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RESUMO 

 
A radiologia e o diagnóstico por imagem tiveram grandes avanços tecnológicos           
nos últimos anos, indispensáveis para a medicina moderna. Neste contexto, o           
sistema PACS (Picture Archiving Communication Sistem), cuja principal função         
é armazenar exames de imagem de forma a proporcionar maior facilidade de            
acesso e comunicação entre os profissionais médicos envolvidos no         
atendimento do paciente, tem evoluído significativamente desde a sua criação          
na década de 80, permitindo uma atuação de excelência, propiciando um           
diagnóstico rápido e preciso sobre a patologia existente. Ademais, esta          
ferramenta possibilita estudos comparativos com exames pregressos e reduz a          
chance de extravios, perdas ou mesmo danificação em decorrência do tempo           
quando na forma física. Não menos importante, com o Pacs obtém-se uma            
melhora na produtividade da equipe de radiologistas e redução de custos com            
insumos radiológicos. 
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ABSTRACT 

Radiology and diagnostic imaging have had major technological advances in          
recent years, which are indispensable for modern medicine. In this context, the            
PACS system (Picture Archiving Communication System), whose main function         
is to store image exams in order to provide easier access and communication             
between medical professionals involved in patient care, has evolved         
significantly since its creation in the decade of 80, allowing a performance of             
excellence, providing a quick and accurate diagnosis of the existing pathology.           
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In addition, this tool allows comparative studies with previous exams and           
reduces the chance of loss, loss or even damage due to time when in physical               
form. No less important, with Pacs, an improvement in the productivity of the             
team of radiologists is achieved and a reduction in costs with radiological inputs. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro reconhece a importância de tratar com atenção a           

aquisição de recursos tecnológicos a fim de oferecer um atendimento de           
qualidade na área da saúde aos militares da ativa, militares inativos,           

pensionistas, dependentes e servidores civis. Para conservar a excelência na          
prestação dos serviços, entretanto, é imprescindível que as principais         

Organizações Militares de Saúde possam acompanhar, de maneira efetiva, a          

reestruturação e a evolução das tecnologias de informações voltadas para esta           
atividade.  

Em um breve contexto histórico, o sistema de saúde do Exército           
Brasileiro é coordenado pela Diretoria de Saúde (D SAU), que teve seu início             

quando a Corte Portuguesa mudou-se para o Brasil. Por meio do decreto de 9              

de fevereiro de 1808 o então Príncipe Regente Dom João criou, pelo criou a              
Repartição do Cirurgião-Mor, sendo Frei Custódio de Campos nomeado e          

considerado o primeiro Diretor de Saúde do Exército. 

Frei Custódio, a partir de 1820 iniciou a construção de hospitais           
militares nas diversas Guarnições do País, objetivando o        
aprimoramento do apoio à tropa em âmbito nacional. Cabe         
ressaltar, em justa homenagem, o General de Brigada Médico         
João Severiano da Fonseca, irmão do Marechal Deodoro da         
Fonseca, que foi o Chefe Inspetor-Geral da Repartição        
Sanitária do Exército, antigo Corpo de Saúde, com cargo         
privativo de General de Brigada, quando da reestruturação do         
Exército, após a Proclamação da República, em 1889, foi         
nomeado como sétimo Diretor de Saúde. HISTÓRICO,       
Diretoria de Saúde. Disponível em     
<http://www.dsau.eb.mil.br/index.php/historico > Acesso em    
13/09/2020. 

Atualmente, a Diretoria de Saúde é composta por três Subdiretorias          
sendo: a Subdiretoria Técnica de Saúde, a Subdiretoria de Saúde Operacional           

e a Subdiretoria de Perícias Médicas. Em síntese, a DSau é a referência             

http://www.dsau.eb.mil.br/index.php/historico


holística das orientações técnicas necessárias para o pleno funcionamento do          
serviço como um todo, estas aplicadas às Inspetorias de Saúde, Seções de            

Saúde Regionais e a organizações militares de saúde.  
Atualmente, é possível observar a atuação do serviço de saúde no           

âmbito militar através das seguintes OMS: um Hospital Central do Exército,           

seis Hospitais Militares de Área, sete Hospitais-Gerais, dez Hospitais de          
Guarnição, quatro Policlínicas Militares, Centro de Medicina de Aviação do          

