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Figura 15 –  Página web de solicitação de segunda opinião médica do sistema STA. 
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Figura 16 –  Página web de exibição da solicitação de segunda opinião médica do 

sistema STA. 
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4.6 Primeira Avaliação 

A primeira avaliação ocorreu de junho a agosto de 2008. O Prof. Titular 

Henrique Manoel Lederman disponibilizou uma listagem de 17 médicos para 

executar o papel de médicos consultores. Um médico especialista em 

radiologia pediátrica faria o papel de médico requerente. Dos 17 médicos, 

apenas 8 participaram do experimento. 

Dois vídeos formam disponibilizados para os médicos participantes. O 

primeiro vídeo mostrou os passos da avaliação e o processo de solicitação de 

segunda opinião médica. O segundo vídeo mostrou passo a passo como 

utilizar o sistema. 

A primeira dificuldade encontrada na avaliação foi a quantidade de 

atividades realizadas pelo médico especialista que desta forma, não 

apresentou tempo adequado para exercer suas atividades como médico 

requerente. Para contornar esta dificuldade foi proposto ao médico especialista 

que um médico residente realiza-se o seu papel de médico requerente.  Desta 

forma, uma médica residente de primeiro ano, substituindo o médico 

especialista, recebeu um treinamento presencial para a utilização do sistema e 

para a captação das imagens de exames radiológicos do Picture Archiving and 

Communication System (PACS) do IOP/GRAACC/UNIFESP. As 3 primeiras 

solicitações de segunda opinião médica foram inseridas no sistema com o 

acompanhamento do pesquisador, e as demais foram postadas pela própria 

residente. O processo de postagem uma nova solicitação de segunda opinião 

médica realizado pela residente foi: 

1. Em uma máquina de laudos a residente buscou as informações do 

paciente e do atendimento no sistema de informação hospitalar (SIH) do 

IOP/GRAACC/UNIFESP. Estas informações foram inseridas em um 

arquivo texto que foi armazenado em um pendrive; 

2. Em outra máquina a residente buscou as imagens do atendimento no 

sistema PACS do IOP/GRAACC/UNIFESP e as exportou para o 

pendrive no formato DICOM; 

3. Em uma máquina com conexão com a internet, a residente postou a 

solicitação de segunda opinião médica com os dados coletados no 

passo 1 e com as imagens obtidas no passo 2. 
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Foi observado pelo pesquisador que a médica residente teve dificuldade 

na assimilação do processo de exportar as imagens do sistema PACS para o 

pendrive. 

A segunda dificuldade encontrada na avaliação foi que os médicos 

consultores não responderam as solicitações de segunda opinião médica. Das 

6 solicitações postadas, apenas duas delas obtiveram resposta dos médicos 

consultores. 

Foi realizada uma reunião com o grupo de pesquisa em setembro de 

2008 para avaliar as dificuldades do experimento e propor um novo 

experimento. O principal motivo indicado foi que os médicos participantes se 

sentiram constrangidos em expor a sua opinião sabendo que outros médicos 

poderiam ver a sua resposta. Assim, foram propostas modificações no sistema 

e planejado o próximo experimento.  

Seguem as modificações realizadas no sistema: 

� Foi incluída a funcionalidade de o médico consultor participar de vários 

grupos especialistas (exemplo: Neurologia, Radiologia, Cabeça/Pescoço 

etc.) e não apenas um; 

� Foi retirada a funcionalidade de solicitar a segunda opinião para médicos 

específicos. A solicitação é realizada apenas para grupos de 

especialistas. Desta forma o médico requerente não sabe quem é o 

responsável em responder a sua solicitação; 

� Foi retirada a lista dos médicos que participam da discussão da 

solicitação; 

� Foi incluída a funcionalidade de apenas o médico requerente ver todas 

as respostas dos especialistas. Os médicos consultores vêem apenas os 

seus comentários e os do médico requerente. 

4.7 Segunda Avaliação 

A segunda avaliação ocorreu no período de novembro de 2008 a janeiro 

de 2009. No dia 11 de novembro de 2008 foi feita uma apresentação do 

sistema para os médicos residentes utilizando videoconferência. Parte dos 

residentes estava presente e parte deles estava localizada em Pouso Alegre e 



 

53 

Londrina. Foram apresentados o processo proposto de avaliação, o uso do 

sistema e o cronograma das atividades. 

Do dia 11 de novembro a 4 de dezembro de 2008, 49 residentes se 

cadastraram no sistema como médicos consultores: 19 do primeiro ano de 

residência, 15 do segundo ano de residência, 14 do terceiro ano de residência 

e 1 do quarto ano de residência. 

A medida em que os residentes concluíam o seu cadastro no sistema, o 

pesquisador separava os residentes em grupos heterogêneos levando em 

consideração o ano de residência. Foi seguida essa estratégia para não atrasar 

o cronograma proposto para a pesquisa. Formam criados 12 grupos formados 

com 2 a 5 alunos. 

O Prof. Titular Henrique Manoel Lederman disponibilizou os casos 

clínicos no dia 16 de novembro de 2008. Os casos foram disponibilizados em 

uma apresentação eletrônica junto com todas as imagens médicas. Todos os 

casos apresentaram a descrição do quadro clínico, apenas um deles 

apresentou o sexo do paciente, e 3 apresentaram a idade do paciente. O item 

4.7.1 (pág. 54) apresenta um exemplo de caso postado. O pesquisador criou 

um diretório para cada caso clínico agrupando as imagens médicas junto com 

um arquivo no formato TXT com a descrição do caso. 

A postagem das solicitações de segunda opinião médica teve início no 

dia 17 de novembro de 2008. Submeteu-se em média 3 a 4 casos clínicos 

diários por grupo de residentes. As solicitações foram postadas de forma 

aleatória por grupo com o objetivo de minimizar a comunicação entre os 

médicos residentes. Foram postados 52 diferentes casos clínicos por grupo, 

totalizando 669 solicitações de segunda opinião médica na avaliação. O 

período de postagem dos casos foi estendido até o dia 08 de dezembro de 

2008 devido à solicitação do Prof. Titular Henrique Manoel Lederman, com o 

objetivo de aumentar a quantidade dos casos de 30 para 52. 

Foi necessária uma modificação do sistema com relação aos atributos 

sexo e a idade do paciente. Como a maioria dos casos clínicos não apresentou 

a informação do sexo do paciente foi necessário adicionar a opção de sexo 

“Não Informado” no sistema. O mesmo ocorreu para a idade em que foi 

necessário remover a sua obrigatoriedade do sistema. Estas alterações no 

sistema não comprometeram a generalidade dos resultados. Como nenhum 
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dos casos apresentou a informação de hipótese diagnóstica, foi colocado como 

valor padrão para todas as solicitações a frase “Não informado”. 

No dia 10 de dezembro de 2008 foi disponibilizado no sistema para os 

residentes o Questionário 3 de pesquisa de opinião e o questionário de 

avaliação da satisfação subjetiva do usuário com o sistema. 

O período de resposta às solicitações de segunda opinião médica e aos 

questionários foi prorrogado para o dia 9 de janeiro de 2009, visto que os 

residentes estavam ocupados com atividades particulares. Neste dia foi feito 

um levantamento de todas as respostas às solicitações de segunda opinião 

médica, que foram organizadas em uma planilha eletrônica enviada ao Prof. 

Titular Henrique Manoel Lederman para concluir a avaliação de sua disciplina. 

4.7.1 Exemplo de Caso Clínico 

A Tabela 7 apresenta um exemplo de caso clínico postado na segunda 

avaliação (pág. 23). A Tabela 8 (pág. 56) apresenta as respostas de segunda 

opinião dos médicos residentes para o caso postado. 

 

 

Dados do Paciente 

Idade: 7 anos 

Sexo: Não Informado  

   

Quadro clínico: Dor abdominal, cólica  

Hipótese diagnóstica: Não informado. 

Motivo da solicitação: Não informado. 

 

Tabela 7 – Exemplo de caso clínico postado na segunda avaliação. As imagens do caso 

não são apresentadas para manter o sigilo do paciente. 
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Médico Resposta de segunda opinião ao caso clínico 

1 Borramento da gordura abdominal localizada em fossa ilíaca direita  Realçe parietal pós injeção 
do meio de contraste do apêndice  Diagnóstico: Apendicite aguda 

4 Borramento da gordura peri-cecal. Aparente espessamento do apêndice. Compatível com 
processo inflamatório peri-cecal (apendicite) 

5 Estrutura tubuliforme espessada junto ao ceco, com densificação da gordura adjacente. HD: 
apendicite aguda. 

6 
Ao rx (imagem pequena, dificil visualizacao) aparentemente todo segmento colonico encontra-se 
contrastado (duplo contraste retal)  A TC evidencia segmentos de alcas intestinais nao 
contrastados, sem no entanto observar-se espessamento das alças.  HD: Obstruçao intestinal ? 

7 TX ABDOME  Imagem tubuliforme lateral ao ceco co borramento da gordura adjacente.  HD: 
apendicite 

8 
Cortes axiais de tomografia de abdome com contraste EV e Oral. Nota-se, na topografia de 
fossa iliaca direita, borramento de gordura, espessamento de parede de alça, coleção e 
constratação da parede do apendice cecal. HD: apendicite 

9 Fossa ilíaca direita com densificação da gordura, e apendice cecal espessado. No raio x, 
opacidade puntiforme na fossa ilíaca direita (fecalito).  HD: Apendicite aguda 

11 

Apendice cecal de calibre aparentemente aumentado (nao tenho como medir), com realce 
parietal apos injecao do meio de contraste e nao preenchido pelo contraste oral. Associado a 
discreta densificacao dos planos adiposos da fossa iliaca direita. 
 
Considerar a hipotese de processo inflamatorio na fossa iliaca direita apendicite). 

12 
Imagem hipoatenuante, arredondada, com realce periférico, localizada próximo à parede de alça 
intestinal (cólon); pequena distensão de alças; imagem de gás fora de alça???. HD: abscesso?? 
perfuração intestinal??? 

13 TC Abdome, evidencia: interrupção da coluna aerea no escanograma e imagem do \pseudo-
rim\" no corte axial da tomografia. HD: Intussepção." 

