 

LN Os sistemas comparados não se referem a geração de laudos em radiologia 

LX Não houve comparação entre sistemas de geração de laudos 

NT Não foram coletados indicadores de tempo 

ND Não houve diferença significante 

Legenda para o tempo considerado: 

T Tempo total 

G Tempo de geração 

Legenda para demais indicadores: 

E Erro 

O Experiência do operador 

T Apenas tempo 

P Produtividade 

R Processos 

H Tamanho do laudo 

C Custo 

Legenda para tipo de hospital ou clínica 

E Hospital/clínica escola 

P Hospital/clínica privado 

V Variado 

Legenda de como o sistema foi concebido: 

C Adquiro comercialmente 
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TABELA DE LEGENDAS 

G Adquirido gratuitamente 

T Construído pela própria instituição 

Legenda de especialidade: 

CT Radiografia digital 

CT Tomografia computadorizada 

RM Ressonância magnética 

RX Raio X 

US Ultrassom 

Legenda comum entre os dados coletados: 

NC Não consta ou não se aplica 

S/N Sim/Não 

Tabela 3 – Tabela com as legendas dos dados apresen tados na Tabela 2. 

Os resultados relatados a partir de agora se referem apenas aos 22 

artigos no qual o pesquisador obteve acesso aos textos completos. Estes 

artigos estão referenciados pelos seus respectivos IDs, conforme Tabela 2, por 

números em sobrescrito para identificá-los na descrição a seguir. 

Dos 22 artigos utilizados, 92,4,6-8,10-11,17-18 não comparavam sistemas de 

geração de laudos radiológicos e 23,15 comparavam sistemas para geração de 

registro de saúde do paciente em outras especialidades diferentes da 

radiologia. Portanto, apenas 11 (50%) dos 22 artigos continham realmente 

informações de interesse desta pesquisa. Destes, 712-14,16,19,21-22 (64%) foram 

produzidos nos Estados Unidos, 21,5 (18%) na Inglaterra e 29,20 (18%) no 

Canadá. 

A maioria dos sistemas de geração de laudos comparados foram os que 

geravam laudos a partir da gravação em formato digital da voz do radiologista 

(LD) e os gerados instantaneamente por meio de sistema de reconhecimento 

de voz (LR), com um total de 51,12,16,19,21 dos 11, ou seja, aproximadamente 

46%. Logo em seguida vêm os laudos gerados a partir das anotações 

manuscritas do radiologista (LM) e laudos gerados instantaneamente por meio 

de sistema de reconhecimento de voz, onde foram realizados 313-14,20 trabalhos 

dos 11, ou 27% do total. É interessante observar que 91,5,12-14,16,19-21 (81%) dos 



 

28 

11 trabalhos compararam laudos gerados instantaneamente por meio de 

sistema de reconhecimento de voz com um outro tipo de laudo qualquer. 

Em cada um dos artigos buscou-se identificar o tempo total de geração de 

laudo e o tempo que o radiologista levou para escrever, digitar ou falar o laudo, 

este tempos foram denominados tempo total e tempo de geração, 

respectivamente. Dos 11 trabalhos, 59,13-14,19,22 mencionavam o tempo total, 

412,16,20-21 o tempo de geração, 15 mencionava ambos os tempos e 11, apesar 

de utilizar sistemas de geração de laudos, não utilizou o indicador de tempo. 

Dos cinco artigos que compararam LD x LR, 312,16,21 compararam o tempo de 

geração, 119 comparou o tempo total e 11 se refere ao trabalho que não coletou 

indicadores de tempo. Dos três que compararam o tempo de geração 216,21 

mostraram que LD foi mais eficiente, com taxas de 13% e 50% de redução de 

tempo em comparação com o seu concorrente, e 112 mencionou que não houve 

diferença significativa. O único artigo (ID=19) que comparou o tempo total 

concluiu que LR foi 50% mais eficiente do que o seu concorrente LD. Dos três 

artigos que compararam LM x LR, 213-14 mencionaram o tempo total e 120 o 

tempo de geração, sendo que em todos os artigos o LM foi mais eficiente com 

taxas de 18% para os dois que utilizaram o tempo total e 50% para o que 

utilizou o tempo de geração. 

Oito1,9,12,16,19-22 artigos falavam a respeito do tempo de duração da 

pesquisa que variou de uma semana a trinta meses, o que dá uma média de 

27,5 semanas e mediana de 16. O número de laudos utilizados em cada 

trabalho também variou muito de uma pesquisa para a outra. Oito1,5,9,12,16,19-21 

trabalhos mencionaram a quantidade de laudos que foram utilizados na 

pesquisa e foi obtida média de 2645 laudos e mediana de 1508. Por fim, 

61,5,16,19-20,22 (55%) dos trabalhos foram realizados em hospitais ou clínicas-

escola. 

4.2 Modelagem do Sistema RadVoIP 

Os diagramas de caso de uso referentes ao módulo de telefonia e ao módulo 

web são mostrados nas Figura 4 e Figura 5 (pág. 30), respectivamente. 
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Figura 4 - Diagrama de caso de uso para obtenção do s requisitos necessários para a 

construção do módulo de telefonia do sistema RadVoI P. 

O módulo de telefonia do RadVoIP possibilitou que os radiologistas 

efetuassem ligações para o sistema e gravassem o laudo em voz. O 

radiologista pôde gravar diversos laudos a partir de uma única ligação e caso 

tivesse cometido algum erro durante a gravação, era possível efetuar o 

cancelamento e recomeçar a gravação novamente sem a necessidade de 

efetuar uma nova ligação para o sistema. 

Na Figura 5 observa-se que o módulo web possui três atores que 

representam os perfis de acesso ao sistema: administradores, médicos e 

digitadores. Cada ator possui características próprias de acesso às 

funcionalidades do módulo, conforme apresentadas a seguir. 

• Administradores: possuem acesso às funcionalidades de gerenciamento, 

tais como, criação de usuários e grupos de médicos. Podem observar os 

laudos de todos os médicos e acompanhar o andamento das transcrições, 

mas não tem permissão para transcrever nem assinar um laudo; 
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• Médicos: podem observar sua lista de laudos gravados, efetuar correções 

na digitação, excluir e assinar laudos que serão encaminhados ao 

prontuário do paciente e alterar informações pessoais; 

• Digitadores: possuem acesso aos laudos gravados pelos médicos e 

efetuam a digitação do laudo. Também podem alterar informações 

pessoais. 

 
Figura 5 – Diagrama de caso de uso para obtenção do s requisitos necessários para o 

desenvolvimento do módulo web do sistema RadVoIP. 

4.3 Construção do Sistema RadVoIP 

4.3.1 Módulo de Telefonia 

O desenho da Figura 6 a seguir, mostra o cenário de operação do módulo de 

telefonia. 
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Figura 6 – Cenário de operação do módulo de telefon ia do sistema RadVoIP. 

O módulo de telefonia possui dois canais de entrada para o servidor VoIP 

(Bloco A). O primeiro canal recebe as ligações provenientes de telefones fixos 

e celulares (Bloco B) enquanto o segundo recebe as ligações provenientes dos 

ramais digitais (Blocos A, C e D). No primeiro caso, há um custo da ligação 

telefônica que depende da localização de quem efetua a ligação. Caso o 

radiologista esteja na mesma localidade onde se encontra o servidor VoIP, o 

custo é o mesmo que uma ligação local. Porém, se ele estiver em outra cidade, 

é cobrada uma ligação de longa distância. Já no segundo caso, como a 

comunicação é totalmente realizada pela rede de dados, o custo da ligação 

está embutido no valor pago pelo link de internet. Como muitas vezes o link já 

existe para oferecer conectividade com a internet para outros propósitos, não 

há custo extra durante a utilização deste serviço específico. 

Assim que a gravação do laudo é concluída pelo radiologista, o arquivo de 

áudio digital gerado é enviado do servidor VoIP (Bloco A) para o servidor de 

páginas web que hospeda o módulo web do RadVoIP (Bloco C). Este 

procedimento é descrito detalhadamente na seção 4.3.3 (pág. 37) que trata da 

integração entre os módulos. 
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A Figura 7 apresenta o fluxograma do processo de gravação do laudo por 

voz. Vale ressaltar que o processo é o mesmo independentemente se o 

radiologista utiliza telefone fixo, celular ou ramal digital. 

