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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade do uso um sistema de Business Intelligence (BI), IMPAX BI (Agfa), 

para gerenciamento da dose efetiva de pacientes submetidos a exames de Medicina Nuclear. A avaliação foi dividida 

em quatro etapas, utilizando dados retrospectivos de atividade administrada à pacientes adultos no ano de 2016. Foi 

possível, com o sistema, criar painéis para filtrar os dados por data e exibi-los em tabela e/ou gráficos, indicando as 

doses estimadas e limites estabelecidos. O sistema IMPAX BI mostrou-se uma ferramenta capaz de auxiliar no 

gerenciamento de doses em Medicina Nuclear uma vez que facilita a identificação dos casos em que o paciente é 

submetido a doses superiores àquelas definidas nos protocolos de exames. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Business Intelligence (BI) significa “transformar dados brutos, muitas vezes desestruturados, em 

informações significativas que podem ser usadas para influenciar decisões práticas, identificar 

novas estratégias e avaliar a eficiência e eficácia de processos” [1].  

Em serviços de Medicina Nuclear (MN), onde é necessário identificar as situações em que o 

paciente seja submetido a uma Dose Efetiva (E) diferindo daquela definida no protocolo clínico 

institucional (PCI), estabelecido por médicos nucleares, para que suas causas sejam investigadas e 

ações corretivas sejam tomadas [2], sistemas informatizados de BI podem ser utilizados para 

facilitar o monitoramento dos dados e auxiliar a tomada de decisões [3]. O objetivo deste trabalho é 

avaliar o uso de um sistema BI para gerenciamento da E de pacientes submetidos a exames de MN.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Utilizou-se o sistema IMPAX BI (Agfa, Bélgica) e dados de atividade administrada (Aadm) a 

pacientes adultos submetidos à cintilografias no ano de 2016. Tais valores são registrados pela 

equipe técnica da MN no QDoc-RIS (Radiology Information System) de mesmo fabricante.  

A E recebida pelo paciente de MN pode ser estimada a partir do produto entre o valor de Aadm, 

MBq (mCi), e o Coeficiente de Dose Efetiva (CE) do radiofármaco administrado, mSv/MBq 

(mSv/mCi) [4]. Assim, a primeira etapa da avaliação foi (1) Definição dos CE utilizados, através de 

revisão da literatura. Em seguida, os PCI foram consultados para (2) Determinação dos limites de 

ação (LA) em que a investigação será necessária. Após, foram definidos critérios para (3) Criação 

dos painéis no IMPAX BI para cada exame realizado no serviço de Medicina Nuclear de um hospital 

escola público de porte especial. Por fim, realizou-se a (4) Análise dos Resultados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

(1) CE: Adotaram-se os fatores de conversão propostos por Andersson e colaboradores (2015) [5]; 

(2) LA: Definidos como os valores de E decorrente da Aadm mínima/máxima estabelecida no PCI; 
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(3) Painéis no IMPAX BI: Cada painel criado busca, de acordo com filtro selecionado pelo usuário, 

as informações de Aadm no banco de dados do RIS e estima a E do paciente (identificado pelo nº de 

acesso), apresentando os resultados em tabela e gráfico. A Figura 1 mostra um exemplo de painel 

criado no BI para o estudo de cintilografia renal com DMSA, no período de 01/01 a 31/12/2016.  

Figura 1: Painel criado no IMPAX BI.  

 

(4) Análise dos Resultados. Utilizando a tabela gerada pelo painel, os valores foram ordenados em 

função do valor de E e, então, contabilizou-se o número (e porcentagem) de exames em que a E 

diferiu do PCI, acima e abaixo do LA. Para a cint. renal com DMSA (n=184), identificou-se que a E 

ultrapassou os LA em 16,3% dos estudos analisados (acima: n=29, 15,8%; abaixo: n=1, 0,5%). 

Logo, o PCI desse exame deve ser atualizado e revisado com a equipe técnica do serviço de MN. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O IMPAX BI mostrou-se uma ferramenta capaz de auxiliar o gerenciamento da E em pacientes de 

MN, podendo ser utilizado no cotidiano do serviço de MN para identificação dos casos em que os 

LA são ultrapassados, de forma a facilitar a correção dos processos e verificação de falhas. 
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