14 Densificação da gordura intra-abdominal da fossa ilíaca direita, associada a imagem compatível 
com apêndice cecal de calibre aumentado. Opinião: apendicite. 

15 Apendice espessado e e com liquido espesso na fossa iliaca direita.  HD: apendicite 

16 
TC abdome, com contraste VO e EV. Sinal da alças dentro de alça no primeiro corte, com 
moderada distensão de alças à montante. Invaginação intestinal?  Há densificação da gordura 
adjacente e realce do apêndice cecal. 

17 

Scout de tc de abdome e cortes axiais de tc de abdome evidenciam presença de liquido livre 
abdominal e densificação dos planos adiposos do flanco/ fossa ilíaca direitos. Nota-se imagem 
arredondada, com realce periférico e centro hipoatenunate ( apêndice cecal em corte axial ? )na 
fossa ilíaca direita. HD.: Abdome agudo inflamatório ( apendicite ? ) 

18 HD: apendicite 

19 Borramendo da gordura no flanco direito, associada a estrutura anelar com realce pelo meio de 
contraste e aparentemente de dimensões aumentadas. HD Apendicite aguda. 

20 Apendice de calibre aumentado, com paredes espessadas e borramento da gordura adjacente 
compatível com apendicite. 

21 

recebo tres imagens. Dois cortes axiais de tomografia e uma imagem de frente do abdomen).  
Nas imagens, noto nivel hidroaereo em alcas intestinais e do lado direito, estrutura tubular com 
realce nas paredes.  Com essa imagem e com o quadro clinico, elaboro a hipotese de 
apendicite. 

24 

TC abdome com contraste EV e VO, cortes axiais: extenso processo inflamatório na regiaõ da 
goteira parietocólica direita, que desloca o cólon ascendente anteriormente e se estende desde 
a região perihepática até a fossa ilíaca direita, onde se encontra estrutura aparentemente 
tubular, com realce periférico que pode corresponder a segmento de alça intestinal inflamado. 
Não há sinais de obstrução intestinal. HD: apendicite aguda complicada. 
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Médico Resposta de segunda opinião ao caso clínico 

25 

TC de abdomem cortes axiais com contraste + scout de TC, mostrando apendice  com paredes 
espessadas, borramento da gordura mesentérica adjacente, assim como massa em fossa iliaca 
direita sugestiva de alças intestinais agrupadas, que pode corresponder a plastrão. HD: 
Apendicite aguda 

26 Imagem tubular na fossa ilíaca direita, que pode corresponder ao apêndice cecal, de paredes 
espessadas. Nota-se hiperatenuação da gordura pélvica regional.  HD: Apendicite 

27 Apendicite aguda. apêndice cecal distendido visualizado na fossa ilíaca direita, associado a 
densificação do plano adiposo adjacente e pequena quantidade de líquido. 

28 

cortes tomográficos axiais com contraste evidenciando densificação da gordura mesentérica 
subhepática assciado a coleções liquidas multiseptadas. Na ultima imagem observa-se imagem 
de calculo. Considerar a possibilidade de vesicula biliar que rompeu e liberou o calculo, sem 
poder descartar quadro de apendicite aguda. 

29 Apendicite 

30 Apendicite 

31 Apendicite 

32 TC de abdome com imagem tubuliforme de paredes espessadas e densificação da gordura ao 
redor proximo ao ceco. HD: Apendicite 

34 Psoas hipertrfiados 

36 
Tomografia de abdome: cortes axiais, após a administração de contraste via oral. Imagem 
arredondada com  paredes espessadas adjacente ao ceco, associada a densificação dos planos 
gordurosos adjacentes.  Diagnóstico: apendicite aguda 

37 Espessamento de alça intestinal   Colite? 

38 
Observa-se quadro de distensão gasosa intestinal pela imagem scout, que associado a achados 
de níveis hidroaéreos na luz intestinal, sugere quadro obstrutivo intestinal de origem não 
esclarecida. A critério clínico sugere-se comparação com enema opaco.  E1 

40 Nota-se densificação da gordura peritoneal na fossa ilíaca direita, associado pequena 
quantidade líquido peri-cecal e espessamento e realce parietal do apêndice cecal. Apendicite. 

41 
Borramento da gordura na fossa ilíaca direita, sem contrastação do apêndice, associado à 
realce da parede do órgão e diâmetro provavelmente aumentado. Hipótese diagnóstica de 
apendicite aguda 

42 Tc de abdome.  espessamento do apendice cecal, borramento da gordura peri-apendicecal e 
colecao liquida hipoatenuante na fossa iliaca direita.  HD: apendicite complicada com abscesso. 

43 Estrutura tubular na fossa ilíaca direita, com realce, associada a borramento de planos 
gordurosas adjacentes.    HD: Apêndicite 

46 Espessamento de paredes com realce do apendice cecal. Apendicite. 

47 Densificação da gordura do mesentério na região da fossa ilíaca direita.  Possível estrutura 
tubular adjacente ao ceco com paredes espessadas (apêndice)    HD: apendicite 

49 

TC de abdomen: observa-se densificação e borramento mesentérico no hipocôndrio direito e na 
fosse ilíaca direita, com coleção associado. Nota-se ainda imagem redonda na fosse ilíaca 
direita, com realce anelar, de paredes espessadas. 
HD: Apendicite aguda complicada. 

Tabela 8 – Respostas de segunda opinião dos médicos consultores ao caso apresentado 

na Tabela 7 (pág. 54). Espaço e grafia das respostas não sofreram modificações. 
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4.8 Resultados dos Questionários 

4.8.1 Questionário 1 - Conhecimento Prévio 

O questionário (pág. 22) foi liberado para preenchimento no dia 11 de 

novembro de 2008, junto com o cadastro dos médicos consultores. O 

questionário foi respondido do dia 11 de novembro ao dia 04 de dezembro de 

2008 por 49 médicos. 

Figura 17 – Gráfico do percentual de médicos praticantes de segunda opinião médica. 

 

A Figura 17 apresenta o gráfico do percentual dos médicos praticantes 

de segunda opinião médica. Dos 49 médicos participantes da avaliação, 48 

(98%) não praticam a segunda opinião médica. A Tabela 9 apresenta as 

respostas do questionário preenchido pelo médico (2%) que pratica a segunda 

opinião médica. 

Pergunta Respostas 

Quantidade de solicitações de segunda opinião médica feitas por 
médicos requerentes que costuma atender por mês. Nenhuma solicitação por mês. 

Meios de solicitações de segunda opinião médica que costuma 
utilizar. E-mail e telefone. 

Rejeição de solicitações de segunda opinião médica feitas por 
médicos requerentes. 

Aceita todas as solicitações de 
segunda opinião médica. 

Dificuldades em entender as dúvidas e problemas do médico 
requerente em uma solicitação de segunda opinião médica. 

Dificuldade quando a solicitação de 
segunda opinião médica não vem 
estruturada, ou seja, o médico 
escreve tudo de forma aglomerada. 

2,0%

1 médico

98,0%

48 médicos

Pratica segunda opinião 

Não pratica segunda 

opinião
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Pergunta Respostas 

Facilidade para visualizar as imagens radiológicas em uma 
solicitação de segunda opinião médica. Sempre consegue visualizar. 

Formatos de imagem radiológica que normalmente o médico 
requerente envia em uma solicitação de segunda opinião médica. Sem resposta. 

Formas de registro de solicitação de segunda opinião médica. 

Mantém a solicitação de segunda 
opinião médica no e-mail da web, e 
também a salva no computador 
pessoal. 

Sentimento do médico consultor sobre o diagnóstico fornecido 
dada a informação recebida na solicitação de segunda opinião 
médica. 

Seguro do diagnóstico quando 
conhece o médico requerente. 

Tabela 9 – Resultado da avaliação do conhecimento prévio do médico praticante de 

segunda opinião médica. 

4.8.2 Questionário 2 - Questionário da Solicitação 

Este questionário (pág. 22) foi respondido à medida que cada um dos 

médicos participantes da avaliação informou a sua opinião médica para cada 

caso solicitado. O período de respostas foi do dia 17 de novembro de 2008 a 

09 de janeiro de 2009. Foram obtidas 1.306 respostas para o questionário de 

um total de 2.597 respostas esperadas (número de casos x número de 

médicos). 

Categoria Descrição 

Dados demográficos Dados demográficos do paciente como, por exemplo, idade, sexo, 
localidade. 

Dados Clínicos 
Dados e informações da situação clínica do paciente, como por exemplo, 
história clínica, exame físico, história da doença atual, história médica 
pregressa, história pessoal, história familiar. 

Exames Exames e seus resultados, informações adicionais como descrição, local 
anatômico, indicação do tipo de exame e qualidade das imagens. 

Encaminhamento 
Dados e informações no encaminhamento como continuidade do 
tratamento, de acompanhamento, diagnóstico, dúvida do médico 
requerente e motivo da solicitação. 

Tabela 10 – Categorias adotadas na classificação das respostas abertas do questionário 

da solicitação. 

 

Os itens a) e d) deste questionário apresentam respostas abertas. As 

respostas abertas fornecidas pelos médicos participantes da pesquisa foram 

classificadas de acordo com as classificações apresentadas na Tabela 10. 
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a)  Análise das Dificuldades de Entendimento do Médico Consultor em 

Relação à Solicitação do Médico Requerente  

Foi perguntado aos médicos participantes se eles tiveram dificuldades 

em entender as dúvidas e problemas do médico requerente. A Figura 18 

apresenta o gráfico da quantidade de respostas que os médicos consultores 

indicaram ter dificuldades no entendimento das dúvidas e problemas do médico 

requerente. Do total de 1.306 respostas, 1.156 (88,5%) indicam que o médico 

consultor não apresentou dificuldades no entendimento das dúvidas do médico 

requerente e 150 (11,5%) indicam que o médico consultor teve dificuldades. 

 

Figura 18 – Gráfico da quantidade de respostas que os médicos consultores indicaram 

ter dificuldades no entendimento das dúvidas e problemas do médico requerente. 

 

 As 150 respostas indicavam que o problema foi a falta de informações 

na solicitação. Estas informações faltantes foram categorizadas e agrupadas 

seguindo os termos da Tabela 10 (pág. 58). Uma resposta poderia ser 

classificada em uma ou mais categorias. A Figura 19 apresenta os resultados. 