 
Figura 7 – Fluxograma que representa o processo de gravação de laudo baseado em 

VoIP que é efetuado pelo radiologista. 
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A Tabela 4 descreve o passo a passo do processo de gravação do laudo 

baseando-se no fluxograma apresentado anteriormente. 

Passo a passo do processo de gravação do laudo 

Passo 1 
O radiologista efetua a ligação para o servidor e aguarda o 
atendimento automático. 

Passo 2 
Ao atender, o servidor envia mensagem de boas vindas e solicita 
que o radiologista digite seu número de usuário. 

Passo 3 O servidor solicita a senha. 

Passo 4 
O servidor checa se o usuário e senha foram informados 
corretamente. Em caso negativo, o radiologista tem mais duas 
chances de informar corretamente. Em caso positivo, continua. 

Passo 5 
É solicitado o número do pedido referente ao exame que será 
laudado. Este número é gerado durante o agendamento do 
exame. 

Passo 6 
Checa-se o número do pedido no sistema de agendamento. Se o 
número for improcedente o radiologista tem outras tentativas para 
informá-lo corretamente. Se for procedente, continua. 

Passo 7 
O servidor envia mensagem informando que o radiologista deve 
iniciar a gravação após ouvir um bip e que deve finalizar 
pressionando #. 

Passo 8 

Ao pressionar #, o radiologista deve confirmar a gravação do 
laudo. Se confirmado, o laudo é salvo no servidor, caso contrário 
ele é excluído. A tecla 1 confirma a gravação e qualquer outra 
tecla cancela. 

Passo 9 

O servidor pergunta se o radiologista deseja efetuar uma nova 
gravação. Se for digitado 1, o radiologista deseja gravar um novo 
laudo e é redirecionado ao passo 5, qualquer outra tecla finaliza a 
ligação. 

Tabela 4 – Passo a passo do processo de gravação de  laudos por meio do sistema 

baseado em VoIP. 

4.3.2 Módulo Web 

O módulo web foi desenvolvido logo após a conclusão do módulo de telefonia, 

já que era necessário gravar os laudos primeiro para que depois eles fossem 

acessados. A Figura 8 mostra o cenário de desenvolvimento deste módulo. 

As páginas PHP foram hospedadas no servidor de serviços web do DSI 

(Bloco C), enquanto a base de dados se encontrava no servidor de banco de 

dados do DIS (Bloco A). Apesar de serem departamentos diferentes, ambos os 

servidores se encontravam na rede da UNIFESP e a comunicação entre eles 

aconteceu sem maiores problemas. 
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Figura 8 - Cenário de desenvolvimento do módulo de web do sistema RadVoIP. 

A Figura 9 ilustra a tela principal do módulo web, onde os 

administradores, radiologistas e digitadores, devem informar seu número de 

usuário e senha para acessar o sistema. Em destaque a caixa de informação 

do usuário e senha. 

 
Figura 9 – Tela inicial de acesso ao módulo web do sistema RadVoIP onde o usuário 

informa seu número de usuário e senha. 



 

35 

A Figura 10 ilustra a tela que lista os laudos que foram gravados por um 

determinado médico. 

 
Figura 10 – Tela do módulo web do sistema RadVoIP p ara consulta de laudos gravados 

pelo radiologista. 

Os laudos gravados são classificados de acordo com seu status, sendo 

que cada status representa o estado atual em que o laudo se encontra. O 

destaque em vermelho na Figura 10 mostra todos os status de laudos 

possíveis quando o usuário se conecta com o perfil de médico radiologista. Os 

laudos podem assumir os seguintes status: 

• Gravados: laudos gravados pelo médico que ainda não foram transcritos 

pelo digitador; 

• Em transcrição: laudos que estão sendo transcritos pelo digitador; 

• Aguardando revisão: são os laudos transcritos pelos digitadores e que 

aguardam a revisão do médico; 

• Enviado para o paciente: laudos que o médico conferiu a transcrição e 

encaminhou para o prontuário do paciente; 

• Aguardando transcrição: laudos que devem ser transcritos pelos 

digitadores; 

• Rascunhos: laudos que tiveram a transcrição iniciada, mas que ainda não 

foram concluídos; 
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• Enviados para o médico: laudos cuja transcrição foi concluída e 

disponibilizada para conferência e liberação do médico. 

Além destas características, o sistema possibilita ainda que 

administradores possam criar grupos de radiologistas. Cada grupo deve 

obrigatoriamente possui um líder, sendo que este líder poderá observar os 

laudos de todos os radiologistas que pertencem ao seu grupo. Após criar um 

grupo, o administrador deverá associar radiologistas a ele. 

Com exceção dos digitadores, radiologistas e administradores têm acesso 

a uma área denominada “Administração”. Nesta área é possível observar 

algumas informações tais como o tempo total de transcrição, o número de 

palavras presentes no laudo, a diferença de palavras entre o laudo transcrito 

pelo digitador e o laudo liberado pelo médico, entre outras. 

Na área “Minha conta”, médicos, digitadores e administradores podem 

alterar a senha de acesso ao sistema. No caso dos médicos ainda existe a 

possibilidade de alteração de uma senha especial utilizada para liberar os 

laudos. Esta senha é gerada no momento da efetivação do cadastro do médico 

e é enviada para o e-mail cadastrado por ele. 

O módulo web utiliza os padrões de laudos estruturados existentes no 

prontuário eletrônico do paciente do HSP. Padrões de laudos estruturados são 

textos pré-formatados que podem ser utilizados para auxiliar o médico na 

indexação do conteúdo dos laudos que serão criados (Sinha, 2000). Desta 

forma, digitadores escrevem apenas a parte do laudo diferente daquela 

presente no padrão. No caso do módulo web, esta característica é útil, já que 

os digitadores podem observar os padrões disponíveis para o tipo de exame e 

carregar o padrão desejado, alterando apenas as diferenças. A Figura 11 

ilustra um padrão de laudo de tomografia computadorizada de tórax, lembrando 

que este padrão foi obtido a partir dos padrões cadastrados no PEP do HSP. 
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Figura 11 - Tela do módulo web na qual o digitador pode clicar sobre um padrão de laudo 

disponível, que este será carregado na caixa de dig itação. 

4.3.3 Integração dos Módulos 

Para que o RadVoIP funcionasse por completo foi necessário efetuar a 

integração entre o módulo de telefonia e o módulo web. Ao utilizar o módulo de 

telefonia, o radiologista informava seu usuário e senha. Estas credenciais 

foram utilizadas pelo servidor VoIP e verificadas no servidor de banco de dados 

localizado no DIS. Se as credenciais estivessem corretas, o radiologista 

informava o número do pedido, que também era verificado pelo servidor VoIP. 

Esta verificação era efetuada em outro servidor de banco de dados, presente 

no DSI, que armazenava as informações do PEP do HSP. A checagem 

retornava 1 (um) caso o número do pedido fosse procedente e 0 (zero) caso 

não fosse. Se encontrado, o processo de gravação do laudo era iniciado. 

Durante a gravação, enquanto o médico falava, sua voz era gravada no 

formato WAV e o arquivo de áudio digital era armazenado fisicamente no 

servidor VoIP. Assim que o médico confirmava a gravação, um shell script 

convertia o arquivo de áudio gravado para o formato MP3. Como o acesso ao 
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laudo gravado era efetuado por meio do módulo web e este se encontrava em 

outro servidor, o arquivo MP3 era enviado do servidor VoIP para o servidor web 

por meio do protocolo de transmissão de arquivos File Transfer Protocol (FTP). 

Após a confirmação da gravação, o radiologista podia acessar 

instantaneamente o módulo web e ouvir o conteúdo do laudo gravado por ele. 

Quando o médico assinava um laudo, ou seja, efetuava a liberação para 

que ele fosse incluído no prontuário do paciente, fazia-se necessário realizar 

uma nova comunicação entre o módulo web e o banco de dados do PEP. 

