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RESUMO 

Um Sistema de Gestão da Qualidade é constituído por diversos processos que qualificam e quantificam o desempenho 

de um serviço, minimizando a possibilidade da existência de erros no diagnóstico radiológico que possam resultar em 

consequências clínicas. Um destes processos é a implantação da dupla leitura, que consiste na avaliação do laudo 

interpretado por um radiologista e a posterior conferencia por outro radiologista, através da análise de exames 

arquivados no PACS. A classificação dos resultados destas análises foi baseada nas recomendações do American 

College of Radiology (ACR). A dupla leitura é um processo extremamente eficaz para o aumento da qualidade do laudo 

radiológico, além de contribuir para a educação continuada entre os pares. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um Sistema de Gestão de Qualidade é constituído por uma série de procedimentos que qualificam o 

desempenho de um serviço, minimizando a possibilidade de existência de erro no diagnóstico 

radiológico com consequências clínicas. Um destes procedimentos é a dupla leitura que consiste na 

avaliação do relatório de um radiologista por outro radiologista. Taxas significativas de 

discrepância nos laudos radiológicos diminuem a qualidade percebida do relatório por clínicos e 

levam a perda da confiança mútua entre radiologistas e radiologistas e clínicos. As decisões 

tomadas durante o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de um paciente baseiam-se nesta 

confiança, portanto, uma taxa de discrepância inaceitável é um risco para a segurança do paciente. 

A dupla leitura efetuada por dois especialistas pode aumentar a sensibilidade do diagnóstico.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Através da avaliação e analise de exames arquivados no sistema de PACS (Impax-Agfa) do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, foi implementado um processo de segunda leitura de exames 

radiológicos realizado por médicos radiologistas, utilizando recursos já presentes neste sistema, de 

forma não aleatória, porém rápida e fácil no fluxo diário de trabalho, em um ambiente com base em 

estudos de imagens anteriores relevantes. O processo de dupla leitura teve inicio no mês de abril de 

2016 sendo realizado durante a interpretação rotineira de imagens de exames prévios.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Baseado na classificação RADPEER™ do Colégio Americano de Radiologia [1], os resultados 

das análises das segundas leituras foram classificados em: concordância (C); discrepância com 

significado clínico (DCSC), discrepância com significado incerto (DCSI) e discrepância sem 

significado clínico (DSSC). Estes resultados foram registrados diretamente no IMPAX – plataforma 

de trabalho com imagens digitalizadas do serviço através de palavras chave.  
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Na tabela 01 verifica-se a relação do numero de laudos que passaram pelo processo de dupla 

leitura no sistema IMPAX, e seus respectivos resultados de classificação em um período de doze 

meses de avaliação.  

Tabela 1: Relação do numero de laudos que receberam a segunda leitura e seus respectivos 

resultados de classificação por período.  

 

 
 

 
Analise dos Laudos Radiológicos por 

Dupla Leitura 

Mês 
N° de Laudos por Dupla 

Leitura 
C 

 

DCSC 

 

DCSI DSSC 

Abril/2016 238 230 1 6 1 

Maio/2016 200 182 6 10 2 

Junho/2016 258 247 2 5 4 

Julho/2016  135 130 0 1 4 

Agosto/2016 395 381 1 2 11 

Setembro/2016 260 255 1 1 3 

Outubro/2016 283 274 2 4 3 

Novembro/2016 287 271 0 10 6 

Dezembro/2016 256 250 1 3 2 

Janeiro/2017 134 126 2 3 3 

Fevereiro/2017 84 79 2 3 0 

Março/2017 108 100 1 2 5 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A implantação de um plano de qualidade em um serviço de radiologia é fundamental para o melhor 

desempenho das interpretações dos exames de imagem através do processo da segunda leitura, o 

qual garante a certeza daquele resultado. O processo de dupla leitura garante o aumento da 

qualidade do laudo radiológico e contribui para a educação continuada entre os pares. 
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