Os dados faltantes nas solicitações mais indicados pelos médicos foram: 

história clínica com 68 respostas (29,6%), idade do paciente com 40 respostas 

(17,4%), imagens radiológicas com 14 respostas (6,1%), dúvidas do médico 

requerente com 11 respostas (4,8%), imagens com qualidade com 10 

respostas (4,3%), descrição das imagens com 9 respostas (3,9%), local 

anatômico do exame com 8 respostas (3,5%) e o sexo do paciente com 7 

respostas (3,0%). 

88,5%

1156 respostas

11,5%

150 respostas

Não apresentou dificuldades

Apresentou dificuldades
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As 150 respostas que indicam as dificuldades dos médicos consultores 

foram agrupadas por médico, por ano de residência e por caso clínico. A 

Tabela 11 mostra a quantidade de solicitações com dúvidas por médico 

consultor. A Tabela 12 apresenta a quantidade de solicitações com dúvidas por 

ano de residência. A Tabela 13 indica a quantidade de solicitações com 

dúvidas por caso clínico. 

 

 

Figura 19 - Gráfico da porcentagem de dados faltantes nas solicitações de segunda 

opinião médica indicados pelos médicos consultores. 

 

Quantidade* 
N=150 Médico Ano**  

Quantidade* 
N=150 Médico Ano**  

Quantidade* 
N=150 Médico Ano** 

30 11 R2  5 34 R3  2 8 R1 

27 13 R1  4 25 R1  2 42 R3 

14 29 R2  4 32 R1  1 7 R2 

11 17 R2  4 37 R1  1 19 R3 

10 28 R2  3 12 R1  1 24 R2 
8 47 R2  3 15 R3  1 31 R1 

6 14 R3  3 21 R1  1 43 R2 

5 22 R1  3 36 R3  1 48 R1 
*Quantidade de solicitações na qual o médico teve dúvidas. 
**Ano de residência do médico. 

Tabela 11 – Quantidade de solicitações com dúvidas indicadas pelos médicos 

consultores agrupadas por médico consultor. 

 

 

20,9%

40 respostas

47,1%

90 respostas

20,9%

40 respostas

11,0%

21 respostas

Dados demográficos

Dados clínicos

Exames

Encaminhamento
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Ano de residência médica Quantidade de solicitações 
N=150 

Porcentagem 

1 85 56,7% 
2 42 28,0% 
3 22 14,7% 
4 1 0,7% 

Tabela 12 – Quantidade de solicitações com dúvidas indicadas pelos médicos 

consultores agrupadas por ano de residência. 

 

Quantidade* 
N=150 Caso Clínico  

Quantidade* 
N=150 Caso Clínico  

Quantidade* 
N=150 Caso Clínico 

8 #49  3 # 10  2 # 22 

7 #26  3 # 11  2 # 30 
6 # 5  3 # 14  2 # 34 
6 # 24  3 # 17  2 # 37 
6 # 28  3 # 20  2 # 40 
5 # 1  3 # 31  2 # 47 

5 # 38  3 # 33  2 # 48 
4 # 8  3 # 35  2 # 51 
4 # 12  3 # 36  1 # 15 
4 # 13  3 # 45  1 # 18 
4 # 16  3 # 50  1 # 25 

4 # 23  2 # 3  1 # 29 
4 # 27  2 # 6  1 # 39 
4 # 32  2 # 7  1 # 41 
4 # 42  2 # 9  1 # 52 
4 # 46  2 # 19  

3 # 4  2 # 21  

*Quantidade de solicitações com dúvidas indicadas pelos médicos consultores. 

Tabela 13 – Quantidade de solicitações com dúvidas indicadas pelos médicos 

consultores agrupadas por caso clínico. 

 

b)  Análise da Observação das Imagens Radiológicas 

Foi perguntado aos médicos consultores se eles conseguiram observar 

as imagens radiológicas enviadas pelo médico requerente. A Tabela 14 

apresenta os resultados.  

As 15 respostas em branco foram categorizadas no item “As imagens 

estavam com qualidade para emitir um diagnóstico”. 
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Resposta Quantidade 
N=1.306 

Porcentagem 

As imagens estavam com qualidade para emitir um 
diagnóstico. 

523 40,0% 

Falta de recursos de tratamento da imagem como, por 
exemplo, de ampliação (zoom), brilho e contraste. 

499 38,2% 

As imagens estavam sem qualidade. 282 21,6% 

Não se aplica. A solicitação de segunda opinião médica não 
necessitou de imagens. 

2 0,2% 

Tabela 14 – Resultado da observação das imagens radiológicas pelos médicos 

consultores. 

 

c)  Análise da Qualidade das Imagens Radiológicas 

Foi solicitado aos médicos consultores que informassem a existência da 

perda de qualidade na imagem. Ao responder os médicos deveriam fazer uma 

comparação das imagens fornecidas na solicitação com as imagens que eles 

estão acostumados a utilizar no dia-a-dia. A Tabela 15 apresenta os resultados. 

As 15 respostas em branco foram categorizadas no item “Não existe perda de 

qualidade na imagem”. 

Resposta 
Quantidade 

N=1.306 Porcentagem 

Existe perda de qualidade na imagem prejudicando o 
diagnóstico. 

466 35,7% 

Não existe perda de qualidade na imagem. 457 35,0% 

Existe perda de qualidade na imagem, porém sem prejudicar 
o diagnóstico. 

383 29,3% 

Tabela 15 – Resultado da qualidade das imagens radiológicas das solicitações de 

segunda opinião médica indicada pelos médicos consultores. 

 

d)  Análise da Falta de Informação na Solicitação 

Os médicos foram consultados se faltou alguma informação importante 

na solicitação. Conforme indicado no gráfico da Figura 20, do total de 1.306 

respostas, 972 respostas (74,4%) indicam que não faltou informação e 334 

(25,6%) indicam que faltou alguma informação. 

Como a pergunta apresentou resposta aberta, as 334 respostas que 

indicavam as informações faltantes foram categorizadas e agrupadas seguindo 

os termos da Tabela 10 (pág. 58). Uma resposta poderia ser classificada em 

uma ou mais categorias. A Figura 21 apresenta os resultados. 
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Figura 20 – Gráfico da porcentagem de respostas que indicaram a falta de informação 

nas solicitações de segunda opinião médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Gráfico da porcentagem de informações faltantes nas solicitações de 

segunda opinião médica indicadas pelos médicos consultores. 

 

As informações faltantes nas solicitações mais indicadas pelos médicos 

foram: idade do paciente com 105 respostas (19,7%), história clínica com 100 

respostas (18,8%), história da doença atual com 57 respostas (10,7%), 

imagens com 53 respostas (10,0%), e sexo do paciente com 37 respostas 

(7,0%). 
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e)  Análise dos Problemas Técnicos 

Foi perguntado aos médicos consultores se tiveram problemas técnicos 

com o sistema de segunda opinião médica durante a avaliação. Do total de 

1.306 repostas, 108 (8,3%) indicaram ter tido problemas técnicos. A Tabela 16 

apresenta o detalhamento dos problemas. 

Resposta Quantidade 
N=1.306 

Porcentagem 

Não houve reclamação. 1.198 91,7% 

O sistema demorou muito tempo para responder as 
solicitações do médico (validar a autenticação no sistema, 
entrar na pág. para emitir a opinião etc.). 

45 3,4% 

O médico consultor teve que preencher a sua opinião mais 
de uma vez porque o sistema parou de funcionar. 43 3,3% 

O médico consultor teve que preencher o diagnóstico mais 
de uma vez porque perdeu a conexão com a internet. 20 1,5% 

Tabela 16 – Problemas técnicos encontrados pelos médicos consultores na utilização do 

sistema de segunda opinião médica STA. 

 

f)  Análise da Opinião Geral da Solicitação de Segunda Opinião 

Foi perguntada aos médicos consultores a sua opinião geral sobre o 

conteúdo da solicitação de segunda opinião médica. A Tabela 17 apresenta os 

resultados. 

Resposta 
Quantidade 

N=1.306 Porcentagem 

Média: alguns itens estão bons, outros ruins. 546 41,8% 

Clara: todos os itens estão bons. 308 23,6% 

Ruim: Falta Informação. 367 28,1% 

Sem Informação. 85 6,5% 

Tabela 17 - Opinião geral dos médicos consultores do conteúdo da solicitação de 

segunda opinião médica. 

4.8.3 Questionário 3 - Pesquisa de opinião 

O questionário de pesquisa de opinião foi respondido ao término da 

avaliação sendo respondido do dia 10 de dezembro de 2008 ao dia 02 de 

janeiro de 2009. O questionário foi respondido por 12 dos 49 médicos 

participantes. Seguem os resultados.  
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a)  Análise da Percepção da Média de Tempo de Uso do Sistema por Dia 

Foi perguntado para os médicos consultores o tempo médio gasto por 

dia na utilização do sistema. A Tabela 18 apresenta os resultados. 

Resposta 
Quantidade 

N=12 Porcentagem 

10 minutos a 20 minutos por dia. 4 33,3% 

20 minutos a 30 minutos por dia. 4 33,3% 

30 minutos a 40 minutos por dia. 3 25,0% 

40 minutos a 50 minutos por dia. 1 8,3% 

Uma hora ou mais. 0 0,0% 

Tabela 18 – Percepção dos médicos da média de tempo de utilização do sistema STA por 

dia. 

 

b)  Análise da Percepção do Tempo Utilizando o Sistema Levando em 

Consideração as Atividades do Dia-a-dia 

Os médicos foram questionados se o tempo de utilização do sistema 

dificultou o trabalho do dia-a-dia. A Tabela 19 apresenta os resultados.  

Resposta Quantidade 
N=12 

Porcentagem 

O tempo utilizado atrapalha pouco o trabalho do dia-a-dia. 7 58,3% 

O tempo utilizado não dificulta o trabalho do dia-a-dia. 3 25,0% 

O tempo utilizado atrapalha o trabalho do dia-a-dia. 2 16,7% 

Tabela 19 – Percepção dos médicos do tempo de uso do sistema STA levando em 

consideração as atividades do dia-a-dia. 