Exército, Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, Instituto de Biologia         
do Exército, Odontoclínica Central do Exército, Hospitais de Campanha, vinte e           

oito Postos Médicos de Guarnição e quatrocentos e vinte Seções de Saúde das             

organizações militares. 
As principais unidades de saúde espalhadas pelo território nacional          

(Figura 1) são escalonadas conforme o grau de complexidade e apresentam-se           
divididas em: Hospital Central, OMS Especiais, Hospitais Militares de       

Área, Hospitais Gerais, Hospitais de Guarnição Tipo I – II – III – IV,  Policlínicas              

Militares e Postos Médicos de Guarnição Tipo I – II – III – IV.  
Segundo Boletim do Exército N°40/2009, de 09 de outubro de 2009,           

apenas os Postos Médicos de Guarnição Tipo I e II não possuem previsão de              
médico radiologista, sendo possível observar a importância deste profissional. 



 
Figura 1 – Unidades de Saúde do Exército Brasileiro.  

Fonte: dsau.eb.mil.br 
Salienta-se que nos últimos anos a Diretoria de Saúde disponibilizou          

vultuosos recursos para a aquisição de aparelhos de diagnóstico por imagem           

em diversas organizações militares de saúde. Neste sentido, não mais se           
observa hiato tecnológico nas principais unidades, onde há uma maior          

demanda dos serviços oferecidos, quando comparado a instituições médicas         
civis. Porém, poucas delas dispõem do serviço de PACS, ferramenta          

importante para o trabalho diário do médico radiologista. 

Os serviços de radiologia e diagnóstico por imagem colocam à          
disposição da família militar os mais modernos equipamentos para fins          

diagnósticos por meio de aparelhos de Raio X Convencional, Mamografia,          
Ultrassonografia, Densitometria Óssea, Tomografia Computadorizada e      

Ressonância Magnética, realizando e interpretando exames, auxiliando o        

diagnóstico, visando a prevenção e tratamento do paciente, zelando pela          
qualidade, agilidade e apoio as atividades de ensino e pesquisa. Todos os            

exames mencionados geram laudos compostos de partes descritivas, com a          
impressão diagnóstica e a descrição dos achados de imagem, bem como as            



imagens propriamente ditas, que devem constar do resultado a ser entregue ao            
paciente.  

Segundo orientação do Colégio Brasileiro de Radiologia e        
Diagnóstico por Imagem (CBR), a guarda do prontuário médico,         
por sua vez, é regulamentada pela Resolução CFM nº 1.821,          
de 23/11/2007, que estabelece, no seu artigo 8º, o prazo          
mínimo de 20 (vinte) anos para preservação do prontuário em          
suporte de papel que não tenha sido microfilmado ou         
digitalizado, sendo que em relação à guarda do prontuário         
digitalizado ou microfilmado esta deve ser permanente,       
conforme estabelece o artigo 7º da mesma Resolução.        
(SKORKOWSKI, Alan. “Guarda/Arquivo de imagens e laudos:       
O que os médicos devem saber?” Disponível em: <         
https://cbr.org.br/guardaarquivo-de-imagens-e-laudos-o-que-os-
medicos-devem-saber/> Acesso em: 20/09/2020). 

Outro ponto relevante a ser destacado é o fato de que no Exército             

Brasileiro não são incomuns as demandas judiciais relacionadas a acidentes de           
serviço, reintegrações para tratamento de enfermidades ou pedidos de reforma          

por motivo de saúde. O General de Divisão Stumpf (2017), Comandante da 3ª             
Região Militar, afirmou em matéria publicada no site G1 da RBSTV – Rio             

Grande do Sul, do site globo.com, as seguintes palavras: "Nós temos uma            

indústria de reintegração, são militares temporários que ao darem baixa,          
buscam escritórios de advocacia para voltarem às Forças Armadas e          

receberem um salário, muitas vezes, indevido". Disponível em:        
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/general-diz-que-existe-industri

a-de-reintegracao-de-militares-no-exercito-no-rio-grande-do-sul.ghtml Acesso  

em 06/10/2020. 
Neste contexto, a fim de apresentar um respaldo documental robusto,          

composto de provas contundentes, o PACS torna-se extremamente útil pela          
sua agilidade na busca de informações através do recurso de armazenamento           

seguro dos seus arquivos, bem como facilitando as atuações das Juntas           

Médicas, onde é de extrema importância e necessidade a revisão de exames. 
Em relação aos pacientes de maneira geral, a possibilidade de          

comparações com estudos prévios é uma ferramenta de grande importância no           
acompanhamento e decisão terapêutica a ser oferecida. 
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1.1 PROBLEMA 

