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Introdução: O Sistema de Reconhecimento de Voz (SRV) permite que palavras faladas através de um microfone sejam 
transformadas em texto escrito na tela do computador através do Sistema de Transcrição Automática de Laudos 
(STAL). Quando o SRV é aplicado na radiologia, a expectativa gerada é que o processo de geração de laudos seja 
dinamizado, eliminando a transcrição do laudo manuscrito ou dos ditados gravados em fitas magnéticas. O Serviço de 
Radiologia do HCPA conta com 38 radiologistas e 13 resistentes. Destes 51 profissionais, 37 radiologistas possuem e 
utilizam atualmente licenças do SRV para realização de seus laudos. O uso do SRV iniciou em abril de 2012 com 27 
usuários que se somaram a mais 10 no mês de janeiro de 2013. Objetivo: Analisar o impacto operacional do SRV no 
Serviço de Radiologia do HCPA para pacientes internados que realizam exames de Tomografia Computadorizada (TC), 
Ressonância Magnética (RM) e Ultra-som (US). As variáveis analisadas foram (1), tempo total do serviço (TTS), 
definido como o tempo total medido em horas entre a chegada do paciente no Serviço de Radiologia e a entrega do 
resultado no prontuário eletrônico do paciente; e (2) número de profissionais necessários (NPN) para a digitação dos 
laudos dos exames realizados.Metodologia: Este trabalho foi realizado comparando-se as variáveis em estudo em 
momentos diferentes :sem (tempo 1) e com (tempo 2) a influência do SRV. Para isso, os dados foram coletados através 
de pesquisa de indicadores no sistema de Informações Gerenciais (IG) do hospital onde foi analisado percentualmente 
o impacto do SRV no TTS comparando o mês de março de 2012 (tempo 1) e março de 2013 (tempo 2) para pacientes 
internados das especialidades escolhidas para o estudo. Também foi analisando percentualmente o NPN na transcrição 
de laudos do Serviço de Radiologia em suas diversas especialidades. Resultados e Conclusões: Os resultados obtidos 
indicaram que a introdução do SRV reduziu em 16.45%, 51.98% e 54.98% o TTS dos exames de TC, RM e US, 
respectivamente. . Em relação ao NPN para digitação dos laudos dos exames realizados, foi constatada uma redução 
em 70% do número de digitadores. A introdução do SRV reduziu o TTS e o NPN para digitação dos laudos dos exames 
de TC, RM e US. Especula-se que que esta medida possa ser útil para otimização dos custos do Serviço de Radiologia 
e melhor gerenciamento da informação, como redução de perdas de exames e introdução do histórico dos laudos 
ditados no prontuário do paciente. 
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