
1



2

Avalie o tipo de serviço prestado     5

Certifique-se que a empresa pode prestar o serviço   6

Verifique se os sistemas de transmissão de imagens são certificados 7

Busque parceiros que oferecem treinamento    8

Estabeleça indicadores para acompanhar o desempenho  9

Prepare a sua infraestrutura      10

Tenha pessoal suficiente para suprir as demandas de atendimento 11

Inclua a telerradiologia nos seus sistemas de gestão   12

Amplie a oferta de exames      13

Solicite um projeto personalizado     14

índice



3

10 dicas
PARA VOCÊ IMPLANTAR SERVIÇOS DE

telerradiologia

A telerradiologia está se tornando uma realidade no mercado 
brasileiro. É cada vez maior o número de clínicas e hospitais que 
lançam mão desse recurso como uma forma de ampliar o atendi-
mento, obter laudos técnicos mais rápidos e diminuir custos ope-
racionais. Se nos Estados Unidos mais da metade das instituições 
de saúde já usam essa ferramenta, no Brasil ainda há muito espaço 
para crescimento.

Como ocorre em toda fase de transição – ou em toda novidade 
que surge – é natural que no início desse processo os gestores 

Saiba como preparar a sua clínica ou hospital para 
começar a usufruir dos serviços de telerradiologia
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ainda tenham muitas dúvidas sobre a eficácia dessa metodologia 
e possam ver com um pouco de desconfiança uma solução que 
traz melhorias em diversos segmentos. Felizmente, não é preciso 
ter mais dúvidas sobre o assunto.

Para quem está em vias de iniciar os pedidos de orçamento 
para implantação dos serviços de telerradiologia, alguns dos ques-
tionamentos que surgem dizem respeito a tudo aquilo que é neces-
sário ter antes de começar o processo de implantação em definiti-
vo. Obviamente, as empresas sérias do mercado ficam lado a lado 
com o cliente nessa fase, mas alguns itens precisam ser tratados 
internamente.

É o caso do seu quadro de colaboradores, por exemplo, cujo nú-
mero ideal somente você poderá dizer. Ou ainda dos sistemas de 
gestão que, se ainda não estão automatizados, encontram nesse 
momento uma ótima oportunidade de integração, que pode até 
mesmo se aproveitar de períodos necessários de treinamento para 
dar uma guinada na sua clínica e torná-la mais produtiva e, conse-
quentemente, mais lucrativa.

Neste e-book, listamos 10 dicas práticas para você implantar os 
serviços de telerradiologia em sua clínica ou hospital. Vale a pena 
prestar atenção em cada uma delas e, se mais dúvidas surgirem 
no processo, não hesite em entrar em contato com as empresas 
prestadoras de serviço para que não haja nenhuma incerteza na 
hora da implantação do novo sistema.
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A telerradiologia é um serviço que está se tornando cada vez 
mais popular no Brasil. Também por conta disso, cresce também 
o número de empresas que se colocam no mercado dispostas a 
oferecer esse tipo de serviço. Essa grande variedade faz com que, 
como acontece em todos os segmentos, surjam empresas boas 
e empresas nem tão confiáveis assim na prestação de serviços. 
E é aí que entra o seu primeiro trabalho.

O primeiro passo é investigar e conhecer qual é a infraestrutu-
ra que a companhia possui e de que maneira os serviços serão 
prestados. Algumas companhias, com mais tempo de mercado, 
levam vantagem ao oferecer uma gama mais personalizada de 
serviços. Cada uma delas vai apresentar uma lista com os recur-
sos técnicos e financeiros necessários para a implantação, por-
tanto escolha aquela que melhor se adapta às suas expectativas.

Avalie o tipo
de serviço prestado
É a hora de separar o joio do trigo
e encontrar as empresas mais capacitadas
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A telemedicina foi reconhecida somente há pouco tempo pelo 
Conselho Federal de Medicina e uma das exigências para a sua 
prática é que a empresa prestadora de serviços possua um res-
ponsável técnico. No caso da telerradiologia não é diferente e a 
companhia precisa designar um médico radiologista como res-
ponsável. Essas são condições mínimas que devem ser obser-
vadas.