O PACS (Picture Archiving and Comunication System) consiste em uma          

tecnologia de centralização e arquivamento de imagens de exames         
radiológicos, permitindo acesso remoto às mesmas, oportunizando ao médico         

radiologista a emissão laudos e ao médico assistente o acesso a estas            
informações, por qualquer dispositivo tecnológico com acesso à internet. Dessa          

forma, o PACS possibilita a tomada de decisões clínicas de forma ágil e             

segura. 
Atualmente, a maioria das OMS não dispõe desta tecnologia. Outras          

possuem Pacs com acesso restrito, disponível a apenas alguns computadores          
pré-determinados, o que impossibilita o acesso remoto às imagens radiológicas          

quando o médico não estiver nestas estações de trabalho específicas. 

Por tratar-se de contratação de um serviço, no âmbito militar, existem           
dificuldades burocráticas para sua implementação. A falta de conhecimento         

técnico por parte das organizações militares de saúde acerca da importância           
desta ferramenta, amplamente utilizada nas instituições civis, bem como a          

inexistência de diretrizes que orientem e vinculem as Unidades de Saúde neste            

processo, podem ser entraves para sua ampla utilização no Exército.  
Diante desta constatação, indaga-se: 

Haveria benefícios em implantar a tecnologia PACS no Serviço de          
Saúde do Exército Brasileiro? 

1.2 OBJETIVOS 

Através desta revisão bibliográfica busca-se apresentar os benefícios        

que a implantação do sistema PACS nas Organizações Militares de Saúde           

pode trazer em termos de agilidade, precisão diagnóstica, integração dos          
diversos Serviços de Radiologia do Exército, segurança no arquivamento de          

imagens para consultas futuras e, não menos importante, a redução nos custos            
principalmente com impressão de filmes radiológicos.  

Para que se possa responder o proposto, foram elencados alguns          

objetivos específicos, abaixo relacionados: 
a) Familiarizar o leitor, a respeito das terminologias utilizadas em tais          

sistemas; 
b) Demonstrar que o sistema PACS é uma realidade na medicina; 



c) Explicar o que é e como funciona o sistema PACS; 
d) Elencar os possíveis benefícios da implantação do sistema em         

termos organizacionais e financeiros.  

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A maioria das Organizações Militares de Saúde não possui sistema          
PACS. As unidades que fazem uso dessa ferramenta encontram algumas          

restrições como, por exemplo, a utilização limitada apenas aos médicos da           

própria instituição ou o acesso restrito em dispositivos eletrônicos         
pré-determinados. 

Com a implantação desta tecnologia, possibilita-se que tanto o médico          
assistente quanto o paciente tenham acesso às imagens radiológicas e ao           

laudo de forma remota, através de qualquer dispositivo com acesso à internet,            

funcionando como um prontuário eletrônico radiológico. Salienta-se que o         
sistema Pacs possui segurança tecnológica, e que sua tecnovigilância é          

realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).  
Com esta ferramenta eliminam-se os desperdícios de materiais na         

repetição de exames e evita-se a impressão de filmes radiológicos de           

pacientes internos da unidade ou do pronto-socorro, uma vez que será possível            
ter acesso on-line aos mesmos, evitando gastos desnecessários.   

Importante mencionar, que com o arquivamento das imagens tem-se a          
possibilidade de realizar estudos comparativos com exames anteriores,        

especialmente no caso de pacientes oncológicos, para os quais as condutas           

terapêuticas são, muitas vezes, determinadas de acordo com tempo de          
evolução da patologia apresentada nas imagens. 

Ainda, no contexto militar, se as OMS tivessem um sistema PACS           
integrado, o arquivamento possibilitaria que os profissionais de saúde de todo o            

Brasil tivessem acesso remoto ao histórico radiológico do paciente,         

independente de onde este estivesse buscando atendimento, qualificando-o        
significativamente. Destaca-se, também, que com o acesso aos estudos         

antigos é possível evitar que o paciente seja exposto à radiação ionizante de             
maneira desnecessária, em algumas situações. 

Levando-se em consideração o aumento das demandas judiciais, os         

laudos e imagens de exames radiológicos são de suma importância na defesa            



da instituição, tendo sua busca facilitada pelo sistema de armazenamento          
Pacs, evitando extravio de provas jurídicas. 