Neste momento eram realizadas todas as inclusões necessárias nas tabelas do 

banco de dados do PEP para que o laudo fosse incluído no prontuário do 

paciente. Estas inclusões eram as mesmas realizadas a partir do sistema de 

digitação de laudos utilizado pelo DDI, portanto, a conclusão de um laudo, 

fosse pelo sistema de voz ou pelo sistema tradicional, produzia o mesmo 

resultado final. A Figura 12 mostra o processo acima descrito. 

 
Figura 12 – Diagrama que mostra o processo de geraç ão de laudos utilizando o sistema 

RadVoIP. 

A Figura 13 mostra o fluxo de troca de mensagens que ocorre no 

processo de geração de um laudo desde o momento em que o radiologista 
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realizava a gravação, passando pelo procedimento de digitação e finalizando 

com assinatura e liberação do laudo pelo radiologista. 

 
Figura 13 – Troca de mensagens entre os servidores para concretização do processo de 

geração de um laudo gravado por voz. 

A Tabela 5 detalha a ação realizada por cada uma das mensagens 

envolvidas no processo completo de geração de um laudo por voz. As 

mensagens podem ser classificadas de acordo com o procedimento que está 

sendo realizado pelo usuário do sistema. No total são realizadas 43 trocas de 

mensagens para se concluir todo o processo de geração de um laudo final. 

# Ação realizada 
Procedimento de gravação do laudo pelo médico 

1 Médico efetua ligação para o servidor VoIP. 

2 Servidor solicita usuário e senha de acesso. 

3 Médico informa usuário e senha. 

4 Servidor VoIP consulta banco de dados do módulo web para checagem das credenciais. 

5 Servidor de banco de dados devolve resposta ao servidor VoIP. 

6 Servidor VoIP solicita número de pedido. 

7 Médico informa número do pedido. 

8 Servidor VoIP consulta servidor de banco de dados do PEP para checar número do pedido. 

9 Servidor de banco de dados do PEP devolve resposta ao servidor VoIP. 

10 Servidor VoIP informa ao médico que ele pode começar a gravação. 

11 Médico inicia a gravação do laudo. 

12 Servidor VoIP grava o laudo do médico em formato .wav. 

13 Médico finaliza a gravação pressionando #. 
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# Ação realizada 
14 Servidor VoIP pergunta se o médico deseja confirmar a gravação. 

15 Médico confirma a gravação. 

16 Servidor VoIp converte o laudo para o formato .MP3. 

17 Servidor VoIP envia arquivo mp3 par o servidor web. 

18 Servidor VoIP insere no servidor de banco de dados informações sobre o laudo gravado. 

19 Servidor VoIP pergunta se o médico deseja gravar um novo laudo ou finalizar. 

20 Médico finaliza a ligação. 

Procedimento de transcrição do laudo pelo digitador  
21 Digitador acessa o módulo web para verificar os laudos gravados pelo médico. 

22 Servidor web consulta o servidor de banco de dados para buscar a lista de laudos aguardando 
transcrição. 

23 Servidor de banco de dados retorna a lista dos exames aguardando transcrição. 

24 Servidor web exibe a lista de laudos que estão aguardando a digitação. 

25 Digitador seleciona um laudo pra digitar. 

26 Servidor web consulta o servidor de banco de dados para buscar detalhes do laudo selecionado. 

27 Servidor de banco de dados retorna os detalhes do laudo para o servidor web. 

28 Servidor web exibe detalhes do laudo e disponibiliza acesso ao arquivo de áudio. 

29 Digitador ouve o áudio e efetua a digitação. 

30 Digitador encaminha o laudo para a pasta do médico. 

31 Servidor web atualiza o banco de dados com o texto do laudo digitado. 

Procedimento de liberação do laudo pelo médico 
32 Médico acessa o módulo web para verificar a lista de laudos aguardando revisão. 

33 Servidor web consulta o servidor de banco de dados para buscar a lista de laudos aguardando revisão. 

34 Servidor de banco de dados retorna a lista de laudos aguardando revisão. 

35 Servidor web web exibe a lista de laudos aguardando revisão. 

36 Médico seleciona um laudo para verificar a digitação. 

37 Servidor web consulta o servidor de banco de dados para buscar detalhes do laudo selecionado. 

38 Servidor de banco de dados retorna os detalhes do laudo para o servidor web. 

39 Servidor web exibe detalhes do laudo para o médico. 

40 Médico altera o laudo se necessário e o assina. 

41 O laudo é encaminhado para o prontuário do paciente. 

42 Servidor web atualiza o banco de dados do módulo de telefonia com informações do laudo assinado. 

43 Servidor web atualiza o banco de dados do PEP com informações do laudo assinado. 

Tabela 5 – Lista da sequência das mensagens trocada s entre os servidores e as 

ações executadas para geração do laudo radiológico.  

4.4 Comparação entre o Sistema Eletrônico e o Tradi cional 

Dos cinco residentes selecionados para participar da pesquisa, dois 

completaram todo o processo de geração dos laudos escritos e falados, um 

conseguiu laudar metade dos exames necessários e dois não realizaram os 

laudos referentes aos seus exames. Os três residentes que efetuaram os 

laudos devolveram os formulários com os tempos preenchidos, assim como o 

digitador. Para efetuar a comparação entre os tempos de geração e digitação 

dos laudos entre o sistema eletrônico e o tradicional foram coletados e 

analisados os dados dos formulários de registro de tempos e sobre eles foi 
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aplicado o teste estatístico de Mann-Whitney considerando o intervalo de 

confiança de 95%. 

Comparação entre os tempos de geração dos laudos 

No sistema de geração de laudos tradicional foram anotados pelos 

radiologistas os tempos de geração referentes a 46 laudos, mesma quantidade 

de laudos gerados no sistema eletrônico. Para aplicação do teste estatístico 

foram excluídos das amostras os tempos maiores que 15 minutos para ambos 

os sistemas, tempos estes considerados valores extremos. Ao todo foram 

excluídos três casos do sistema eletrônico e um do sistema tradicional. A 

Tabela 6 apresenta algumas informações obtidas a partir da análise descritiva 

dos tempos de geração de laudos entre os sistemas comparados. Os 

radiologistas foram orientados a anotar os tempos em minutos, mas para efeito 

de apresentação dos resultados da análise descritiva, os dados obtidos foram 

convertidos para segundos. 

Análise descritiva dos tempos de geração de laudos 

 Tradicional Eletrônico 

Média 6 min e 48 s 5 min e 27 s 

Mediana 6 min 5 min 

Desvio padrão 3 min e 12 s 2 min e 58 s 

Mínimo 2 min 1 min 

Máximo 14 min 15 min 

Contagem 45 laudos 43 laudos 

Tabela 6 – Resultado da análise descritiva dos temp os de geração dos laudos utilizando 

o sistema tradicional e o sistema eletrônico. 

A diferença entre as médias de tempo de geração dos laudos dos 

sistemas comparados foi de um minuto e vinte um segundos, houve uma 

redução de 20% no tempo de geração quando utilizado o sistema eletrônico. A 

distribuição dos tempos de geração dos laudos não é normal, por este motivo 

foi aplicado o teste estatístico não paramétrico de Mann-Whitney. Este teste é 

utilizado na comparação de médias de amostras independentes provenientes 

da mesma população e o resultado obtido foi p=0,0410 para um intervalo de 
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confiança de 95%. O intervalo mínimo e máximo em ambos os casos chegou a 

12 minutos no sistema tradicional e 14 minutos no sistema eletrônico. 

O gráfico da Figura 14 mostra a relação entre os tempos de geração dos 

laudos em cada sistema já removidos os valores extremos. 
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Figura 14 – Gráfico com a quantidade de laudos que foram gerados dentro do tempo 

especificado em cada um dos sistemas. 

