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Implantação

Este trabalho apresenta uma experiência prática no uso
de ferramentas de indexação de metadados de imagens
diagnósticas, utilizando-se de métodos e gestão de dados
para aplicabilidade e otimização no ambiente hospitalar do 
Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP (InRad – HCFMUSP). Ao gerar uma imagem 
diagnóstica uma série de informações do equipamento são 
anexadas, estas podem posteriormente ser agrupadas e dispostas 
em sistemas digitais de fácil interpretação. Visualizar rapidamente
o montante de exames ou parâmetros simples como data e hora 
do atendimento proporcionam aos gestores tomadas de decisões 
assertivas para melhoria de performance e qualidade de 
atendimento ao paciente. Comparar e validar parâmetros de 
constância que a ferramenta dispõe ajudam na compreensão da 
rotina de atendimentos e adequação frequente das demandas

Constantemente novidades direcionadas aos serviços de saúde 
são lançadas em todo o mundo, vistas como transformadoras 
por utilizarem recursos tecnológicos inovadores elas chegam 
cada vez mais rápido à população geral.

O presente trabalho tem como intuito apresentar uma 
experiência prática com o uso de ferramentas de indexação 
de metadados de imagens DICOM, o Siemens Teamplay™ , 
que através da extração e organização dos dados produzidos
no Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP (InRad - HCFMUSP) demonstrou-se eficiente 
em sua disponibilização de informações não tão convencionais 
no quesito de ferramentas analíticas da área da saúde.

O InRad produz em média 25.000 exames por mês, são 
todas imagens diagnósticas geradas em formato DICOM e 
armazenadas no repositório de imagens do HCFMUSP, o PACS 
institucional. O arquivo DICOM, sucintamente, é composto
por uma imagem diagnóstica anexada de uma arquitetura de 
modelo de dados chamada metadados, tem como objetivo 
prover a documentação e organização de imagens para o 
diagnóstico médico em pacientes que realizam exames na 
Radiologia de um hospital.

Métodos que realizam a convergência de dados são de grande 
utilidade no ambiente hospitalar e nos serviços de Radiologia 
de um Hospital. Um dos usos mais comum, utilizados pela 
gestão hospitalar, é na chamada tomada decisão, que através
de ações direcionadas à melhoria de performance da rotina 
clínica efetiva-se otimizações e melhorias no atendimentos aos 
pacientes. 

O Siemens Teamplay™ possui diversos módulos em sua 
composição estrutural, destacam-se o de informativos de 
uso geral, o de apresentação correlacionadas a radiação 
cedida aos pacientes e o com uma plataforma dedicada à 
Business Intelligence (BI). Suas funcionalidades são dispostas 
em uma plataforma web produzida pela empresa Siemens 
Healthineers e preparadas para a gestão de dados em 
diferentes formas de análises, provendo o entendimento de 
tendências e auxiliando na obtenção de insights valiosos à 
rotina de uso dos equipamentos. A implementação do 
Teamplay™ e o módulo BI foram realizados em processos 
simples, com as seguintes etapas:

Iniciou-se com a disponibilização de um servidor para 
instalação do software de processamento, pois este é 
responsável pelas extrações de dados das imagens DICOM 
produzidas no InRad. O Hardware disponibilizado processa 
e envia para a nuvem do Teamplay™ as informações contidas 
na arquitetura de dados das imagens, que podem ser 
acessadas posteriormente em um portal web.

Uma simples conexão ao repositório de imagens do HCFMUSP 
foi realizada, fazendo com que as imagens estejam replicadas 
temporariamente no servidor.

Liberação de acessos aos usuários que realizam a gestão dos 
dados.

Treinamento de uso da ferramenta com dados reais da
produção.
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Parâmetros   

Resultados   

O InRad realiza exames de imagens em diversas modalidades,
com diversos equipamentos, como Tomografia Computadorizada, 
Mamografia, Raios X convencionais e contrastados, Ressonância 
Magnética, Raios X odontológicos, Ultrassons, Angiografias, 
entre outros. O sistema Teamplay™utiliza-se das imagens DICOM 
geradas nestes equipamentos para realizar a captação dos 
metadados. Com mais de 70 diferentes características produzidas 
durante os exames algumas se destacam-se pela relevante 
importância nas análises

Com a contínua coleta de dados pode-se rapidamente
identificar discrepâncias em valores calculados resultantes
dos tempos médios de exames, tempos médios do fim de 
um exame e tempos médios do início do próximo exame. 
Esta diponibilidade de dados proporciona saber quanto 
tempo dura as trocas de distintos pacientes. Para explicitar
esta análise observa-se que na Tabela 1 há duas colunas de 
dados, uma primeira que apresenta valores de um mês em
que o InRad realizou, em uma rotina habitual, exames de Raios 
X de tórax em um equipamento de Raios X fixo. Numa segunda 
coluna é possível observar dados igualmente calculados em um 
período distinto do primeiro, na qual apresenta produção de 
exames no mês em que houve o maior impacto causado pela 
Pandemia do Coronavírus.

