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INTRODUÇÃO: A Radiologia é uma especialidade médica intrinsecamente ligada ao desenvolvimento tecnológico, que se renova e 
avança a cada dia, num processo de modernização que exige investimentos e atualização contínua. Atualmente, sobretudo em 
hospitais terciários, existe um aumento da utilização de exames de imagem para auxílio diagnóstico, principalmente daqueles de 
grande acurácia imagética. Esse fato pode, no entanto, levar a uma sobrecarga do sistema, causando um aumento no tempo de 
espera por esses exames. OBJETIVO: Avaliar a quantidade de exames executados pelo serviço de radiologia de um hospital 
terciário de Porto Alegre, bem como as principais modalidades de exames solicitadas, o tipo de pagador mais frequente e o tempo de 
espera para a realização dos exames. MÉTODOS: Foram utilizados os dados dos últimos 12 anos de acompanhamento do serviço 
(2002-2014), obtidos em base de dados de hospital terciário de Porto Alegre. RESULTADOS: No ano de 2014 foi realizado um total 
de 174.152 exames, o que correspondeu a 5,42% dos exames complementares do hospital. O número de exames do serviço 
apresentou crescimento de 25,6% entre 2003 e 2014. Quando analisamos a modalidade de exame, o radiodiagnóstico foi a 
modalidade mais solicitada no ano de 2014, compondo 63% do total de exames solicitados, já o exame menos solicitado foi a 
ressonância magnética (3%). Ao analisar a evolução temporal de cada modalidade, houve crescimento no número de tomografias

realizadas ao longo dos 12 anos analisados. Com rela«o ao pagador, o Sistema Đnico de Sa¼de (SUS) foi o respons§vel pelo 
pagamento de mais de 90% dos exames em todos os anos, com exce«o de 2006. Por fim, ao analisarmos o tempo de espera pelos 
resultados, observamos que a resson©ncia magn®tica ® o exame com o maior tempo de espera para a realiza«o (3,61 dias). J§ o 
radiodiagn·stico apresenta o maior tempo entre solicita«o e resultado (13,88 dias). N«o houve diferena significativa com rela«o ao 
tempo de espera entre pacientes as modalidades de pagamento. CONCLUSëO: Com base em nossa revis«o da literatura, este ® o 
primeiro trabalho que condensa os dados de produtividade de um servio de radiologia em um centro terci§rio. Ao analisarmos esses 
dados percebemos que esse ® um servio de extrema complexidade, e que segue as tend°ncias mundiais de uso de exames cada vez 
mais precisos, representando um papel cada vez mais importante no diagn·stico dos pacientes. Unitermos: Produtividade; Radiologia; 
Exames de imagem 
 