 

c)  Análise da Produtividade no Trabalho de Segunda Opinião Médica 

Foi consultado aos médicos se, na opinião deles, o uso do sistema pode 

contribuir para um aumento na produtividade do trabalho de fornecer a 

segunda opinião médica. Os resultados são apresentados na Tabela 20. 

Resposta 
Quantidade 

N=12 Porcentagem 

O uso do sistema pode contribuir para um aumento na 
produtividade do trabalho dos médicos. 6 50,0% 

A produtividade do trabalho dos médicos continuará a 
mesma. 4 33,3% 

O uso do sistema pode contribuir para uma diminuição na 
produtividade do trabalho dos médicos. 2 16,7% 

Tabela 20 – Percepção dos médicos sobre a produtividade no trabalho de segunda 

opinião médica utilizando o sistema STA. 
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4.8.4 Questionário da Satisfação Subjetiva do Usuário com o Sistema 

Junto com o Questionário 3 (pág. 64) foi respondido o questionário de 

avaliação da satisfação subjetiva do usuário com o sistema. O questionário foi 

respondido do dia 10 de dezembro de 2008 a 02 de janeiro de 2009 por 13 

médicos. Com exceção da última pergunta, todas as respostas dos médicos 

deveriam ser através de uma nota, variando de percepções negativas (nota 0) 

para percepções positivas (nota 9). A Tabela 21 apresenta os resultados. A 

coluna “Média Normalizada” apresenta o percentual das notas ajustadas para a 

escala de 0 a 10. 

Item de Avaliação 
Média  
(0-9) 

Média 
Normalizada 

Desvio 
Padrão 

(0-9) 

Reações Diversas 

1. (Horrível / Maravilhoso) 5,6 62,2% 1,6 

2. (Difícil de usar / Fácil de usar) 7,9 87,8% 1,3 

3. (Frustrante / Satisfatória) 6,2 68,9% 1,9 

4. (Inadequado / Adequado) 5,5 61,1% 1,9 

5. (Cansativo / Estimulante) 4,6 51,1% 2,1 

6. (Rígido / Flexível) 3,9 43,3% 2,9 

Tela 

7. Caracteres apresentados na tela do computador  
(Difícil para ler / Fácil para ler) 7,6 84,4% 1,6 

8. Organização da informação na tela  
(Confusa / Muito Clara) 6,5 72,2% 1,8 

9. Seqüência das telas  
(Confusa / Muito Clara) 6,4 71,1% 1,7 

Terminologias e Informações do Sistema 

10. Uso dos termos durante todo o sistema  
(Inconsistente / Consistente) 6,8 75,6% 1,4 

11. Terminologias do sistema relacionadas com o ambiente 
do usuário (Nunca / Sempre) 6,3 70,0% 1,8 

12. Posição em que as mensagens são apresentadas na 
tela (Inconsistente / Consistente) 6,7 74,4% 1,6 

13. Maneira como usuário interage com o sistema  
(Confuso / Claro) 6,5 72,2% 1,7 

14. Freqüência que o sistema mantém o usuário informado 
do que está acontecendo (Nunca / Sempre) 5,3 58,9% 2,8 

15. Mensagens de erro (Não ajudam / Úteis) 5,4 60,0% 3,0 

Aprendizagem 

16. Aprendizado na utilização o sistema (Difícil / Fácil) 8,6 95,6% 0,7 

17. Explorar o sistema por tentativas e erros (Difícil / Fácil) 7,8 86,7% 1,7 

18. Relembrar os nomes das funcionalidades do sistema 
(Difícil / Fácil) 7,5 83,3% 1,2 
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Item de Avaliação Média  
(0-9) 

Média 
Normalizada 

Desvio 
Padrão 

(0-9) 

19. Existem maneiras mais diretas de se realizar uma tarefa 
(Nunca / Sempre) 6,4 71,1% 1,4 

20. Mensagens de ajuda do sistema  
(Não ajudam / Ajudam muito) 6 66,7% 2,2 

Capacidades do Sistema 

21. Velocidade para executar uma tarefa  
(Muito devagar / Rápida o suficiente) 6,3 70,0% 2,3 

22. Confiança do sistema (Pouco confiável / Confiável) 6,4 71,1% 2,2 

23. Nível de experiência do usuário é levado em 
consideração (Nunca / Sempre) 5,3 58,9% 3,6 

Tabela 21 – Resultado do questionário da satisfação subjetiva do usuário com o sistema 

STA. 

4.9 Solicitações de Segunda Opinião Médica 

Nesta seção são apresentados os resultados relativos às solicitações de 

segunda opinião médica como o tempo de resposta, a categorização das 

respostas dadas pelos médicos consultores, a complexidade das solicitações e 

a segurança do diagnóstico. 

4.9.1 Tempo de Resposta às Solicitações de Segunda Opinião 

O tempo de resposta às solicitações de segunda opinião foi calculado 

com base na diferença de tempo entre o momento em que os médicos 

participantes do experimento observaram a solicitação pela primeira vez e o 

momento em que responderam a última opinião para a solicitação. 

 

Tempo de Resposta por Solicitação de Segunda Opinião Médica 

A Tabela 22 apresenta a consolidação dos tempos de resposta por 

solicitação de segunda opinião médica. O tempo médio é a média de todos os 

tempos de resposta a solicitação, o tempo da resposta mais rápida consiste na 

resposta que demorou menos tempo para ser elaborada dentre todas as 

respostas, o tempo da resposta mais lenta consiste na resposta que demorou 

mais tempo para ser elaborada dentre todas as respostas e o tempo da 

primeira resposta é o tempo em que a solicitação recebeu a primeira resposta, 

ou seja, é a diferença de tempo entre a postagem da solicitação e a postagem 
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da primeira resposta, independente do médico que o fez. A tabela completa 

dos tempos de resposta para as solicitações é apresentada no APÊNDICE X – 

Tempo de Resposta Por Solicitação de Segunda Opinião Médica (pág. 187). 

 

Resposta 
Mais Rápida 
(hh:mm:ss) 

Resposta 
Mais Lenta 
(hh:mm:ss) 

Primeira 
Resposta 

(hh:mm:ss) 

Tempo Médio 
(hh:mm:ss) 

Desvio 
Padrão 

(hh:mm:ss) 

Média 00:00:41 129:54:58 00:26:02 05:17:45 23:35:39 

Tabela 22 – Consolidação dos indicadores de tempos de resposta das solicitações de 

segunda opinião médica por solicitação. 

 

Tempo de Resposta por Médico 

A Tabela 23 apresenta a consolidação dos tempos de resposta às 

solicitações de segunda opinião médica por médico participante. O tempo da 

resposta mais rápida consiste na resposta que demorou menos tempo para ser 

elaborada dentre todas as respostas dadas pelo médico independente da 

solicitação. O tempo da resposta mais lenta consiste na resposta que demorou 

mais tempo para ser elaborada pelo médico. O tempo médio é a média de 

todos os tempos de resposta às solicitações. A tabela completa dos tempos de 

resposta por médico é apresentada no APÊNDICE XI – Tempo de Resposta de 

Solicitação de Segunda Opinião Médica por Médico (pág. 189). 

 

Resposta 
Mais Rápida 
(hh:mm:ss) 

Resposta 
Mais Lenta 
(hh:mm:ss) 

Quantidade de 
Solicitações 
Respondidas 

Tempo Médio 
(hh:mm:ss) 

Desvio 
Padrão 

(hh:mm:ss) 

Média 02:28:26 78:46:19 1891 07:35:22 16:50:31 

Tabela 23 – Consolidação dos indicadores de tempos de resposta das solicitações de 

segunda opinião médica por médico. 

 

A Figura 22 apresenta o gráfico de quantis de tempo de resposta das 

solicitações de segunda opinião médica e Figura 23 apresenta o mesmo 

conteúdo do gráfico, porém separado pelo ano de residência médica. 
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Figura 22 – Gráfico de quantis de tempo de resposta das solicitações de segunda 

opinião médica. 

 

 

 

 

Figura 23 – Gráficos de quantis de tempo de resposta das solicitações de segunda 

opinião médica por ano de residência. 

 

0

100000

200000

300000

400000

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

- 100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

R1 R2 

R3 R4 



 

70 

4.9.2 Categorização das Respostas às Solicitações de Segunda Opinião 

Médica 

Todas as segundas opiniões emitidas pelos médicos participantes do 

experimento foram categorizadas pela Sra. Andrea Puchnick com suporte do 

Prof. Titular Henrique Manoel Lederman. Foram seguidos os seguintes critérios 

na análise: 

� Não foram categorizadas as respostas dos médicos que responderam 

menos que a metade das solicitações (26 solicitações) de segunda 

opinião; 

� Não foram categorizadas as respostas dos médicos externos a 

UNIFESP (total 6 médicos); 

� As respostas foram categorizadas como satisfatória ou insatisfatória;  

� A resposta foi categorizada como satisfatória quando apresentou um 

diagnóstico adequado ao caso indicado na solicitação; 

� Se a resposta não apresentou uma opinião médica, então foi 

categorizada como insatisfatória. 

 

Foram avaliadas 1.704 respostas de 34 médicos. Deste total, 514 

(29,1%) foram definidas como satisfatórias. A Tabela 24 e a Tabela 25 

apresentam a porcentagem de respostas satisfatórias por caso clínico e por 

ano de residência, respectivamente. A Figura 24 apresenta os gráficos de 

quantis de repostas satisfatórias às solicitações de segunda opinião médica por 

ano de residência. 
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%RS* 
Total de 

RS* 
N=34 

Caso 
Clínico  %RS* 

Total de 
RS* 

N=34 

Caso 
Clínico  %RS* 

Total de 
RS* 

N=34 

Caso 
Clínico 

82,4% 28 8  38,2% 13 27  8,8% 3 39 
79,4% 27 37  32,4% 11 24  5,9% 2 13 

76,5% 26 25  32,4% 11 35  5,9% 2 19 
76,5% 26 45  26,5% 9 26  5,9% 2 28 
73,5% 25 52  26,5% 9 47  5,9% 2 31 
70,6% 24 15  23,5% 8 17  5,9% 2 34 

67,6% 23 14  20,6% 7 9  5,9% 2 50 
61,8% 21 40  20,6% 7 36  2,9% 1 3 
61,8% 21 48  17,6% 6 18  2,9% 1 16 
58,8% 20 6  17,6% 6 32  0,0% 0 1 
55,9% 19 10  17,6% 6 43  0,0% 0 2 

52,9% 18 29  17,6% 6 49  0,0% 0 7 
50,0% 17 20  14,7% 5 41  0,0% 0 11 
50,0% 17 46  11,8% 4 4  0,0% 0 30 
47,1% 16 21  11,8% 4 5  0,0% 0 33 
47,1% 16 44  11,8% 4 12  0,0% 0 42 

44,1% 15 51  11,8% 4 22     
41,2% 14 38  11,8% 4 23     

*RS: Resposta satisfatória. 