Além disso, há outros itens que podem ser checados e você 
pode exigir uma cópia deles antes de firmar o contrato. Listagem 
da equipe de radiologistas por subespecialidade, clientes atuais, 
compromisso relacionado às quantidades de exposição radioló-
gica dos colaboradores (se necessário) são alguns dos itens para 
ficar de olho.

Certifique-se que a empresa 
pode prestar o serviço
Responsabilidade técnica é uma das
exigências do Conselho Federal de Medicina
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Qualquer empresa que decida prestar serviços telerradiologia 
precisa utilizar sistemas de transmissão de imagens radiológicas 
certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVI-
SA). Sem essa certificação, a sua empresa estará colocando em 
risco os dados clínicos do paciente.

O ponto aqui é que você deve solicitar à empresa que está 
contratando as comprovações necessárias de que o sistema de 
transmissão de exames e laudos envolvidos no processo são cer-
tificados.

Verifique se os sistemas 
de transmissão de 
imagens são certificados
Normas da ANVISA devem ser respeitadas
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Outro item fundamental para pesar na hora da contratação de 
uma empresa que preste serviços de telerradiologia é a sua dis-
ponibilidade para treinamentos. Seus colaboradores precisam ter 
um conhecimento detalhado do processo para que haja sinergia 
e integração entre as duas partes. Por isso, é responsabilidade 
sim, da nova empresa contratada, oferecer treinamento àqueles 
funcionários que você indicar.

Isso, no entanto, não significa que você esteja livre das res-
ponsabilidades desse processo. Procedimentos internos são sua 
responsabilidade, de forma que isso também deve ser tratado 
com os colaboradores. Treinamentos básicos em informática, em 
técnicas de imagem radiológica, entre outros devem ser constan-
tes e, de preferência, ser ministrados em paralelo. Assim, quando 
o novo fluxo de trabalho for implantado tudo vai fluir de maneira 
mais eficiente.

Busque parceiros que 
oferecem treinamento
Conhecimento técnico é
essencial para otimizar os processos
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Você está contratando um serviço de telerradiologia e deve ter 
vários objetivos em mente. Diminuição dos custos, aumento na 
qualidade do serviço prestado, aumento na agilidade de entrega 
dos laudos técnicos e ampliação da capacidade de atendimento 
são apenas algumas das possibilidades. Seja qual for a sua esco-
lha (ou todas), é importante acompanhar os trabalhos para saber 
como está sendo o desempenho.

Estabeleça índices para que você possa entender se tudo está 
caminhando bem e, se não estiver, quais são as mudanças que 
você precisa fazer para que a produtividade aumente. Uma boa 
dica é prestar atenção na relação custo/laudo, uma vez que ela 
deve melhorar consideravelmente com a contratação de uma em-
presa terceirizada de telerradiologia. As melhores empresas de 
telerradiologia possuem sistemas online bastante transparentes 
que possibilitam a geração de relatórios em tempo real do volu-
me de exames, custo, tempo de entrega pelo próprio cliente para 
facilitar o controle e qualidade do serviço.

Estabeleça indicadores para 
acompanhar o desempenho
Tenha em mente a necessidade de
ferramentas para avaliar a qualidade do trabalho
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Não é porque você está abrindo mão de algumas responsabi-
lidades que isso significa que a sua infraestrutura precisa ser dei-
xada de lado. Esse é o momento ideal para rever tudo aquilo que 
será necessário para o bom funcionamento da parceria. Não se 
esqueça de cumprir os requisitos técnicos solicitados pela nova 
empresa contratada, como internet de boa qualidade e contatos 
técnicos para operação dos sistemas.

Da mesma forma, uma vez que você vai oferecer mais agilida-
de na entrega dos resultados, uma das consequências naturais 
é que haja um aumento na procura por exames e, consequen-
temente, você precise atender um número maior de pacientes. 
Revise o seu quadro de funcionários e realoque profissionais em 
outras áreas se for preciso, mas não deixe que o atendimento ou 
o acesso aos laudos seja um gargalo de funcionamento.