O eixo X representa o tempo que o radiologista levou para gerar os 

laudos, enquanto o eixo Y mostra a quantidade de laudos gerados dentro do 

tempo. Pelo gráfico percebe-se que os laudos tradicionais e os eletrônicos 

foram gerados em sua maioria no intervalo entre três e seis minutos. Dos 43 

laudos eletrônicos, 29 foram gerados dentro deste intervalo, aproximadamente 

67,5%. Neste mesmo intervalo se encontram 23 dos 45 laudos tradicionais, 

aproximadamente 51%. A quantidade de laudos que levaram dez minutos ou 

mais para serem gerados foi de 13 para o sistema tradicional e apenas cinco 

no eletrônico, aproximadamente 29% e 11,6% respectivamente. Em ambos os 

sistemas foi possível verificar que a maioria dos laudos foram gerados em até 

dez minutos, 38 (88,4%) dos 43 laudos realizados pelo sistema eletrônico e 32 

(71,1%) dos 45 realizados pelo sistema tradicional. 

Comparação entre os tempos de digitação dos laudos 

Foram anotados pelo digitador os tempos de digitação referentes a 17 

laudos realizados pelo sistema tradicional e 19 realizados pelo sistema 

eletrônico. Para aplicação do teste estatístico foi excluído da amostra 
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manuscrita um tempo cuja amostra representava mais que 450 segundos. Na 

amostra do sistema eletrônico não houve exclusão de valores extremos. A 

Tabela 7 apresenta os resultados da análise descritiva. O digitador foi orientado 

a anotar o tempo em minutos, mas para apresentação dos resultados da 

análise descritiva, os dados foram convertidos para segundos. 

Análise descritiva dos tempos de digitação de laudo s 

 Tradicional Eletrônico 

Média 2 min e 42 s 8 min e 12 s 

Mediana 2 min 8 min 

Desvio padrão 1 min e 29 s 3 min e 38 s 

Mínimo 1 min 2 min 

Máximo 6 min 15 min 

Contagem 17 laudos 19 laudos 

Tabela 7 – Resultado da análise descritiva dos temp os de digitação de laudos utilizando 

o sistema tradicional e o sistema eletrônico. 

A digitação dos laudos no sistema eletrônico apresentou média de tempo 

de digitação superior à realizada pelo sistema tradicional, mais de cinco 

minutos ou três vezes mais (303%). A distribuição dos tempos de digitação dos 

laudos também não é normal, e o mesmo teste e intervalo de confiança 

aplicado para os tempos de geração foi aplicado neste caso, resultando no 

valor p<0,0001. O intervalo entre mínimo e máximo nos dois sistemas 

apresentou diferença na ordem de sete minutos para o sistema tradicional e 13 

para o sistema eletrônico. O gráfico da Figura 15 mostra a relação entre os 

tempos de digitação de laudos em cada sistema. 
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Figura 15 – Gráfico com a quantidade de laudos digi tados dentro do tempo especificado 

em cada um dos sistemas. 
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Pelo gráfico da Figura 15 percebe-se que 15 dos 17 laudos digitados no 

sistema tradicional foram digitados entre um e quatro minutos, 

aproximadamente 88%. Neste mesmo intervalo, considerando o sistema 

eletrônico, foram digitados apenas três dos 19 laudos, 15% do total. A maioria 

dos laudos digitados no sistema eletrônico, 12 dos 19, levaram entre oito e 

quinze minutos, enquanto no sistema tradicional dentro deste mesmo intervalo 

não há ocorrência de nenhum laudo. 

Observações sobre a satisfação do usuário 

A utilização do telefone ou computador era tecnicamente indiferente, já 

que o resultado produzido era o mesmo. Houve laudos gravados tanto pelo 

telefone quanto pelo o computador, porém, a maioria utilizou o computador. 

Para utilizar o telefone era necessário informar uma senha que permitia ao 

radiologista efetuar ligações externas, uma vez que os ramais do GRAACC não 

dispunham de autorização para realizar estes tipos de ligações. Desta forma, 

foi necessário solicitar junto à administração do GRAACC a senha que liberava 

chamadas externas. A senha foi fornecida, porém era extensa e segundo o 

responsável pela administração não poderia ser diferente. Este motivo acabou 

fazendo com que os radiologistas optassem por utilizar o computador já que 

por ele não era necessário executar esta etapa adicional. O telefone se 

mostrou uma opção viável para as pessoas que não têm intimidade ou não 

gostam de usar o computador e o interessante de possuir dois canais 

diferentes é que em caso de falhas de um pode-se utilizar o outro. O telefone 

celular também é uma opção. 

Ao comparar os tempos para gerar os laudos entre o sistema tradicional e 

o eletrônico, o radiologista apontou que o sistema tradicional foi mais eficiente 

para auxiliá-lo no processo de geração do laudo, já que, segundo ele, o tempo 

gasto para gerar o laudo pelo sistema tradicional foi menor. O radiologista 

aponta ainda que de maneira geral, o sistema tradicional é melhor do que o 

eletrônico pelo fato deste último ter se demonstrado mais burocrático do que o 

primeiro. O termo burocrático diz respeito ao número de passos que devem ser 

executados para efetuar a gravação do laudo, tais como, informar o número de 

usuário e senha, informar o número do pedido, confirmar ou cancelar a 

gravação. 
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Os radiologistas não tiveram dificuldade em gravar os laudos por voz por 

meio do módulo de telefonia. As instruções fornecidas para gravação eram 

bastante intuitivas e o treinamento realizado foi suficiente para que eles 

conseguissem gravar os seus laudos. Também não foi observada nem relatada 

nenhuma dificuldade dos radiologistas em utilizar o módulo web. Alguns 

radiologistas questionaram o motivo da não utilização do reconhecimento de 

voz, já que no entendimento deles seria muito mais simples que o próprio 

sistema convertesse a fala do radiologista em texto ao invés do áudio gravado 

ter que ser transcrito por um digitador. O problema da utilização de 

reconhecimento de voz é o alto custo para sua viabilização em radiologia, dado 

que é necessário treinar o sistema para que ele reconheça os tons de vozes de 

cada radiologista que fosse utilizá-lo, além disso, são cobradas licenças a parte 

para cada usuário encarecendo muito uma solução desta natureza. 

Um comentário interessante foi feito em relação ao módulo de telefonia no 

momento em que o radiologista gravava o laudo. Um deles sentiu a 

necessidade de corrigir uma fala gravada erroneamente e o sistema não 

ofereceu a opção de pausa, retorno ou avanço da gravação sob demanda, ou 

seja, durante sua realização. O que poderia ser feito era finalizar a gravação, 

não confirmá-la e iniciá-la novamente, ou então, durante a gravação o médico 

informava ao digitador para que ele não considerasse determinado trecho da 

gravação. 
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5 DISCUSSÃO 

A discussão dos resultados obtidos nesta pesquisa foi organizada em etapas. A 

primeira discute os resultados da revisão da literatura, a segunda discute os 

processos de modelagem, construção e implantação do sistema RadVoIP e a 

terceira se refere à comparação entre os tempos de geração e digitação dos 

laudos no sistema eletrônico e no tradicional. 

5.1 Revisão da Literatura 

Como pode ser verificado na revisão da literatura, a grande maioria das 

publicações citaram a utilização de sistemas de reconhecimento de voz como 

alternativa para melhorar o processo de geração de laudos. Foi possível 

verificar que as publicações tendem a afirmar que os sistemas de 

reconhecimento de voz possuem grande potencial para diminuir os tempos de 

geração dos laudos, porém, as pesquisas que realmente compararam estes 

tempos mostram resultados diferentes. 

Não há unanimidade sobre o melhor sistema, o que leva a concluir que 

todos podem ser úteis desde que o processo de implantação seja bem 

elaborado, respeitando-se as características de cada ambiente de trabalho e as 

particularidades de cada radiologista envolvido no processo. O mais importante 

é que o sistema seja incorporado naturalmente por aqueles que vão utilizá-lo, 

sem haver obrigação de utilização. 

Um ponto que chamou a atenção se refere ao processo cognitivo da 

geração do laudo. O sistema de geração baseado na gravação digital da voz 

do radiologista no momento em que ele relata o laudo em um microfone ou 

telefone, oferece a possibilidade de manter a imagem do exame sempre visível, 

ao contrário dos demais sistemas onde o radiologista deve visualizar e analisar 

a imagem e em seguida voltar a atenção para o papel ou para um sistema de 

computador onde o laudo deverá ser escrito ou digitado (Sistrom, 2005). 

