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os chamados sistemas tela-filme: são telas
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apenas no setor dos raios-X, como nos outros

não se adaptaram a essa tecnologia, mas que

setores do hospital.

vêm aprendendo a aceitar essa nova forma de

No HC de Botucatu, o PACS começou a

realizar exames.

ser implantado em 2009, segundo Basílio Neto

A utilização de um sistema como o PACS

(2007), para se planejar a implantação do PACS

garante várias vantagens, entre elas estão:

no HC de Botucatu, teve-se que determinar o



A substituição de filmes radiográficos pelo

fluxo de trabalho, bem como a rotina de

armazenamento digital, que dispensa os
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gastos com manutenção de um espaço físico

ser coberta pelo sistema. A implantação se

de armazenamento dos filmes.

iniciou no setor de raios-X, onde a partir de



A comunicação imediata entre vários

então todos os exames feitos passaram a ser

setores, pois dois ou mais setores podem ser

digitais, com exceção de poucos exames que

responsáveis pelo tratamento de um mesmo

necessitam de filmes para manterem a boa

paciente, o PACS evita a perda de tempo

qualidade de diagnóstico, como por exemplo, a

que se tem no transporte de prontuários e

radiografia panorâmica de coluna vertebral.

exames, eliminando os riscos de perda dos
documentos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES



Análise, processamento e manipulação de
imagens. Caso a técnica utilizada no exame

Hoje, ainda há algumas enfermarias e

esteja errada, alguns procedimentos de

ambulatórios no HC que não estão integrados

tratamento

ao PACS, mas isso se deve à falta de verba,

remediá-lo.

pois para ampliar o acesso ao servidor, devem



de

imagem

digital

podem

Maior interação entre os membros da equipe

ser compradas novas licenças da empresa

médica, com vários pontos de acesso a

fornecedora do sistema. Por enquanto, o

equipe pode se programar para a realização

hospital não pode cortar outros gastos para

de exames.

aumentar a integração, assim a prioridade de



servir apenas os setores em que a utilização do
PACS tornou-se fundamental, já foi atendida.

pesquisas por grupos específicos.


Segundo os funcionários, melhorou
muito a qualidade dos exames, pois se uma

repetir

o

exame

Melhor

qualidade

de

atendimento

ao

paciente.


técnica inadequada não puder ser corrigida,
pode-se

Comparação entre exames, relatórios e

Acesso imediato a exames e prontuário
eletrônico do paciente.

rapidamente,



Análise inteligente de dados.

diminuindo drasticamente o tempo de espera do



Agilidade e qualidade no atendimento.

paciente. Também foi apontada resistência ao



Redução do tempo de realização dos

sistema por parte de alguns profissionais que
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Menor exposição a agentes radioativos.



Menor uso de produtos radiológicos, como
químicos reveladores e filmes radiográficos.



Redução de custos.



Eliminação dos processos que façam uso do
manuseio dos exames.



Padronização do formato das imagens.

CONCLUSÃO
O PACS, apesar de sofrer resistência de
alguns

profissionais

mais
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convencionais,

ganhou seu espaço no HC de Botucatu e
agilizou a rotina em todos os setores em que foi
implantado, com o exame digital, o médico
pode emitir o laudo em uma estação de
trabalho, manipular as imagens de acordo com
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os seus padrões para diagnosticar com mais
precisão e o resultado final é um atendimento
de melhor qualidade para o paciente.
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