Através do acesso on-line aos exames, não há necessidade de          
deslocamento do médico assistente ao Setor de Imagem para discussão de           

casos, uma vez que terá acesso ao laudo e as imagens radiológicas em sua              

unidade de trabalho, impactando significativamente em menor tempo para         
elucidação diagnóstica e início precoce do tratamento adequado, onde         

podemos citar as intervenções cirúrgicas, início de antibioticoterapia, analgesia         
e internações hospitalares. 

A produtividade do médico radiologista aumenta consideravelmente,       

proporcionada por um conjunto integrado de informações e funcionalidades em          
uma única interface. Dentre as inúmeras utilidades, o sistema Pacs oferece a            

busca aos exames desejados de forma instantânea, a organização da          
configuração de máscaras de laudo padrões, além de disponibilizar         

ferramentas de informática que possibilitam um diagnóstico rápido e preciso. 

Para finalizar, a não existência de máscaras de laudo padrões, faz com            
que os profissionais médicos radiologistas tenham que executá-los em editores          

de textos convencionais. Tal fato aumenta o tempo de produção, a espera pelo             
resultado, além de dificultar e restringir o acesso futuro a estes laudos e, em              

algumas ocasiões, observa-se extravio destas informações pela falta de         

efetividade desta forma de armazenamento. 
 

3. METODOLOGIA DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A presente pesquisa buscou reunir as informações necessárias que         

permitissem formular uma possível solução para o problema. Foi realizada uma           
revisão bibliográfica, leitura analítica, fichamento das fontes e acesso às          

páginas do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) e Diretoria de Saúde do            

Exército Brasileiro (Dsau). 

3.1 ESTRATÉGIA DE BUSCA 

Foram realizadas buscas em bancos de dados de literatura científica          
como Pubmed, SCIELO e Google Acadêmico entre junho e setembro de 2020,            

usando como palavra chave “PACS” ou “Picture Archiving and Communication          



System”. Foram excluídos artigos duplicados ou anteriores a 2000. Foram          
pesquisados estudos publicados em português e/ou inglês. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A revisão de literatura foi realizada com o intuito de conceituar o que é              

PACS, explicar como funciona e elencar possíveis benefícios da sua          
implantação, buscando informações relevantes para avaliar a possibilidade de         

sua aplicação nos setores de radiologia das Organizações Militares de Saúde           

do Exército Brasileiro. 
Com as constantes inovações advindas da tecnologia digital, a         

quantidade de informações geradas aumenta a cada dia que passa,          
principalmente em decorrência do aumento na demanda de pedidos médicos          

de exames complementares e, consequentemente, o crescente número de         

imagens obtidas por meio de equipamentos de imagem. Com a finalidade de            
organizar e gerir esse acervo radiológico foi desenvolvido, em meados da           

década de 80, o PACS (Picture Archival and Communication System ou           
sistema de Arquivamento e Comunicação de Imagens).  

HUANG (2010) afirma que “o PACS se tornou muito importante no           

gerenciamento eficaz dos departamentos de imagem em hospitais, onde há          
uma grande produção de imagens médicas.” Para os profissionais de saúde           

não restam dúvidas quanto à importância e as vantagens da utilização desse            
sistema como aliado na elucidação diagnóstica, visando a otimização do          

atendimento ao paciente. 

Um aspecto importante no processo de transição para um         
ambiente digital, com a implantação de um PACS, refere-se ao          
estudo de viabilidade baseado na avaliação do binômio        
custo-benefício. Em geral, quando se analisa o impacto da         
inserção da tecnologia da informação (TI) na área da saúde,          
observam-se três aspectos básicos: benefícios relacionados ao       
paciente, benefícios relacionados ao diagnóstico e benefícios       
relacionados ao serviço. Do ponto de vista do paciente, os          
ganhos possíveis estão fundamentalmente relacionados à      
agilização do atendimento, com uma melhora no fluxo de         
trabalho, maior segurança nos procedimentos e a possibilidade        
de humanização do atendimento, com redução de filas e tempo          
de espera. Os ganhos relacionados ao diagnóstico refletem,        
principalmente, as melhorias possíveis em relação à atividade        
dos profissionais envolvidos na cadeia de atenção à saúde e          
podem ser resumidos como facilidade de acesso a informações         
diversas e, consequentemente, maior suporte à tomada de        