5.2 Modelagem, Construção e Implantação do RadVoIP 

Para modelagem, construção e implantação do RadVoIP foi essencial 

estabelecer a parceria com o DSI, uma vez que a especificação das rotinas que 
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deveriam ser implementadas para inserção do laudo no prontuário do paciente 

eram de domínio dos seus analistas. A proximidade do pesquisador com os 

analistas acelerou e contribuiu positivamente para que o RadVoIP executasse 

com eficácia o procedimento de inserção do laudo no prontuário, já que este 

era um procedimento de grande importância para que o RadVoIP pudesse ser 

utilizado como uma alternativa para geração de laudos. 

Com o apoio da Divisão de Sistemas de Informação e do Departamento 

de Informática em Saúde, ambos da UNIFESP, foi possível ultrapassar 

barreiras políticas que poderiam dificultar a realização da pesquisa, tais como, 

permissão para acessar áreas físicas dentro do departamento, abertura para 

contatar seus analistas sempre que necessário, permissão para hospedagem 

do módulo web e do banco de dados em seus servidores. 

A maior dificuldade encontrada foi em relação à disponibilização de uma 

linha telefônica dedicada que pudesse ficar a disposição do sistema, já que o 

RadVoIP necessitava de uma linha exclusiva e de um servidor para hospedar o 

módulo de telefonia. Neste caso não foi possível conseguir nem o servidor e 

nem a linha. Como o servidor deveria ser dedicado à pesquisa, não houve 

verba destinada para sua aquisição, em relação a linha também não havia 

nenhuma disponível nem foi possível adquirir uma no decorrer da pesquisa. 

Para sanar estes problemas o pesquisador cedeu uma máquina particular para 

ser utilizada como servidor e o DDI disponibilizou um ramal que ficou dedicado 

somente à pesquisa. 

Não foi previsto durante a construção do RadVoIP funcionalidades 

referentes a transmissão dos exames do local onde eles eram realizados para 

um local remoto onde o radiologista pudesse se encontrar. Esta funcionalidade 

poderia agregar valor ao sistema eletrônico permitindo que o radiologista 

pudesse receber os exames em formato digital em casa, por exemplo, e laudar 

o exame a partir de lá usando o telefone ou computador. Esta opção poderia 

acelerar o processo de geração do laudo, resultando em benefícios para o 

paciente principalmente em situações de emergência. 

Outra funcionalidade que poderia ser inserida no RadVoIP era a 

possibilidade do próprio radiologista efetuar a digitação de um laudo gravado 

por ele. Na ausência de um digitador ou em situações que exijam a digitação 
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do laudo logo após a realização do exame, a possibilidade de digitação pelo 

próprio radiologista também poderia acelerar o processo de geração do laudo. 

Todas as ferramentas utilizadas para construção do sistema RadVoIP 

foram ferramentas gratuitas e de código aberto, portanto, não houve 

necessidade de aquisição de licenças de softwares. 

5.3 Comparação entre o Sistema Eletrônico e o Tradi cional 

Um dos fatores importantes na pesquisa foi a escolha da quantidade de 

radiologistas que deveriam participar. Inicialmente pensava-se num número 

entre 15 e 20 radiologistas que participariam voluntariamente, porém, como a 

maioria não demonstrou interesse, optou-se pela escolha de cinco residentes 

que apresentavam perfil para participar. Esta escolha partiu do Dr. Henrique 

Lederman, professor dos residentes, que por conviver há algum tempo com 

eles pôde perceber que estes cinco poderiam contribuir com a pesquisa. 

Apesar da escolha baseada na percepção do Dr. Henrique, três dos cinco 

residentes participaram efetivamente, dos três somente dois concluíram todo o 

processo de geração dos laudos enquanto um concluiu apenas metade. Um 

dos residentes que não participaram perdeu os formulários de solicitações de 

exames necessários para realizar os laudos e o outro não respondia a nenhum 

contato realizado pelo pesquisador, tanto por telefone quanto por e-mail. Os 

três residentes que participaram estavam no segundo ano do programa de 

residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem da UNIFESP. 

A abordagem top-down utilizada na escolha dos residentes não se 

mostrou adequada, haja visto que apenas três residentes participaram. Talvez 

o melhor método fosse oferecer algum tipo de benefício aos participantes, 

como uma gratificação financeira ou vantagens acadêmicas como créditos de 

aula, por exemplo. Neste caso, possivelmente a adesão teria sido maior. 

Comparação entre os tempos de geração dos laudos 

Os tempos de laudo obtidos a partir do teste estatístico de Mann-Whitney 

mostraram que há uma diferença estatisticamente significativa entre as médias 

dos tempos de geração de laudos quando se compara os laudos gerados pelo 

sistema eletrônico com os laudos gerados pelo sistema tradicional. A diferença 
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de tempo entre as médias foi de um minuto e vinte um segundos e p=0,0410, 

indicando que o sistema eletrônico é o mecanismo mais eficiente no processo 

de geração de laudos radiológicos se comparado o sistema tradicional. 

A diferença de um minuto e vinte um segundos oferece a um médico 

radiologista que lauda vinte exames por dia, uma economia em tempo de 

aproximadamente 26 minutos. Sabendo disso, o radiologista poderia aplicar o 

tempo economizado em uma análise mais criteriosa dos exames ou ainda 

realizar o laudo de um número maior de exames ao dia reduzindo a fila de 

exames e agilizando a entrega dos laudos. 

Comparação entre os tempos de digitação dos laudos 

Os tempos de laudo obtidos a partir do teste estatístico de Mann-Whitney 

mostraram que há uma diferença estatisticamente significativa entre as médias 

dos tempos de digitação de laudos quando se compara os laudos digitados 

pelo sistema eletrônico com os laudos digitados pelo sistema tradicional. A 

diferença de tempo entre as médias foi de cinco minutos e trinta segundos com 

p<0,0001, indicando que o sistema tradicional é o mecanismo mais eficiente no 

processo de digitação de laudos radiológicos quando comparado com o 

sistema eletrônico. 

Era esperado que o sistema tradicional oferecesse tempos de digitação 

melhores do que o eletrônico, principalmente porque o digitador possuía mais 

de dois anos de experiência de digitação no sistema tradicional enquanto no 

eletrônico ele deveria se adaptar a um novo processo de digitação diferente do 

que ele estava acostumado. Foi possível observar certa dificuldade do digitador 

em manusear o plug-in web do Windows Media Player que permitia iniciar a 

execução do laudo gravado, avançar, retroceder, pausar e controlar o volume. 

Ele estava acostumado a utilizar o sistema tradicional de digitação de laudos e 

ao utilizar o sistema eletrônico ele se perdeu com os controles do plug-in, 

principalmente porque não conseguia digitar na mesma velocidade em que 

ouvia o conteúdo gravado. Desta forma, era necessário utilizar o mouse para 

clicar no botão de pausa ou ainda retroceder a gravação para poder dar 

continuidade a digitação, processo este que introduziu uma grande perda de 

tempo na digitação. 
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Para melhorar o tempo de digitação pensou-se em utilizar as teclas de 

atalho do plug-in, como por exemplo o ctrl+p para pausar e executar o áudio do 

laudo. Desta forma o digitador poderia reduzir o tempo de digitação já que ele 

não necessitaria tirar suas mãos do teclado e utilizar o mouse para pausar ou 

executar o áudio gravado. O problema desta solução foi que pelo fato do plug-

in estar embutido na página web, as teclas de atalho não funcionavam 

inviabilizando esta alternativa que visava reduzir o tempo de digitação. 

A pequena quantidade de laudos que foram digitados no sistema 

eletrônico também contribuiu para o aumento do tempo de digitação haja visto 

que o digitador não pode treinar o suficiente até se acostumar com o sistema 

de digitação eletrônico. Alguns laudos gravados não tiveram seu conteúdo 

nítido devido a uma falha no servidor VoIP que gravou os laudos com picotes e 

impossibilitou a digitação, por este motivo a quantidade de laudos digitados não 

é a mesma de laudos gerados. Outros motivos descritos adiante também 

contribuíram para o baixo número de laudos digitados que foram utilizados na 

pesquisa. 