Tabela 24 – Porcentagem de respostas satisfatórias às solicitações de segunda opinião 

médica por caso clínico. 

Ano de Residência Médica 
Quantidade de Respostas 

Satisfatórias 
N=1.768* 

% de Respostas Satisfatórias 

1 140 24,5% 

2 219 35,1% 

3 155 27,1% 
*N para R1 = 440, N para R2 = 480, N para R3 = 440. 

Tabela 25 – Porcentagem de respostas satisfatórias às solicitações de segunda opinião 

médica por ano de residência médica. 

 

 

Figura 24 – Gráficos de quantis de repostas satisfatórias às solicitações de segunda 

opinião médica por ano de residência. 
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A Figura 25 apresenta o gráfico da correlação dos tempos de resposta 

das solicitações de segunda opinião médica com a quantidade de respostas 

satisfatórias indicando uma correlação negativa com R2 = 0,09. Neste gráfico 

foram retirados os valores extremos (outliers). 

 

 

Figura 25 – Gráfico da correlação dos tempos de resposta das solicitações de segunda 

opinião médica com a quantidade de respostas satisfatórias. 

4.9.3 Complexidade da Solicitação 

Os médicos participantes do experimento deram o seu parecer sobre a 

sobre a complexidade de cada solicitação no momento de informar a sua 

opinião médica. Os médicos informaram se a solicitação era simples ou 

complexa. Das 1.704 respostas, 630 (37,5%) indicam que o médico consultor 

achou a solicitação simples, 953 (55,9%) indicam que o médico achou a 

solicitação complexa e 112 (6,6%) não responderam. A Tabela 26 apresenta o 

índice consolidado de complexidade do diagnóstico para os casos clínicos 

segundo os médicos consultores. A tabela completa é mostrada no APÊNDICE 

XII – Índice de Complexidade do Diagnóstico para os Casos Clínicos Segundo 

os Médicos Consultores (pág. 191). 

 Classificação Quantidade 
N = 1.704 

Porcentagem 

Simples 639 37,5% 
Complexo 953 55,9% 
Sem resposta 112 6,6% 

Tabela 26 – Índice consolidado da complexidade do diagnóstico para os casos clínicos 

segundo os médicos consultores. 
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A Figura 26 apresenta os gráficos de quantis dos casos clínicos 

complexos segundo os médicos consultores por ano de residência. 

 

 

Figura 26– Gráficos de quantis dos casos clínicos complexos segundo os médicos 

consultores por ano de residência. 

4.9.4 Segurança do Diagnóstico 

Os médicos participantes do experimento informaram a segurança do 

seu diagnóstico no momento de dar a opinião médica. A segurança do 

diagnóstico deveria ser informada para todas as solicitações de segunda 

opinião médica. Os médicos informaram se tinham “Confiança abaixo de 75%” 

ou “Confiança acima de 75%" no diagnóstico informado. Das 1.704 respostas, 

733 (43,0%) indicam que o médico consultor teve “Confiança acima de 75%" do 

seu diagnóstico, 864 (50,7%) indicam que o médico apresentou “Confiança 

abaixo de 75%" no seu diagnóstico e 107 (6,3%) não responderam. A Tabela 

27 apresenta o índice consolidado de segurança do diagnóstico para os casos 

clínicos segundo os médicos consultores. A tabela completa é mostrada no 

APÊNDICE XIII – Índice de Segurança do Diagnóstico para os Casos Clínicos 

Consolidado Segundo os Médicos Consultores (pág. 193). A Figura 27 

apresenta os gráficos de quantis dos casos clínicos que apresentaram 

confiança acima de 75% segundo os médicos consultores por ano de 

residência. 
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Classificação 
Quantidade 
N = 1.704 

Porcentagem 

Confiança acima de 75% 733 43,0% 
Confiança abaixo de 75% 864 50,7% 
Sem resposta 107 6,3% 

Tabela 27 – Índice consolidado da segurança do diagnóstico para os casos clínicos 

segundo os médicos consultores. 

 

 

Figura 27 – Gráficos de quantis dos casos clínicos que apresentaram confiança acima de 

75% segundo os médicos consultores por ano de residência. 

4.9.5 Correlação Categorização da Resposta com Complexidade e 

Segurança do Diagnóstico 

A categorização da resposta, a complexidade e a segurança foram 

correlacionadas entre si, par a par. A Tabela 28 apresenta os resultados. Para 

o item segurança do diagnóstico, nesta na tabela, utiliza-se “com certeza” para 

“Confiança acima de 75%" e “com dúvida” para “Confiança abaixo de 75%". 

 

Correlação R2 / F / Significância Conclusão 

Simples x Com Certeza 

R2 = 0,7367 Quanto mais diagnósticos apontados como 
simples, mais indicação de certeza no 
diagnóstico. 

F = 139,8898 

Significância < 0,0001 

Simples x Com Dúvida 

R2 = 0,7293 
Quanto mais diagnósticos apontados como 
simples, menos indicação de dúvida no 
diagnóstico. 

F = 134,7322   

Significância < 0,0001 

Simples x Resposta Satisfatória  

R2 = 0,0194 
Não há uma relação entre indicação de o 
caso ser simples e apresentar resposta 
satisfatória. 

F = 0,9921 

Significância = 0,3240 

Simples x Resposta Insatisfatória 
R2 = 0,0172 Não há uma relação entre quantidade de 

indicação de o caso ser simples e 
apresentar resposta insatisfatória. F = 0,8763 
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Correlação R2 / F / Significância Conclusão 

Significância = 0,3537 

Complexo x Com Certeza 

R2= 0,6316  Quanto mais diagnósticos apontados como 
complexo, menos indicação de certeza no 
diagnóstico. 

F = 85,7319 

Significância < 0,0001 

Complexo x Com Dúvida 

R2= 0,7093 Quanto mais diagnósticos apontados como 
complexo, maior é a indicação de dúvida no 
diagnóstico. 

F = 122,0118 

Significância < 0,0001 

Complexo x Resposta Satisfatória 

R2 = 0,0290 Não há uma relação entre indicação de o 
caso ser complexo e apresentar resposta 
satisfatória. 

F = 1,4954 

Significância = 0,2271 

Complexo x Resposta Insatisfatória 

R2 = 0,0304 
Não há uma relação entre quantidade de 
indicação de o caso ser complexo e 
apresentar resposta insatisfatória. 

F = 1,5668 

Significância = 0,2165 

Certeza no Diagnóstico x  
Resposta Satisfatória 

R2 = 0,0767 
Há uma fraca relação entre quantidade de 
indicação de ter certeza no diagnóstico do 
caso e apresentar resposta satisfatória. 

F = 4,1514 

Significância = 0,0469 

Certeza no Diagnóstico x 
 Resposta Insatisfatória 

R2 = 0,0699  Não há uma relação entre quantidade de 
indicação de ter certeza no diagnóstico do 
caso e apresentar resposta insatisfatória. 

F = 3,7590 

Significância = 0,0582 

Dúvida no Diagnóstico x 
 Resposta Satisfatória 

R2 = 0,0997 Há uma fraca relação entre quantidade de 
indicação de ter dúvida no diagnóstico do 
caso e apresentar resposta satisfatória 

F = 5,5393 

Significância = 0,0226 

Dúvida no Diagnóstico x 
 Resposta Insatisfatória 

R2 = 0,0986 Há uma fraca relação entre quantidade de 
indicação de ter dúvida no diagnóstico do 
caso e apresentar resposta insatisfatória. 

F = 5,4690 

Significância = 0,0234 

Tabela 28 – Tabela de correlação entre a categorização da resposta com complexidade e 

segurança do diagnóstico. 

A Figura 28 apresenta um gráfico reticulado da correlação entre a 

categorização da resposta com complexidade e segurança do diagnóstico. O 

eixo X representa a complexidade: o valor 0 indica que a solicitação é 

complexa e o valor 1 indica que a solicitação é simples. O eixo y representa a 

segurança do diagnóstico: o valor 0 indica dúvida na resposta da solicitação e o 

valor 1 indica certeza na resposta da solicitação. O eixo z representa a 

categorização da resposta: o valor 0 indica que a resposta da solicitação foi 

insatisfatória e o valor 1 indica que a resposta da solicitação foi satisfatória. O 

raio das esferas representa a quantidade de avaliações que apresentam as 

características do ponto espacial. Assim, como exemplo na figura, no ponto C 

há uma esfera cujo raio representa 185 (11,6%) avaliações consideradas 
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complexas pelos médicos, com dúvida no diagnóstico informado e com 

resposta classificada como satisfatória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Gráfico reticulado da correlação entre a categorização da resposta com 

complexidade e segurança do diagnóstico. 

4.10 Tempo de Utilização do Sistema 

O tempo de utilização consiste no tempo em que o médico utilizou o 

sistema. Este tempo foi calculado pela diferença do momento de autenticação 

do médico até a sua última ação realizada no sistema. A Tabela 29 mostra o 

tempo consolidado de utilização do sistema. A Tabela 30 apresenta o tempo 

consolidado de utilização do sistema por ano de residência médica. O 

APÊNDICE XIV – Tempo de Acesso ao Sistema STA por Médico (pág. 195) 

apresenta os tempos de acesso ao sistema por médico. 