decisão, e possibilidade de acesso à segunda opinião clínica e          
formativa, por meio de protocolos de telemedicina e        
telerradiologia. Os benefícios relacionados ao serviço (ou à        
instituição) estão focados principalmente em aspect(pay-back)      
e englobam a possibilidade de um maior controle de         
procedimentos; diminuição de perdas e repetições;      
diferenciação do serviço prestado; facilidade para auditoria de        
processos e suporte à tomada de decisão em nível de gestão.           
Do ponto de vista institucional, embora o investimento inicial         
em curto prazo possa ser elevado, dependendo da solução         
adotada, em médio e longo prazo os recursos investidos         
podem ser recuperados. (MARQUES, SALOMÃO. PACS:      
Sistemas de Arquivamento e Distribuição de Imagens. Revista        
Brasileira de Física Médica.2009;3(1):XX-XX). 

 
ALDOSAI (2018) relata que “este sistema integra mais de uma          

modalidade de imagem, como raio-X, ressonância magnética, tomografia        

computadorizada, ultrassonografia e medicina nuclear e outras tecnologias        
semelhantes.” Ou seja, todos os arquivos de imagens gerados por estes           

aparelhos são compilados em um software, que possibilita acesso remoto às           
mesmas. 

Com o compartilhamento de imagens, oferecido pelo sistema PACS, é          
possível obter diagnósticos à distância ou opiniões especializadas de outros          

profissionais mesmo que estejam em outros locais do mundo tendo acesso à            

internet. São muitas as vantagens agregadas a essa tecnologia, que vão desde            
a integração de dados até redução de erros em no fluxo da realização do              

procedimento. 
FENG (2006), menciona outra vantagem do gerenciamento centralizado        

de imagens: “é que ele permite a possibilidade de qualquer PACS ter exames             

de comparação corporativa, mesmo que alguns desses exames tenham sido          
adquiridos em diferentes PACS.” Assim, a equipe médica que recebe paciente           

oriundo de alguma unidade de saúde militar de menor complexidade, pode ter            
acesso aos exames de imagem realizados anteriormente, evitando repetições e          

nova exposição a radiação ionizante. 

Levando em consideração o armazenamento através de um servidor, a          
análise das imagens pode ser realizada apenas pela visualização na tela do            

computador, sendo desnecessária a sua impressão. A realidade de muitos          
prestadores deste serviço é que a utilização do filme está cada dia mais em              

desuso, reduzindo os custos com impressão de filmes, processamento,         



armazenamento e a manipulação. Diante da evolução tecnológica constante, a          
expectativa é que, com o tempo, a demanda por películas seja quase que             

totalmente substituída por imagens digitais. 
Com o considerável aumento de dados gerados, tanto pela quantidade          

de exames realizados quanto a diversidade de modalidades disponíveis (RM,          

TC, Medicina Nuclear, US, Raio X) a automatização destes serviços torna-se           
uma necessidade. A utilização desse recurso tecnológico possibilitou        

surgimento do conceito de radiologia “filmless” que consiste em um sistema           
onde o filme radiológico foi praticamente eliminado, tendo como consequência          

a redução de custos e eliminando a necessidade de repetição de exames por             

extravio ou falha operador dependente.  
Além de garantir a confidencialidade dos dados dos pacientes de          

maneira mais segura, é possível a administração de pedidos, distribuição,          
arquivamento e recuperação de exames clínicos. Essas medidas além de          

facilitarem a busca de informações, aumentam a produtividade do setor,          

promovem a melhoria no fluxo de trabalho e reduzem o tempo de espera do              
paciente para a realização dos exames e o recebimento do resultado. 

“O PACS fornece recursos de armazenamento de curto e longo prazo e             
recursos de distribuição, para que as imagens possam ser recuperadas em           

estações de trabalho espalhadas por todo o hospital.” (TESORIERO J.          

A.; EDDY P.; HASSO A. N, 2014) Neste contexto, a equipe médica pode          
realizar análise comparativa com estudos pregressos, ferramenta muito        

utilizada para análise de resposta a tratamento e verificação da evolução da            
doença em pacientes em tratamento de câncer. 