Observações importantes 

Foram selecionados 40 exames, vinte radiografias e vinte tomografias, 

que deveriam ser laudados por cada um dos cinco radiologistas participantes 

da pesquisa. Estes exames foram escolhidos aleatoriamente pelo idealizador 

da pesquisa e não foi levado em consideração se o exame era normal ou 

alterado, podendo haver ambos os casos no conjunto de exames. Esta 

condição pode afetar diretamente nos valores de tempos obtidos já que o 

tempo para se gerar um laudo normal costuma ser inferior ao tempo para se 

gerar um laudo alterado. Em relação ao tempo de digitação, em ambos os 

sistemas foi possível utilizar padrões de laudos que poderiam ser carregados 

antes do início da digitação. A utilização desses padrões acelerou o tempo de 

digitação, pois não foi necessário digitar todo o conteúdo do laudo. No caso de 

um laudo normal, por exemplo, bastaria ao digitador clicar sobre o padrão e 

concluir a digitação. 

O tempo total de geração de laudo também seria coletado por esta 

pesquisa, porém, o processo de geração do laudo não foi incorporado no dia a 

dia de trabalho dos radiologistas e digitadores que participaram dela. Para 
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concluir todo o processo foram obtidos tempos totais com mais de quatro 

meses que não condizem com a realidade. No caso do digitador, a dificuldade 

em disponibilizar um microcomputador para efetuar a digitação nos dois 

sistemas, a ocorrência de um período de férias trabalhistas e as atividades do 

seu dia a dia que lhe tomavam grande parte do tempo, levaram a produzir 

tempos de transcrição irreais. Por estes motivos, o tempo total não foi 

analisado e o pesquisador limitou-se apenas a comentar o ocorrido. 

Uma observação bastante interessante constatada pelo pesquisador 

durante a utilização do sistema eletrônico foi a timidez demonstrada pelo 

radiologista ao utilizá-lo. O sistema foi utilizado na mesma sala onde são 

realizados os laudos de rotina do GRAACC. Pelo fato do procedimento de 

realização dos laudos ser efetuado por voz, isto gerou certo constrangimento 

no radiologista que laudava os exames, porque seus colegas de trabalho 

podiam ouvi-lo enquanto a gravação do laudo era realizada. Tal 

constrangimento não aconteceu no sistema tradicional uma vez que o 

procedimento de geração do laudo pertence ao domínio do próprio radiologista 

e este domínio só é violado com o seu consentimento. Situações onde ele 

solicita a opinião de um colega, por exemplo. O constrangimento observado 

refletiu diretamente na qualidade da gravação, onde em muitas ocasiões foi 

necessário elevar o volume do som do computador ou até mesmo utilizar 

caixas acústicas para que fosse possível entender a gravação realizada pelo 

radiologista e assim efetuar a gravação. Quando o laudo foi gravado com a voz 

natural do radiologista a gravação não apresentou problemas de compreensão. 

Para finalizar foi possível identificar que a combinação de um processo 

eficiente para gerar laudos com um bom processo de digitação pode trazer 

grandes benefícios para radiologistas, digitadores e principalmente, para o 

paciente que poderá receber o resultado do seu exame em um intervalo de 

tempo menor. 
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6 CONCLUSÃO 

6.1 Comparação entre o Sistema Eletrônico e o Tradi cional 

O sistema eletrônico de geração de laudos desenvolvido apresentou redução 

de 20% (p=0,0410) no tempo médio de geração do laudo quando comparado 

ao sistema tradicional. Esta conclusão pode ser obtida a partir dos resultados 

dos testes estatísticos que apresentaram diferença significativa entre os 

sistemas comparados. Porém, o processo de digitação do laudo apresentou 

melhores resultados quando utilizado o sistema tradicional já que o eletrônico 

levou três vezes mais tempo de digitação (p<0,0001). Por outro lado, não se 

pode concluir efetivamente a respeito da redução do tempo total, uma vez que 

a geração do laudo utilizando o sistema eletrônico não foi incorporada no 

processo de geração de laudos onde a pesquisa foi realizada e a quantidade 

de participantes e o número de laudos coletados foram pequenos. Portanto, a 

hipótese é parcialmente confirmada, pois ela é válida quando se refere à 

redução do tempo de geração do laudo radiológico, mas falha quando se refere 

ao tempo de digitação. 

6.2 Modelagem, Construção e Implantação do RadVoIP 

A pesquisa produziu o sistema RadVoIP que cumpriu com os requisitos para o 

qual foi proposto, ele serviu como uma nova alternativa para os médicos 

radiologistas durante o processo de geração de laudos e gerou laudos finais no 

mesmo formato gerado pelo sistema tradicional devido ao compartilhamento da 

base de dados do prontuário eletrônico do paciente do HSP que era utilizada 

tanto pelo sistema tradicional quanto pelo eletrônico. 

6.3 Revisão da Literatura 

A revisão da literatura identificou que há poucos trabalhos científicos que 

comparam sistemas de geração de laudos que não sejam de reconhecimento 

de voz e que esta é uma das formas de gerar laudos eletronicamente mais 

utilizadas, mas que produzem os resultados menos satisfatórios quando 

comparados a outros sistemas eletrônicos. 



 

53 

7 REFERÊNCIAS 

Al-Aynati MM, Chorneyko KA. Comparison of voice-automated transcription and 

human transcription in generating pathology reports. Arch Pathol Lab Med. 

2003 Jun; 127(6):721-5. Erratum in: Arch Pathol Lab Med. 2003 Oct; 

127(10):1348. 

 

Alexander I. The impact of future trends in electronic data collection on 

musculoskeletal research and evidence-based orthopaedic care. Arthroscopy. 

2003 Nov; 19(9):1007-11. 

 

Barsottini CGN. Estudo etnográfico do padrão de colaboração entre médicos 

por meio do prontuário do paciente [tese]. São Paulo (SP): Universidade 

Federal de São Paulo; 2007. 

 

Bates DW. Physicians and ambulatory electronic health records. Health Aff 

(Millwood). 2005 Sep-Oct; 24(5):1180-9. 

 

Berg M, Toussaint P. The mantra of modeling and the forgotten powers of 

paper: A sociotechnical view on the development of process-oriented ICT in 

health care. Int J Med Inform. 2003 Mar; 69(2-3):223-34. 

 

CFM. Conselho Federal de Medicina. Aprova as normas técnicas concernentes 

à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio 

dos documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do 

papel e a troca de informação identificada em saúde. Resolução nº 1.821, de 

23 de novembro de 2007. Disponível em 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2007/1821_2007.htm. 

 

CFM. Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica. Resolução nº 

1.246, de 8 de janeiro de 1988. Disponível em 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1988/1246_1988.htm. 

 



 

54 

eXtreme Programming (XP) - The Rules and Practices of Extreme 

Programming. Disponível em: http://www.extremeprogramming.org/rules.html. 

 

Fielstein EM, Brown SH, McBrine CS, Clark TK, Hardenbrook SP, Speroff T. 

The effect of standardized, computer-guided templates on quality of VA 

disability exams. AMIA Annu Symp Proc. 2006:249-53. 

 

Fink A, Kosecoff J. How to conduct surveys: A step-by-step guide. 3ª ed. 

Beverly Hills: Sage Publications; 2005. 

 

Focus: dictation, transcription and speech recognition 2004. Healthc Q. 2004; 

7(4):99-102. 

 

Gomberg F. A aura do livro na era de sua reprodutibilidade técnica 

[dissertação]. Rio de Janeiro (RJ): Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro; 2006. 

 

Guedes GTA. UML – Uma Abordagem Prática. 3ª Ed. São Paulo: Novatec; 

2008. 

 

Happe A, Pouliquen B, Burgun A, Cuggia M, Le Beux P. Automatic concept 

extraction from spoken medical reports. Int J Med Inform. 2003 Jul; 70(2-3):255-

63. 

 

Hillestad R, Bigelow J, Bower A, Girosi F, Meili R, Scoville R, Taylor R. Can 

electronic medical record systems transform health care? Potential health 

benefits, savings, and costs. Health Aff (Millwood). 2005 Sep-Oct; 24(5):1103-

17. 