Tabela 1 – Dados de equipamento que produz de exames de
Raios X de tórax em dois distintos cenários: em dois meses, 
um apresenta dados reais de um mês antes da Pandemia do 
Coronavírus e outro apresenta dados durante a Pandemia 

 

Observa-se expressivas diferenças nos dois distintos períodos
analisados, superiores a 92% no número total de pacientes
atendidos e no número total de exames realizados. Devido ao
grande número de ausências durante a Pandemia o número
médio de exames realizados em uma hora caiu de 9,41 para
1,6, uma redução de 83% . Observa-se, também, que o tempo
médio e a mediana entre as trocas de pacientes expressam a
repentina ociosidade do equipamento, com o aumento de 
tempo superiores a 49 e 30 minutos nos cálculos.

A identificação de padrões na linha do tempo possibilita que os 
gestores hospitalares visualizem antecipadamente possíveis 
dissonâncias no número médio de exames durante rotina nos 
setores de diagnóstico por imagem. Observa-se por exemplo na 
Figura 2, que a partir de uso de filtros adequados a ferramenta 
possibilita a apresentação de somas diárias no número de 
exames, no setor de Tomografia Computadorizada do InRad , 
realizados para o mês de Agosto. O setor de Tomografia possui 
três equipamentos instalados.  
 

Após execução de um determinado exame de diagnóstico 
por imagem no InRad as imagens são enviadas ao PACS do
HC, sendo estas acessadas posteriormente pelos Médicos
Radiologistas e a emissão de seus laudos. No momento em
que a imagem é enviada pela rede interna do hospitalar o 
Software recebe estas imagens, as anonimiza, extrai 
informações, compila em seu Banco de Dados e envia para
a nuvem. Esta rápida análise possibilita maior agilidade de 
apresentação dos dados no módulo de uso na plataforma 
(portal web). Observe na Figura 1 que é possível apresentar 
graficamente quantidade total de exames produzidos em um 
mês, dispostos em seus horários de inicio de exame realizados 
no InRad.

O método de apresentação dos dados, em BI, proporciona ao
usuário a autonomia em combinar diferentes características e
gerar gráficos dinâmicos para interpretação da produção de
exames. Podemos, por exemplo, destacar os exames que são
mais demorados, ou então explicitar qual o equipamento menos
utilizado no serviço.

 

Tempo de duração dos exames;
Contagem total de séries de imagens de um estudo ou exame;
Nome do protocolo e informações do protocolo;
Parte do corpo examinada;
Registro de data e hora do início e fim dos exames;
Soma de todas as durações de aquisição;
Tempo entre as séries;
Tipo de modalidade;

Registro de dose de radiação.

 

Figura 1 - Gráfico que apresenta quantidades médias de exames de diagnóstico 
por imagem produzido no InRad por hora.

Figura 2 - Gráfico que apresenta total de exames diários em três equipamentos de 
Tomografia Computadorizada no InRad.  

 
Pacientes no total 2168 164

Exames no total 2203 166

Média de exames por hora 9,41 1,6

05:20 min 54:35 min

02:43 min 33:38 min

Antes da
pandemia 

Durante a 
pandemia  

Tempo médio entre troca de
pacientes 
Mediana entre troca de 
pacientes 

Instrumentação utilizada e o tempo de aquisição de cada 
uma delas;



Conclusões  

No gráfico é possível observar a soma diária de exames, que variam
de 53 a 108 exames e uma média diária de 83,4±11,6. É possível, 
tabmbém, idenficicar que no 2º dia de Agosto o número de exames 
atingiu seu mínimo durante o período, fato constatado pela quebra
de um dos equipamentos, que realizou no 25% de sua capacidade 
total.

Ferramentas, como as demonstadas neste trabalho, permitem que 
gestores realizem deduções mais ágeis e intuitivas durante suas tarefas, 
pois proporcionam o aprimoramento e melhoria contínua dos processos 
de atendimentos aos pacientes que  realizam exames de imagem 
diagnóstica. Seu uso agrega valor em protocolos internos e na rotina 
clínica das equipes envolvidas.

Abordagens sistemáticas e científicas devem ser propostas futuras de uso 
da ferramenta no InRad, para que análises estatisticas originem processos 
de melhoria contínua tornando-as parte integrante das tarefas diárias.

Os dados de uso dos equipamento são de grande utilidade, também, para 
o setor de Engenharia Clínica do Hospital. A verificação contínua, em BIs, 
permite realizar a validação de constância de parâmetros durante o 
atendimento, identificando assim equipamentos que apresentem 
discrepâncias em seus valores.

Outro objetivo para o uso dos dados é no planejamento estatégico, 
econômico e regulatório das agendas de exames, pois o montante de 
execuções de examesn permite identificar equipamentos que estão 
subutilizados e/ou superutilizados. Esta define ações de ajuste nas 
agendas ou até mesmo concluir a necessidade de aquisição de novos 
equipamentos para atendimento de altas demandas.
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