“Atualmente, estão disponíveis soluções PACS de       

infraestrutura mais abrangentes, eficientes e econômicas      

independentes do fornecedor (por exemplo, usando o DICOM),        

superando as limitações técnicas e práticas inerentes às        

implantações anteriores do PACS. Muitos hospitais estão      

planejando e se preparando estrategicamente para futuras       

necessidades de radiologia, reavaliando seus sistemas de       

radiologia e procurando substituir (ou atualizar) suas redes de         

imagens originais por equipamentos de última geração para        



melhorar o desempenho geral do sistema.” (Andrioli K. P.;         

KHORASANI R. 2007) 

Um argumento importante que também deve ser analisado é o nível de            

satisfação das instituições que implantaram este serviço. BAUMAN (2000),         
afirma que em pesquisa realizada junto aos gestores que aderiram ao sistema            

“97% dos proprietários recomendam o seu uso. Outra resposta impressionante          

em 1998, foi a de que 65% dos usuários declararam o PACS como tendo um               
bom custo-benefício. Ainda em 1998, 81% dos usuários relataram que seu           

sistema PACS atendeu às suas expectativas.” Destaca-se, nesta análise, a          
satisfação das instituições com o custo-benefício, fator importante na hora da           

decisão por aquisição de novos serviços. 

GOLDSZAL, 2004 apresenta um ganho da ordem de US$ 16,5 milhões           
na comparação entre os custos de implantação e manutenção do PACS (mais            

algum filme residual ainda existente) e o custo estimado caso se mantivesse a             
solução baseada em filme, ao final de um período de oito anos de             

funcionamento do Serviço de Radiodiagnóstico do Hospital Universitário da         

Universidade da Pensilvânia, Filadélfia, EUA. 
É mister a medicina manter-se em constante evolução tecnológica,         

sendo a radiologia e o diagnóstico por imagem uma das áreas médicas que             
mais se modernizou e evoluiu tecnologicamente nos últimos anos. As          

Organizações Militares de Saúde contam com aparelhos radiológicos        

modernos, não se identificando hiato tecnológico em relação às instituições          
civis. Porém, na área de radiologia, não bastam apenas aparelhos de última            

geração, também é necessário o uso de ferramentas que possibilitem a           
utilização eficiente deste importante aparato tecnológico. O suporte ofertado         

pelo PACS colabora diretamente para a excelência no funcionamento do          

serviço de radiologia e diagnóstico por imagem.  

A prática de implantação do PACS, amplamente difundida nas         

instituições civis, não é uma realidade nos hospitais e postos de saúde militares             
do Exército Brasileiro.  

 

 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir que a cada dia novas ferramentas médicas estão          

sendo disponibilizadas aos serviços de saúde, tendo como objetivo economia          

de tempo e custo. 
Com a implantação do PACS poupa-se tempo e pessoal, além de se            

facilitar o acesso às informações dos exames de imagem de maneira rápida e             
através de qualquer dispositivo eletrônico com acesso à internet. Em tempos           

de cortes de verbas e melhor aproveitamento da mão de obra, acreditamos que             

a tecnologia venha contribuir muito no trabalho dos hospitais.  
Com a possibilidade de acesso on-line às informações dos exames de           

imagens, poupa-se com insumos, que tem um porcentual considerável no valor           
total do exame.  

O sistema PACS proporciona, também, que o médico radiologista possa          

dar um parecer a respeito de determinado exame mesmo fora do horário de             
expediente, através do acesso remoto, evitando muitas vezes que o paciente           

tenha que ser evacuado para um hospital conveniado em situação extrema. . 
Podemos vislumbrar um futuro onde teremos em nossas mãos         

facilmente acesso a exames radiológicos de todas as unidades de saúde.           

Quando isso acontecer, por exemplo, um radiologista em Santa Maria, no Rio            
Grande do Sul, poderá avaliar e dar o diagnóstico para um exame de imagem              

realizado em São Gabriel da Cachoeira, no estado de Manaus. A telemedicina            
via PACS permite que o serviço do médico radiologista possa ser utilizado nos             

confins mais distantes, no meio urbano, rural ou na selva, tendo como            

consequência uma verdadeira revolução na especialidade dentro da Força         
Terrestre.  

Por fim, para que isso se torne realidade é preciso se adequar aos             
padrões mundiais de comunicação digital para imagens médicas, começando         

pela implantação dessa ferramenta de forma sistemática em todos os Serviços           

de Imagenologia do Exército Brasileiro, visando economia, segurança de         
informação, aumento da produtividade e, o mais importante, o benefício          

imensurável ao paciente. 
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