  

Satisfatória (1) 

Certeza (1) 

Insatisfatória (0) 

Complexo (0) 

Simples (1) 

Segurança Diagnóstico (y) 

Complexidade (x) 

Resposta (z) 

Dúvida (0) 

E 343 (21,6%) 

B 81 (5,1%) 

F 29 (1,8%) C 185 (11,6%) 

G 561 (35,5%) 

A 128 (8,1%) 

H 188 (11,8%) D 74 (4,7%) 
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Mínimo Máximo 
Tempo Total 
de Acesso 
(hh:mm:ss) 

Quantidade 
Total de 
Acessos 

Tempo Médio 
de Acesso 
(hh:mm:ss) 

Desvio Padrão 

00:00:01 03:03:12 204:50:42 636 00:19:20 00:20:14 

Tabela 29 – Tempo consolidado de utilização do sistema STA. 

Ano de 
Residência 

Quantidade 
Médicos por Ano 

de Residência 

Tempo Total de 
Acesso 

(hh:mm:ss) 

Quantidade Total 
de Acessos 

Tempo Médio 
 de Acesso 
(hh:mm:ss) 

R1 19 83:45:45 227 00:22:08 

R2 15 74:49:06 248 00:18:06 

R3 14 41:59:43 144 00:17:30 

R4 1 04:16:08 17 00:15:04 

Tabela 30 – Tempo consolidado de utilização do sistema STA  

por ano de residência médica. 

 

A Figura 29 apresenta o gráfico de correlação do tempo de utilização do 

sistema com a quantidade de médicos que utilizaram o sistema por dia 

indicando uma correlação positiva com R2 = 0,9. 

 

 

Figura 29 – Gráfico da correlação do tempo de utilização do sistema por dia com a 

quantidade de médicos que utilizaram o sistema por dia. 
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5 DISCUSSÃO 

Este capítulo apresenta as discussões do trabalho. De início são 

analisados os resultados da avaliação do sistema de segunda opinião. Em 

seguida são discutidos pontos importantes para a boa prática da segunda 

opinião medica baseados nos resultados do experimento e, por fim, é 

apresentada uma estimativa de tempo e custo de desenvolvimento do sistema, 

caso fosse construído por uma empresa privada. 

5.1 Análise da Avaliação do Sistema de Segunda Opinião 

Este tópico apresenta a análise da avaliação do sistema STA 

respondendo às perguntas da Tabela 1 (pág. 22). 

5.1.1 Confiança da Conexão 

Analisando a Tabela 16 (pág. 64) das 1.306 respostas, 108 (8,3%) 

indicaram que apresentaram problemas de conexão com o sistema. Estudando 

os 20 erros indicados pelos médicos durante o período de avaliação, dois deles 

apontaram problemas de lentidão na utilização do sistema. 

Dois pontos devem ser levados em consideração: 

1. O servidor utilizado para hospedar a aplicação durante o experimento 

não foi um servidor de produção, não apresentando suporte adequado 

para quedas de energia; 

2. A conexão utilizada pelos médicos para acessar o sistema foi a de suas 

casas. 

Desta forma, considera-se a conexão aceitável para a prática da 

segunda opinião médica assíncrona, levando em consideração a percepção 

dos médicos participantes. 

5.1.2 Qualidade das Imagens Radiológicas 

Conforme a Tabela 15 (pág. 62), comparando as imagens apresentadas 

nas solicitações de segunda opinião do sistema STA com as imagens 

radiológicas que o médico observa no dia-a-dia, 849 respostas (65%) indicaram 

que há perda de qualidade nas imagens radiológicas, porém, 840 respostas 
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(64,4%) indicaram que a qualidade não compromete o diagnóstico com as 

imagens apresentadas. É importante ressaltar que todas as solicitações de 

segunda opinião médica realizadas no experimento apenas apresentaram 

imagens no formato JPEG e TIFF e segundo a resolução número 1.890 do 

Conselho Federal de Medicina (Resolução 1.890, 2009) criada em 15 de 

janeiro de 2009, a transmissão de exames radiológicos deve ser realizada 

utilizado o formato JPEG com resolução mínima de 4 Megapixel ou o formato 

DICOM (variando conforme o nível do exame realizado). 

Desta forma, considera-se que o sistema STA possibilita a transmissão 

de imagens radiologias com qualidade para a prática da segunda opinião 

médica assíncrona em radiologia, desde que forem utilizadas imagens nos 

formatos indicados pelo CFM. 

5.1.3 Recurso de Tratamento de Imagem 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 14 (pág. 62) das 

1.306 respostas, 499 (38,2%) indicaram a necessidade de incluir recursos para 

auxiliar na observação de imagens como, por exemplo, de ampliação (zoom), 

brilho e contraste. 

O sistema de segunda opinião assíncrona STA possibilita o download da 

imagem e o médico pode utilizar uma ferramenta local, como, por exemplo, a 

ferramenta ImageJ (http://rsbweb.nih.gov/ij), para ter os recursos de tratamento 

de imagem. Apesar disso, considerando os resultados apresentados acima e 

analisando sistemas focados em telerradiologia (Arnold, 2007; Spitzer, 2007) e 

especificidades quanto à radiologia, recomenda-se fortemente a inclusão de 

ferramentas que auxiliem a observação de imagens radiológicas no próprio 

sistema STA, visto que o processo de download e visualização posterior da 

imagem pode dificultar e tornar lento o trabalho do médico consultor. 

5.1.4 Tempo de Envio de Solicitação de Segunda Opinião 

Na primeira avaliação (pág. 51), o processo de formulação e envio de 

uma solicitação segunda opinião médica utilizou em média 30 minutos. O fato 

dos dados clínicos e imagens radiológicas necessários para a solicitação 

estarem fragmentados em 2 locais físicos distintos colaborou no aumento do 
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tempo. Observa-se ainda que exportar as imagens radiológicas para o pendrive 

foi a ação o que mais demandou tempo porque, primeiramente, as imagens 

não estavam localizadas no próprio computador acessado pela residente; 

depois, porque as imagens trafegadas do servidor de imagens para o 

computador tem um tamanho em Kbytes elevado; e por último, a máquina que 

a residente acessou algumas vezes ficou excessivamente lenta. 

5.1.5 Dificuldade na Busca de Informações Clínicas no Sistema STA 

Com os experimentos realizados não foi possível avaliar se os médicos 

participantes tiveram ou não dificuldade para encontrar informações clínicas no 

sistema STA. 

O sistema STA foi preparado para possibilitar a rastreabilidade de 

informações clínicas apresentando o recurso de busca de solicitações 

utilizando os critérios de nome do paciente, código e data da solicitação de 

segunda opinião. Acredita-se que estes recursos são suficientes para os 

médicos não terem dificuldades na busca de informações clínicas. Julga-se 

importante a inclusão do atributo do código do Cartão Nacional de Saúde 

(CNS) (Leão, 2004) para fortalecer a segurança no resultado do paciente 

procurado, já que este código é único para cada paciente brasileiro. 

5.1.6 Tempo Utilizado para Emitir a Segunda Opinião 

Como primeira análise considerou-se o tempo de resposta (pág. 67) às 

solicitações de segunda opinião com base na diferença de tempo do momento 

em que o médico observou a solicitação pela primeira vez até o momento em o 

médico informou a sua última opinião para a solicitação. Esta análise pode ser 

aplicada para os seguintes cenários: 

1. O médico observou a solicitação e não conseguiu respondê-la no 

mesmo momento, seja por dúvida, seja por falta de tempo; 

2. O médico observou a solicitação por curiosidade e posteriormente 

respondeu a solicitação; 

3. O médico observou a solicitação respondendo no mesmo momento e, 

em um momento posterior informou uma nova opinião. 
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Nesta análise, o tempo médio de reposta foi de 07:35:22, variando de 

00:00:12 a 496:46:45 (~ 21 dias) (DP=16:50:31). 

Outra análise realizada considerou o tempo total de acesso (202:54:51, 

~ 8 dias) ao sistema dividido pelo total de respostas de todos os médicos 

(N=1.891). Esta análise pode ser aplicada para o cenário do médico apenas 

emitir a sua opinião estando autenticado no sistema, podendo observar os 

dados das solicitações e imagens médicas com detalhe.  

Nesta análise, o tempo médio de reposta foi de 00:06:26. Este tempo 

está próximo ao tempo de geração de laudos na forma tradicional baseado em 

papel identificado por Ferreira (Ferreira, 2009), que é de 00:06:48. 

5.1.7 Dificuldade na Utilização do Sistema 

Analisando os resultados do questionário da satisfação subjetiva do 

usuário com o sistema de segunda opinião médica (pág. 66), os médicos 

indicaram pouca dificuldade na utilização do sistema STA. O item que avalia a 

facilidade de uso (item 3) apresentou a média 7,9 (87,8%) (Difícil de usar / Fácil 

de usar).  

A facilidade na utilização pode estar diretamente relacionada ao fato da 

aplicação seguir o mesmo modelo de apresentação de mensagens eletrônicas 

adotado por sistemas de e-mail, os quais são freqüentemente utilizados pelos 

médicos. 

5.1.8 Dificuldade que o Médico Tem para Adquirir as Imagens Durante a 

Consulta 

A dificuldade que o médico tem para adquirir as imagens durante a 

consulta variará dependendo do ambiente em que o médico estiver localizado. 

Em um ambiente com Picture Archiving and Communication System 

(PACS), que permite o acesso rápido a exames radiológicos de diversas partes 

do hospital, o médico provavelmente teria facilidade em adquirir as imagens 

radiológicas. Porém, como exemplo, na primeira avaliação (pág. 51) dentro do 

IOP/GRAACC/UNIFESP com ambiente com PACS implantado, a médica Dra. 

Vivian Siqueira Tostes relatou dificuldades em adquirir as imagens radiológicas. 

Em determinados momentos a máquina que ela utilizou para obter as imagens 



 

82 

ficou ocupada por outra pessoa, impossibilitando-a de adquirir as imagens; em 

outros momentos a máquina ficou excessivamente lenta devido a outros 

processamentos não-relacionados ao sistema STA. 

Em um ambiente sem PACS, o médico não teria o acesso à imagem de 

qualquer parte do hospital. Neste caso, teria que se deslocar para o setor de 

radiologia do hospital para obter as imagens. 