 

Introduction to OMG's Unified Modeling Language™ (UML®). Disponível em: 

http://www.omg.org/gettingstarted/what_is_uml.htm. 

 



 

55 

Jacobson I. The use-case construct in object-oriented software engineering. In: 

Carroll JM (ed.). Scenario-based design: envisioning work and technology in 

system development. New York: Wiley; 1995. 

 

Laflamme MR, Dexter PR, Graham MF, Hui SL, McDonald CJ. Efficiency, 

comprehensiveness and cost-effectiveness when comparing dictation and 

electronic templates for operative reports. AMIA Annu Symp Proc. 2005:425-9. 

 

Landow GP. Hipertext 2.0: the convergence of contemporary critical theory and 

technology. 2ª ed. Baltimore (MD): The Johns Hopkins University Press; 1997. 

 

Langer SG. Impact of tightly coupled PACS/speech recognition on report 

turnaround time in the radiology department. J Digit Imaging. 2002; 15 Suppl 

1:234-6. Epub 2002 Mar 21. 

 

Langer SG. Impact of speech recognition on radiologist productivity. J Digit 

Imaging. 2002 Dec; 15(4):203-9. Epub 2002 Nov 6. 

 

Langlotz CP, Meininger L. Enhancing the expressiveness and usability of 

structured image reporting systems. Proc AMIA Symp. 2000:467-71. 

 

Leeming BW, Porter D, Jackson JD, Bleich HL, Simon M. Computerized 

radiology reporting with voice data-entry. Radiolgy. 1981; 138(3):585-8. 

 

Leininger MM. Qualitative research methods in nursing. Orlando: Grune and 

Stratton; 1985. 

 

Lepanto L. Impact of electronic signature on radiology report turnaround time. J 

Digit Imaging. 2003 Sep; 16(3):306-9. Epub 2003 Dec 15. 

 

Liu D, Zucherman M, Tulloss WB Jr. Six characteristics of effective structured 

reporting and the inevitable integration with speech recognition. J Digit Imaging. 

2006 Mar; 19(1):98-104. 

 



 

56 

McGurk S, Brauer K, Macfarlane TV, Duncan KA. The effect of voice 

recognition software on comparative error rates in radiology reports. Br J 

Radiol. 2008 Oct; 81(970):767-70. Epub 2008 Jul 15. 

 

Mohr DN, Turner DW, Pond GR, Kamath JS, De Vos CB, Carpenter PC. 

Speech recognition as a transcription aid: a randomized comparison with 

standard transcription. J Am Med Inform Assoc. 2003; Jan-Feb;10(1):85-93. 

 

Morgan MB, Branstetter BF 4th, Lionetti DM, Richardson JS, Chang PJ. The 

radiology digital dashboard: effects on report turnaround time. J Digit Imaging. 

2008 Mar; 21(1):50-8. Epub 2007 Mar 3. 

 

Pezzullo JA, Tung GA, Rogg JM, Davis LM, Brody JM, Mayo-Smith WW. Voice 

Recognition Dictation: Radiologist as Transcriptionist. J Digit Imaging. 2008 

Dec; 21(4):384-9. 

 

Ramaswamy MR, Chaljub G, Esch O, Fanning DD, vanSonnenberg E. 

Continuous speech recognition in MR imaging reporting: advantages, 

disadvantages, and impact. AJR Am J Roentgenol. 2000 Mar; 174(3):617-22. 

 

Rana DS, Hurst G, Shepstone L, Pilling J, Cockburn J, Crawford M. Voice 

recognition for radiology reporting: Is it good enough? Clin Radiol. 2005; 

60(11):1205-12. 

 

Rosenthal DI, Chew FS, Dupuy DE, Kattapuram SV, Palmer WE, Yap RM, 

Levine LA. Computer-based speech recognition as a replacement for medical 

transcription. AJR Am J Roentgenol. 1998 Jan; 170(1):23-5. 

 

Siegel S. Estatística Não Paramétrica para as ciências do comportamento. 2ª 

Ed. São Paulo: Makron Books do Brasil; 2006. 

 

Sinha U, Dai B, Johnson DB, Taira R, Dionision J, Tashima G, Golamco M, 

Kangarloo H. Interactive software for generation and visualization of structured 

findings in radiology reports. Am. J. Roentgenol. 2000 Sep, 175(3):609-612. 



 

57 

Sistrom CL. Conceptual approach for the design of radiology reporting 

interfaces: the talking template. J Digit Imaging. 2005 Sep; 18(3):176-87. 

 

Spradley J. Participant observation. New York, Holt, Rinehart and Winston; 

1980. 

 

Summers JB, Kaminski J. Reporting instruction for radiology residents. Acad 

Radiol. 2004 Oct; 11(10):1197. 

 

Tang PC. Key Capabilities of an Electronic Health Record System. Letter 

Report. Institute of Medicine Committee on Data Standards for Patient Safety. 

Board on Health Care Services. Washington D.C.: National Academies Press; 

2003 July. 

 

Teles VM. Extreme Programming. 1ª ed. São Paulo (SP): Novatec; 2004. 

 

Webeduc. A História da Escrita. Disponível em 

http://www.webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/modulo4/e1_assuntos_a1.htm

. 

 

Wechsler R, Anção MS, Campos CJR, Sigulem D. A informática no consultório 

médico. J Pediatr (Rio J). 2003; 79 Suppl 1:S3-11. 

 

Wikipédia. A enciclopédia livre. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/URA. 

 

Wilcox JR. The written radiology report. Appl Radiol. 2006; 35(7):33-7. 

 

Zick RG, Olsen J. Voice recognition software versus a traditional transcription 

service for physician charting in the ED. Am J Emerg Med. 2001 Jul; 19(4):295-

8. 

 



 

58 

ANEXO I 

 



 

59 

ANEXO II 

 



 

60 

 

 

 

 

 



 

61 

ANEXO III 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE TEMPOS DE LAUDO 

LAUDOS ESCRITOS 

Nome do médico ou residente: ________________________________ 

Marque na tabela o número do pedido, a data e os horários iniciais e finais para 

gerar os laudos. 

Laudo  
Número 

do pedido 
Data 

Horário 

inicial 

Horário 

final 

Para uso do 

pesquisador 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE TEMPOS DE LAUDO 

LAUDOS FALADOS 

Nome do médico ou residente: ________________________________ 

Marque na tabela o número do pedido, a data e os horários iniciais e finais para 

gerar os laudos. 

Laudo  
Número 

do pedido 
Data 

Horário 

inicial 

Horário 

final 

Para uso do 

pesquisador 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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ANEXO IV 

COMO UTILIZAR O MÓDULO DE TELEFONIA DO SISTEMA DE L AUDOS 

POR VOZ 

1) Ligar para o número 5908-7909 a partir de qualquer telefone (fixo ou 

celular). Ou para o ramal 500 a partir de um softphone. 

2) Será solicitado o número de usuário , basta informá-lo. (6 dígitos no 

máximo) 

3) Será solicitada a senha , basta informá-la. (6 dígitos no máximo) 

4) Se o usuário e a senha estiverem corretos, será solicitado o número do 

pedido , basta informá-lo (10 dígitos no máximo). 

5) Se o número do pedido existir, o usuário deverá iniciar a gravação do laudo 

logo após ouvir um bip. Para finalizar a gravação, pressionar # . 

6) O usuário deverá confirmar ou cancelar a gravação do laudo, basta 

pressionar 1 para confirmar  ou qualquer outra tecla para cancelar  a 

gravação. 

7) Após a confirmação ou cancelamento da gravação, será perguntado se o 

usuário deseja gravar um novo laudo. Pressionar 1 para gravar um novo 

laudo  ou qualquer outra tecla para finalizar . 

8) Se a opção for gravar um novo laudo, retornar ao item 4. 
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ANEXO V 

COMO UTILIZAR O MÓDULO WEB DO SISTEMA DE LAUDOS POR  VOZ 

1) Efetuar a gravação de um laudo conforme descrito no procedimento 

“Como Utilizar o Módulo de Telefonia do Sistema de Laudos por Voz” . 