Prepare a sua 
infraestrutura
Você precisa estar ciente de tudo aquilo
que sua clínica precisa para receber o novo serviço
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Ao adotar um sistema de telerradiologia, uma das consequ-
ências que você vai perceber é o fato de que haverá mais tempo 
para a sua clínica se dedicar ao que realmente importa para o 
seu negócio: o atendimento ao cliente. Por isso, com laudos sen-
do emitidos de forma mais rápida, é natural que a demanda por 
exames aumente e você precisa ter um número de colaboradores 
preparados para esse novo fluxo.

Por isso, tenha a certeza de que a contratação de novas pes-
soas para o atendimento ou a realocação de profissionais já exis-
tentes está nos seus planos. Técnicos que antes ficavam respon-
sáveis por laudos, por exemplo, agora podem focar seu trabalho 
na realização de mais exames. O horário de atendimento ou o 
número de exames realizados simultaneamente também podem 
ser ampliados.

Tenha pessoal
suficiente para suprir as 
demandas de atendimento
Não deixe a sua clientela na mão na hora
que você ampliar os horários de atendimento
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A adoção de um sistema de telerradiologia é uma ótima opor-
tunidade que clínicas e hospitais têm de tornar a sua gestão mais 
informatizada e automática. Por isso, preveja que os novos fluxos 
de trabalho serão incluídos nas suas rotinas de administração. 
Integrar sistemas, por exemplo, permitindo que o prontuário de 
pacientes já tenho anexo os laudos dos exames realizados, pode 
fazer com que você ganhe muito tempo.

Muitas clínicas têm trabalhado com sistemas que integram até 
mesmo o consultório nesse processo, uma situação que pode ge-
rar economia de tempo e dinheiro na hora de avaliar laudos. Ao 
receber o paciente, por exemplo, o médico pode ter acesso online 
ao laudo de um exame, bem como a todo histórico do paciente, o 
que dispensa o uso de fichas manuscritas e facilita a busca por 
informações.

Inclua a telerradiologia nos 
seus sistemas de gestão
Aproveite o novo fluxo de trabalho
e reestruture os sistemas de gestão
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Com o aumento na velocidade de entrega de laudos técnicos 
e maior disponibilidade aos seus técnicos em radiologia em aten-
der o público, ampliar a capacidade de atendimento é um proces-
so natural. Porém, outro fator pode fazer a diferença para você 
no negócio: a possibilidade de oferecer uma variedade maior de 
exames em um só lugar.

Essa característica, além de trazer novas formas de receita 
para a sua clínica ou hospital, também facilita a vida do pacien-
te, que não precisa ficar se deslocando de um lugar para outro 
para realizar uma bateria de exames. Dessa forma, os exames so-
licitados pelo médico podem ser feitos mais rápidos, da mesma 
maneira que os laudos ficam mais ágeis. Isso antecipa também 
as consultas de retorno e facilita o diagnóstico e a prevenção de 
doenças ainda em estágio inicial.

Amplie a
oferta de exames
Ampliar a oferta de exames pode significar maior 
lucratividade para a clínica e conforto para os pacientes
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Por atender um grande número de clínicas e hospitais, 
as empresas de telerradiologia já têm uma série de proje-
tos de implantação de sistema prontos. No entanto, apesar 
dessa agilidade, pode ser que entre todas as solicitações 
técnicas ou soluções apresentadas, alguns itens não fa-
çam muito sentido para o seu negócio, o que é natural.

Por isso, antes de fechar o contrato com uma empre-
sa, certifique-se da possibilidade de dispor de um projeto 
personalizado, adaptado às suas necessidades. Essa pos-
sibilidade de customizar o cardápio de serviços que você 
está contratando é fundamental para que você não acabe 
pagando por recursos que não pretende utilizar de imedia-
to. Converse, negocie e tire todas as suas dúvidas, de forma 
que o novo serviço venha para resolver os seus problemas 
e não para criar novos.

Solicite um projeto 
personalizado
Por mais que existam soluções prontas, busque 
aquela que atende às suas necessidades
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https://www.facebook.com/DiagRad
https://diagrad.com.br/
https://www.linkedin.com/company/diagrad
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