Em um consultório particular, o médico apenas teria acesso às imagens 

radiológicas se o paciente leva-se o seu exame em uma mídia digital (CD, 

DVD).  A cultura predominante dos laboratórios de imagens é entregar o exame 

impresso em filme-écran ao invés de mídia digital. Neste caso o médico teria 

muita dificuldade em obter as imagens médicas. 

A aquisição de imagens radiológicas pode se tornar uma barreira na 

solicitação de segunda opinião médica para a especialidade de radiologia, visto 

que esse processo deve ser fácil e rápido para o médico (Aas, 2005). Acredita-

se que ambientes que utilizam PACS apresentarão maior facilidade para 

realizar solicitações.  

Alguns projetos (Gomez, 1996; Patterson, 2001; Szot, 2004; Cone, 

2005) para facilitar e tornar viável a aquisição das imagens médicas utilizam 

máquinas fotográficas digitais com as quais tiram fotos dos exames 

radiológicos impressos em filme-écran. Estes projetos indicam resultados 

efetivos no processo de emissão de segunda opinião médica. 

5.1.9 Interface Homem-Computador 

Analisando os resultados do questionário da satisfação subjetiva do 

usuário com o sistema de segunda opinião médica apresentados na Tabela 21 

(pág. 66) verificou-se a necessidade de melhorar a indicação do que está 

acontecendo para o usuário, que apresentou média 5,3 (58,9%) na pergunta 4 

do questionário (nunca/sempre); melhorar as mensagens de erro, que 

apresentou média 5,4 (60,0%) na questão 14 (não ajudam/úteis); e levar em 

consideração o nível de experiência do usuário, que apresentou média 5,3 

(58,9%) na pergunta 23 (nunca/sempre). Neste último item, apesar do sistema 

possuir interfaces diferenciadas para os diferentes perfis de acesso, nas 

páginas web de solicitação (pág. 49) e de exibição da solicitação (pág. 50) 
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ainda existe muita informação explicativa que pode atrapalhar os usuários 

experientes. 

A questão de adequação do sistema para fazer a tarefa proposta 

apresentou a média 5,5 (61,1%), na questão 3 do questionário 

(inadequado/adequado), que é um valor baixo para a expectativa dos 

pesquisadores. Um dos possíveis motivos para esta média está relacionado 

com o fato de 98% dos médicos consultores não praticarem a segunda opinião 

médica, e assim tendo pouca familiaridade com ferramentas desse tipo. 

A utilização do sistema apresentou um resultado intermediário na 

pergunta 5 do questionário (cansativo/estimulante), apresentando a média 4,6 

(51,1%). Este resultado pode estar diretamente ligado com o modelo do e-mail 

em que é estimulante receber e-mails, mas ter a obrigatoriedade de responder 

muitos e-mails pode ser uma atividade cansativa. Da mesma forma, responder 

muitas solicitações pode ser uma tarefa cansativa. Este ponto foi indicado por 

um dos médicos participantes: “Acho que o sistema é muito bom.. o que foi 

cansativo foi ter que ficar respondendo os casos...”. 

A avaliação quanto à liberdade do médico poder fazer as tarefas da sua 

própria maneira no sistema apresentou concordância média de 3,9 (43,3%) na 

questão 6 do questionário (rígido/flexível). Isso indica que o médico percebeu 

que para a utilização do sistema deve ser seguido um processo bem definido, 

fechado (pág. 37). 

O sistema apresentou a média 7,9 (87,8%) na pergunta 2 do 

questionário (difícil de usar/fácil de usar), 8,6 (95,6%) na questão 16 

(difícil/fácil) para a utilização do sistema e 7,8 (86,7%) na pergunta 17 

(difícil/fácil) em explorar o sistema por tentativas e erros. Isso aponta sucesso 

no objetivo de ser fácil de ser utilizado pelos médicos. Esse resultado pode 

estar relacionado diretamente com o fato do sistema apresentar uma interface 

parecida a de um sistema de e-mail, que é uma interface que os médicos já 

utilizam diariamente. 

Por fim, um passo importante para identificar novos pontos de melhoria 

na interface consiste em realizar uma reunião com os médicos participantes da 

pesquisa para levantar sugestões, críticas e comentários, já que apenas 5 

médicos manifestaram seus comentários sobre o sistema no questionário. 
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5.1.10 Conhecimento Adquirido pelos Médicos Requerentes 

O experimento não contou com a participação de médicos requerentes, 

sendo estes emulados pelo especialista e o pesquisador. Assim, não foi 

possível medir o aprendizado que ocorre com a utilização da segunda opinião 

médica. 

5.1.11 Perfil dos Médicos Participantes da Pesquisa 

A faixa etária dos médicos participantes da pesquisa variou de 24 a 30 

anos. Todos eram residentes: 19 estavam no primeiro ano de residência, 15 

estavam no segundo ano de residência, 14 estavam no terceiro ano de 

residência e 1 estava no quarto ano de residência.  

Todos os médicos utilizam o e-mail para a comunicação de assuntos 

relacionados à faculdade e ao trabalho. 

Com relação ao trabalho: nenhum dos médicos R1 trabalha fora da 

UNIFESP; os médicos R2 realizam a cobertura de outros médicos, ou seja, 

esporadicamente são chamados para substituir médicos em plantões; todos os 

médicos R3 e R4 trabalham em instituições externas. 

5.1.12 Entendimento de Telemedicina pelos Médicos Participantes 

É possível afirmar que os médicos participantes do experimento 

conhecem implicitamente a telemedicina por estarem inseridos em um 

ambiente em que normalmente ocorre a sua prática, seja tirando dúvidas de 

médicos e de pacientes pelo telefone, seja elaborando um laudo de um exame 

enviado por correspondência. Pode ser que estes médicos pratiquem a 

telemedicina, mas que não associem a prática com o termo telemedicina.  

5.1.13 Utilização da Telemedicina pelos Médicos Participantes 

Analisando as repostas do questionário de conhecimento prévio (pág. 

57), apenas um dos médicos tem conhecimento que pratica a telemedicina, 

mesmo que esporadicamente. 
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5.1.14 Correlação Categorização da Resposta com Complexidade e 

Segurança do Diagnóstico 

Na análise da Figura 28 (pág. 76) observa-se que os pontos G e H 

apresentam um comportamento esperado, ou seja, os médicos para casos 

simples têm certeza do diagnóstico e apresentam respostas satisfatórias, e 

vise-versa. Assim, no caso do ponto G as avaliações (35,3%) indicaram casos 

complexos, dúvida sobre o diagnóstico e respostas insatisfatórias. Já no caso 

do ponto H, as avaliações (11,8%) indicaram casos simples, certeza sobre o 

diagnóstico e respostas satisfatórias. 

Torna-se importante realizar um estudo de investigação dos resultados 

dos pontos C e E. No ponto C as avaliações (11,6%) indicaram casos 

complexos, dúvida sobre o diagnóstico e respostas satisfatórias, assim, se os 

médicos consideram os casos complexo e tem dúvidas no diagnóstico, como 

suas respostas foram satisfatórias? No ponto E as avaliações (21,6%) 

indicaram casos simples, certeza sobre o diagnóstico e respostas 

insatisfatórias, assim, se os médicos consideram os casos simples e tem 

certeza sobre o diagnóstico, como suas respostas foram insatisfatórias?  

5.1.15 Utilização do Sistema STA em Plantões Noturnos 

O trabalho de radiologistas que realizam plantões noturnos tende a ser 

cansativo. Normalmente estes médicos constantemente buscam oportunidades 

melhores de trabalho. A falta de médicos plantonistas causa problemas sérios 

para os hospitais que realizam exames por imagem 24horas por dia (Baker, 

2002).  

A utilização do sistema STA para a elaboração de laudos e fornecimento 

de segunda opinião pode auxiliar na melhoria do trabalho de médicos 

plantonistas. Uma alternativa proposta seria o médico realizar o seu trabalho 

remotamente, direto de sua casa, por exemplo. Outra alternativa seria unir 

vários hospitais diminuindo a necessidade de cada hospital ter o seu médico 

plantonista. 
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5.2 Processo de Solicitação 

O passo 3 do processo de solicitação (pág. 37), que trata do médico 

consultor solicitar ao médico requerente dados adicionais sobre o caso a fim de 

complementar a solicitação, não foi executado durante o experimento. Mesmo 

sabendo que as solicitações estavam sem os dados necessários para emitir 

uma opinião, nenhum dos médicos solicitou ao médico requente a 

complementação da solicitação e, mesmo assim, emitiram uma opinião. 

Com a análise do item d) do questionário da solicitação (pág. 62) 

verificou-se que a da ficha de solicitação (pág. 38) está adequada, na qual os 

atributos idade, sexo, quadro clínico e motivo da solicitação são mandatórios. O 

atributo hipótese diagnóstica pode se tornar um atributo opcional visto que nem 

sempre o médico requerente saberá esse dado, e também não foi um atributo 

indicado pelos médicos consultores como necessário para emitir uma opinião. 

Mesmo assim é possível preencher a ficha de solicitação fornecendo 

informações inadequadas, como o ocorrido no experimento ao escrever nos 

campos quadro clínico e motivo a frase “Não informado”. Por isso, a execução 

correta de todos os passos do processo de solicitação de segunda opinião 

médica torna-se fundamental e está nas mãos dos envolvidos no processo 

garantir que isso ocorra. 

5.3 Recomendações na Prática de Segunda Opinião Médica 

Durante o experimento foram identificados pontos que podem melhorar a 

prática da segunda opinião médica. Seguem abaixo: 

5.3.1 Definição do Processo de Solicitação 

O uso de processos de solicitação torna claro para todos os 

participantes as regras que serão utilizadas durante o processo de segunda 

opinião médica. Este processo deve estar muito claro para todos os 

participantes antes do início de uma teleconsulta, minimizando assim o tempo 

de consulta ao processo e evitando questionamentos dos participantes de 

como agir em determinadas situações. Por exemplo, no processo desenvolvido 

neste trabalho, determinou-se que o médico consultor solicite a 
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complementação de informações quando a solicitação apresentar dados 

insuficientes para emitir uma opinião, assim, espera-se que o médico consultor 

não gaste tempo pensando se deve ou não solicitar mais informações para o 

médico requerente no momento em que receber uma solicitação incompleta. 