2) Entrar no site do projeto no endereço www.laudovoz.unifesp.br, digitar o 

login e a senha que foram cadastrados previamente e clicar no botão “Entrar” . 

3) Se o login e senha estiverem corretos, o sistema exibirá a lista de laudos 

que aguardam revisão do médico, são os laudos já transcritos pela digitadora. 

Além de “aguardando revisão” , os laudos podem assumir outros três status. 

• Gravados : são os laudos gravados pelos médicos por meio do telefone e 

que ainda não foram transcritos pela digitadora. 

• Em transcrição : são os laudos que se encontram em transcrição 

momentânea pela digitadora. 

• Enviados para o paciente : são os laudos que foram liberados pelos 

médicos e se juntaram ao prontuário do paciente. 

4) Para visualizar a lista de laudos de acordo com o status, basta clicar no link 

que se refere ao status desejado. 

5) Para visualizar os detalhes de um laudo, basta clicar sobre ele. 

6) Os laudos com o status “aguardando revisão”  devem ser revisados pelos 

médicos para verificar se a transcrição corresponde ao laudo do médico. Caso 

seja necessário, o médico poderá alterar a transcrição, clicando no botão 

“Editar laudo” . Se a transcrição estiver correta, o laudo pode ser liberado. 

7) Para liberar o laudo, o médico deverá clicar no botão “Assinar”  e informar 

sua assinatura eletrônica. Se ela estiver correta, o laudo será encaminhado ao 

prontuário do paciente. 
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ANEXO VI 

COMO UTILIZAR O MÓDULO WEB DO SISTEMA DE LAUDOS POR  VOZ 

1) Entrar no site do projeto no endereço www.laudovoz.unifesp.br, digitar o 

login e a senha que foram cadastrados previamente e clicar no botão “Entrar” . 

OBS.: este site é acessível apenas dentro da rede da UNIFESP. Não é possível 

realizar o acesso externo, a partir de casa, por exemplo. 

2) Se o login e senha estiverem corretos, o sistema exibirá a lista de laudos 

que aguardam a transcrição da digitadora. Além de “aguardando 

transcrição” , os laudos podem assumir outros dois status. 

• Rascunhos : são os laudos que a digitadora iniciou a transcrição, mas que 

ainda não foram encaminhados para a pasta do médico. 

• Enviados para o médico : são os laudos que a digitadora já digitou e 

encaminhou para a pasta do médico 

3) Para visualizar a lista de laudos de acordo com o status, basta clicar no link 

que se refere ao status desejado. 

4) Para iniciar a transcrição de um laudo, basta clicar sobre ele. Será exibida 

a tela de transcrição. 

5) Na tela de transcrição a digitadora poderá: 

• Controlar o áudio : a digitadora poderá iniciar a execução, pausar, parar, 

voltar, avançar e controlar o volume do áudio gravado pelo médico. 

• Carregar máscaras : ao entrar na tela, o sistema exibe automaticamente 

as máscaras de laudos referentes ao exame, caso exista alguma. Desta 

forma, a digitadora poderá clicar sobre a máscara desejada que será 

carregada no editor de texto. 

• Transcrever o laudo : existe um editor de texto onde a digitadora poderá 

ouvir o áudio gravado e efetuar a transcrição. 
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6) Finalizada a transcrição, a digitadora poderá enviar o laudo para a pasta do 

médico, basta clicar no botão “Enviar à pasta do médico” . Ao clicar neste 

botão, o sistema solicitará algumas informações adicionais. A digitadora poderá 

vincular ao laudo, médicos responsáveis, residentes e técnicos. Estas 

informações não são obrigatórias. 

OBS.: para incluir uma informação adicional, basta digitar as três primeiras 

letras do nome do médico responsável, residente ou técnico que será exibida 

uma lista de nomes que iniciam com o que foi digitado. Continue digitando o 

restante do nome para filtrar ainda mais a lista ou clique sobre o nome 

desejado, caso ele esteja visível na lista. Além do nome também pode ser 

digitado os três primeiros dígitos do CRM do médico/residente ou o código do 

técnico. 

7) Para confirmar o envio, basta clicar no botão “Confirmar envio” . Para 

cancelar, clicar no botão “Cancelar envio”.  

8) A digitadora poderá ainda salvar o laudo como rascunho, desta forma, o 

laudo não será liberado para o médico e a digitadora poderá dar continuidade à 

transcrição em outro momento sem perder o que já foi feito. Para salvar o laudo 

como rascunho, basta clicar no botão “Salvar rascunho” . 

9) Caso a digitadora tenha clicado erroneamente sobre um laudo ou queira 

sair da transcrição sem salvar o que foi feito, ela poderá devolver o laudo sem 

salvar. Basta clicar no botão “Devolver sem salvar” . Ao clicar neste botão, 

tudo que foi feito será perdido. 

IMPORTANTE!!! 

Sempre que a digitadora clicar sobre um laudo, ele será bloqueado para aquela 

digitadora para que duas digitadoras diferentes não transcrevam o mesmo 

laudo. Portanto, caso não for executar nenhuma ação sobre o laudo, lembrar 

sempre de clicar no botão “Devolver sem salvar”  para que o laudo seja 

desbloqueado e fique disponível novamente para transcrição. 
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ANEXO VII 

FORMULÁRIO PARA COLETA DE INFORMAÇÕES DOS ARTIGOS 

 

1) Título do artigo: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2) Ano de publicação: _____ 3) Revista: ______________ 4) Local da pesquisa: _____ 

5) Quais foram os sistemas de geração de laudos radiológicos comparados no artigo? 

(   ) Laudo gerado a partir das anotações manuscritas do radiologista 

(   ) Laudo gerado a partir da gravação em fita cassete da voz do radiologista 

(   ) Laudo gerado a partir da gravação em formato digital da voz do radiologista 

(   ) Laudo gerado instantaneamente por meio de sistema de reconhecimento de voz 

(   ) Laudo gerado pelo próprio radiologista diretamente no RIS 

(   ) Os sistemas comparados não se referem a geração de laudos em radiologia (ex: registro 
médico do paciente) 

(   ) Não houve comparação entre sistemas de geração de laudos 

(   ) Outro: _________________________________________________________________ 

ATENÇÃO: Se a opção selecionada foi “Não houve comparação entre sistemas de geração 
de laudos” ou “Os sistemas comparados não se referem a geração de laudos”, não 
responder o restante do formulário. 

6) O tempo considerado para gerar o laudo foi: 

(   ) Tempo total – desde a composição do laudo até sua liberação para o paciente 

(   ) Tempo de geração – tempo que o radiologista levou para compor o laudo escrito, 
digitado ou falado 

(   ) Não houve indicadores de tempo 

7) Dos sistemas comparados no item 5, qual apresentou melhores indicadores de tempo? 

Tempo total: ____________________     O índice de redução do tempo foi de: _____% 

Tempo de geração: ______________      O índice de redução do tempo foi de: _____% 

(   ) Não houve diferença significante              (   ) Não foram coletados indicadores de tempo 

8) Quais foram os demais indicadores de comparação descritos no artigo? 

(   ) Apenas tempo       (   ) Tamanho do laudo       (   ) Taxa de erro 

(   ) Custo                     (   ) Outros: ________________ 

9) O artigo apresentou análise estatística dos resultados encontrados? 

(   ) Sim                               (   ) Não 

10) Quantos laudos foram utilizados na pesquisa? _______. 

11) Qual foi o tempo de duração da pesquisa? ___________________. 
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12) A pesquisa foi realizada em: 

(   ) Hospital/clínica público     (   ) Hospital/clínica privado 

(   ) Hospital/clínica escola      (   ) Outro: _____________ 

13) Como o sistema de transcrição foi concebido? 

(   ) Comprado                        (   ) Construído internamente 

(   ) Doado por terceiros         (   ) Não consta ou não se aplica 

14) Quais especialidades estiveram envolvidas na pesquisa? 

(   ) Não consta     (   ) CT     (   ) RM     (   ) RX     (   ) US     (   ) CR     (   ) Outras: ________ 

15) Observações: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 