O sucesso de uma segunda opinião médica depende do envio de 

informações relevantes do médico requerente para o médico consultor 

(Ferguson, 2006). O uso de fichas de solicitação pode minimizar o problema de 

envio de informações incompletas ou desnecessárias para o médico consultor, 

e como conseqüência pode tornar o tempo de resposta de uma solicitação 

mais rápido. 

5.3.2 Padronização dos Termos Clínicos 

Na análise dos itens a) e d) do questionário da solicitação (pág. 62) 

verificou-se o uso de termos com múltiplos significados que dependem 

fortemente do contexto, como, por exemplo, a palavra “história” que poderia 

significar história da doença atual, história da doença pregressa, história 

familiar, ou história clínica. Nas respostas nem sempre o médico indicou o 

contexto como nos exemplos “nenhum dado de história”, “várias, historia”, 

“história”. Também foram identificas nas opiniões fornecidas pelos médicos o 

uso de siglas como, por exemplo, “PO” (Pós-Operatório), “ITU” (Infecção do 

Trato Urinário), “TC” (Tomografia Computadorizada). Sabe-se que é comum o 

uso de siglas na linguagem médica, mas o seu uso inadequado e abusivo pode 

prejudicar a compreensão do texto (Bacelar, 2003).  

 Quando se trata da telemedicina assíncrona, a utilização de termos 

ambíguos ou próprios pode ser ainda mais prejudicial na interpretação textual 

levando em consideração que os médicos envolvidos tiveram formações e 

vivências distintas e, assim, podem desconhecer os termos utilizados. 

Desta forma, considera-se essencial a padronização dos termos e siglas 

para a colaboração entre os médicos na prática da telemedicina assíncrona. A 

partir destes resultados sugere-se que comitês de qualidade ou conselhos 

padronizem os termos utilizados na colaboração remota baseados nos 

sistemas de nomenclatura existentes, como a Classificação Internacional de 

Doenças (CID), Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED), Logical 
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Observation Identifiers Names and Codes (LOINC), ou que, pelo menos os 

processos de telemedicina indiquem um conjunto de termos a serem utilizados. 

5.3.3 Linguagem Correta 

Nas solicitações de segunda opinião foram encontradas opiniões com a 

linguagem inapropriada como nos exemplos: “massa mediastinal ou pulmonar, 

anterior ao coração pois borra o contorno cardíaco”, “raio-x de maos de frente.  

reducao difusa da densidade ossea.  HD: raquitismo”, “Lesões nodulares 

hipoatenuantes no fígado + linfonodomegalia  Diag.:  1: Metátases  2: Linfoma  

3: Infecção” , “Doença de Caroli. Múltiplas formações nodulares hipodensas, 

hepáticas com \dot sign\"."” e “???”. Este problema da linguagem parece 

herdado da escrita nos registros nos prontuários médicos (Barsottini, 2007) e, 

portanto, também pode causar dificuldades na colaboração entre os médicos. 

Todos os médicos praticantes de segunda opinião devem manter 

registros médicos do paciente adequados e todos os aspectos de cada caso 

devem ser bem documentados (Declaração de Tel Aviv, 1999). A informação 

dos registros clínicos deve ser sempre tratada como formal para garantir a 

durabilidade e a precisão das informações armazenadas. 

5.4 Estimativa de Tempo e Custo de Desenvolvimento do 

Sistema 

Como efeito de comparação, foi estimado o tempo e o custo do 

desenvolvimento do o sistema STA, caso fosse construído por uma empresa 

privada. A estimativa de tempo foi feita com base no tempo real gasto para a 

especificação e desenvolvimento do sistema. Os tempos estimados não levam 

em consideração: 

� Tempo do desenvolvedor e do analista de testes no entendimento dos 

casos de uso; 

� Dificuldade de agendamento com especialistas para o levantamento de 

requisitos, validação de casos de uso e protótipo funcional. 

 

Foi levado em consideração para os cálculos que 1 mês representa 180 

horas úteis e para o cálculo do valor da hora/homem foi utilizado o valor médio 
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apresentado na tabela de cargos e salários do Datafolha Instituto de Pesquisas 

(http://www.empregabrasil.org.br/empresas/pesquisa_salarial.asp) de maio de 

2009. Não foram levados em consideração no cálculo do valor total: as taxas 

administrativas com aluguel de ambiente de trabalho, valor do equipamento de 

desenvolvimento, custo da gestão do projeto, e custo da consultoria dos 

médicos (informar as regras de negócio, validar casos de uso e o protótipo 

funcional, e realizar os testes pilotos). O valor total de horas estimadas para a 

especificação e desenvolvimento do sistema foi de 1.120. O custo total 

estimado da construção do sistema foi de R$ 40.016,00. A Tabela 31 apresenta 

o detalhamento da estimativa de tempo e custo de desenvolvimento. 

Tarefas 
Horas / 
Homem Cargo Valor Hora Valor Total 

Levantamento de requisitos e 
especificação de casos de uso. 220 Analista de Sistemas 

Sênior R$ 43,20 R$ 9504,00 

Criação e alteração de protótipo 
funcional. 120 Analista de Sistemas 

Pleno R$ 32,50 R$ 3900,00 

Validação e ajustes dos casos de 
uso. 40 Analista de Sistemas 

Sênior R$ 43,20 R$ 1728,00 

Desenvolvimento do framework. 180 Analista de Sistemas 
Sênior R$ 43,20 R$ 7776,00 

Arquitetura de software do 
sistema. 40 Analista de Sistemas 

Sênior R$ 43,20 R$ 1728,00 

Desenvolvimento do sistema 
seguindo os casos de uso 
especificados. 

360 Analista de Sistemas 
Pleno R$ 32,50 R$ 11700,00 

Execução dos testes. 80 Analista de Sistemas 
Junior R$ 13,50 R$ 1080,00 

Correção de erros do sistema. 80 Analista de Sistemas 
Pleno R$ 32,50 R$ 2600,00 

Total 1.120   R$ 40.016,00 

Tabela 31 – Tempo e valor estimado para cada atividade no desenvolvimento do sistema 

STA. 
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6 CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi construído um sistema web de segunda opinião 

médica, aqui denominado Sistema de Teleconsulta Assíncrona (STA), aplicado 

à área da radiologia. Os resultados da construção e da avaliação mostram que 

o processo definido foi efetivo para obtenção de segunda opinião médica em 

radiologia à distância. Dos objetivos específicos, concluiu-se que: 

1) Foi criado um processo de solicitação de segunda opinião médica em 

radiologia que possibilitou que casos clínicos, postados por um médico 

requerente, sofressem avaliações que geraram segundas opiniões, 

postadas por especialistas (residentes), à distância. O processo 

concebido mostrou-se efetivo em sua utilização; 

2) O sistema web STA foi construído, a partir de tecnologias de software 

livre (linguagem Java, banco de dados MySQL), e está disponível no 

endereço http://telemedicina6.unifesp.br:8080/sta. O sistema apresentou 

resultados compatíveis para a prática da segunda opinião médica; 

3) O processo definido e o sistema STA construído foram avaliados e 

apresentaram-se compatíveis com o processo esperado de segunda 

opinião médica em radiologia à distância. Concluiu-se que: 

� Os dados clínicos (47,3% de respostas), demográficos (20,9% de 

respostas) e de exames (20,9% de respostas) têm papel 

fundamental em uma solicitação de segunda opinião médica em 

radiologia para que o médico consultor tenha condições mínimas 

de emitir a sua opinião;  

� A solicitação de segunda opinião médica, utilizando dados de 

sistemas de saúde externos, sem existir a interoperabilidade entre 

os sistemas, pode causar erros e tornar o processo de solicitação 

complicado e mais lento; 

� A complexidade da obtenção das imagens radiológicas a serem 

inseridas no sistema STA pode ser uma barreira na solicitação de 

segunda opinião médica em radiologia; 

� As respostas às solicitações apresentaram linguagem 

inadequada, podendo prejudicar a colaboração entre os médicos; 
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� A necessidade dos médicos consultores rejeitarem solicitações 

com dados insuficientes para emitir uma opinião médica tornou-se 

visível durante o experimento; 

� A avaliação da satisfação do usuário a partir de aspectos 

específicos da interface homem-computador indicou que o 

sistema é fácil de ser utilizado pelos médicos (nota média 87,8%) 

e de ser assimilado para utilização (nota média 95,6%). Melhorias 

foram apontadas, como exemplos, incorporar recursos para a 

visualização de imagens, reforçar a indicação para o usuário 

sobre o que está acontecendo no sistema, tornar as mensagens 

de erro mais claras e diretas e construir telas que considerem o 

nível de experiência do usuário. 
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7 TRABALHOS FUTUROS 

Com a realização deste trabalho de pesquisa identificou-se trabalhos 

futuros importantes a serem realizados. São eles: 

� Desenvolver e analisar um sistema de segunda opinião médica no qual 

utilizam-se arquétipos (openEHR, 2007) para a criação dos processos 

de solicitação; 

� Analisar os resultados da segunda avaliação deste trabalho (pág. 52) 

sob olhar da educação, ou seja, como o uso do sistema STA pode 

contribuir na educação de médicos; 

� Implementar a comunicação entre sistemas de saúde com o sistema de 

segunda opinião STA com o intuito de diminuir o tempo para postar os 

casos e a probabilidade de erros. Sugere-se a utilização do padrão 

Clinical Document Architecture (CDA) R2 (HL7 Clinical Document 

Architecture, 2009) do HL7 v3 (HL7, 2009). Este padrão é utilizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS-SP) para 

automatizar o processo de SADT (Cuellas, 2008). O HL7 CDA é um 

padrão de documentação eletrônica que especifica a estrutura e 

semântica de documentos clínicos para o propósito de transferência. A 

comunicação entre os sistemas pode ser realizada via WebServices ou 

por meio da troca arquivos; 

� Harmonizar a proposta do sistema STA juntamente com um padrão de 

intercâmbio dos casos para a segunda opinião radiológica dentro de 

uma arquitetura da saúde que possa atender os contornos de sistemas 

de saúde governamentais ou corporativos a partir da introdução de 

padrões nacionais e internacionais. 
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