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Introdução: 

O laudo radiológico é um documento médico e legal, e a forma mais importante como o 

radiologista se comunica com o médico solicitante. Nele estão contidas informações relevantes 

sobre o exame, e que tem impacto direto na conduta. É quase unânime entre os médicos 

solicitantes que o laudo radiológico é uma ferramenta importante na tomada de conduta, e que 

o médico radiologista é a pessoa mais indicada para a análise das imagens e confecção do laudo1. 

Porém, deve-se investigar se a informação contida é suficiente, ou até excessiva. Em uma 

pesquisa de 1988 nos Estados Unidos, foi visto que apenas 38% dos médicos lê o laudo por 

completo2,3, e não há motivos para acreditar que no Brasil esse número seja diferente.  

As publicações recentes (diretrizes de confecção de laudos, cartas e opiniões) sugerem que o 

laudo seja breve, mas não são explícitas sobre o quão breve deve ser o laudo4–7. Nosso trabalho 

propõe uma pesquisa para saber a preferência dos médicos solicitantes e dos médicos 

radiologistas do Hospital São Paulo quanto ao modelo de laudo para situações distintas. 

 

Objetivo 

Avaliar a preferência dos médicos clínicos, cirurgiões e pediatras em relação aos laudos 

radiológicos solicitados e recebidos, além da preferência dos próprios médicos radiologistas 

quanto aos laudos emitidos. 

 

Material e métodos 

O projeto foi desenhado em duas fases. Para cada uma das fases, foram simuladas situações 

clínicas e propostos modelos de laudo para cada situação. As situações clínicas e os modelos de 

laudo estão disponíveis detalhadamente nos anexos. 

Para todas as situações, foram elaborados três modelos diferentes de relatórios, totalizando 12 

modelos distintos (anexos de B a N). Um modelo contendo apenas o diagnóstico, sem descrição 

dos achados (“A”); um modelo contendo uma descrição sucinta dos achados patológicos e 

normais, com o diagnóstico final na conclusão (“B”); um modelo contendo uma descrição 

detalhada dos achados alterados e de cada estrutura examinada (“C”). Todos os modelos 

continham cabeçalho e indicação do exame. Os laudos maiores que três linhas continham 

conclusão. Todos os exames alterados iniciavam a descrição pelo achado alterado, e os exames 

normais começavam negando a hipótese clínica. Os laudos de tomografia computadorizada 

continham cabeçalho, técnica, indicação e descrição.  
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Uma pesquisa semelhante foi realizada em 1995 nos Estados Unidos8, e se seguiram outras 

pesquisas na mesma linha9,10. Até o nosso conhecimento, nenhuma pesquisa semelhante foi 

realizada no Brasil. 

O intervalo de confiança foi calculado pela distribuição binomial exata. As associações entre 

variáveis foram analisadas pelo teste exato de Fisher. Foi considerado significativo p<0,05. 

Fase 1: 

Foi realizada uma pesquisa de preferência entre os médicos solicitantes do Hospital São Paulo. 

Foram hipotetizadas quatro situações clínicas e oferecidos três laudos radiológicos para cada 

uma delas. 

O médico solicitante deveria escolher sua preferência para cada uma das situações. Foi também 

perguntado para os médicos a especialidade (clínica médica, cirurgia/ortopedia ou pediatria) e 

o ano da graduação. Com base no ano de graduação, dois grupos foram divididos pelo tempo 

de experiência (<10 anos ou ≥10 anos). 

Fase 2: 

Foi realizada também uma pesquisa semelhante entre os radiologistas e residentes em 

radiologia do serviço. Eles deveriam responder qual o modelo de laudo mais se aproxima do 

ideal para cada situação. Também foi perguntado se o médico é residente ou radiologista 

formado e seu ano de graduação. Com base no ano de graduação, dois grupos foram divididos 

pelo tempo de experiência (<10 anos ou ≥10 anos).  

 

Resultados 

Fase 1: 

Os resultados estão resumidos na tabela 1. Foram obtidas 87 respostas. Apenas 74 responderam 

o tempo de formação. As outras respostas foram obtidas nos 87 casos. Nas quatro situações, a 

preferência pelos modelos “A” foi mínima (1,1-6,9%).  Quanto aos outros modelos, houve uma 

leve preferência pelos modelos “C” em todas as situações (49,4-52,9%), porém sem diferença 

estatisticamente significativa em relação aos modelos “B”. Na situação 1 (ultrassonografia 

positiva para colecistite aguda), houve uma preferência maior pelo modelo “C” entre médicos 

com mais de 10 anos de experiência do que entre médicos com menos de 10 anos de experiência 

(p=0,03), que mostraram uma pequena preferência pelo modelo “B” (tabela 2). Em nenhuma 

outra situação houve diferença significativa entre o tempo de formado e o modelo de laudo 
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preferido. Em nenhuma situação houve diferença estatisticamente significativa entre a 

especialidade do médico solicitante e o modelo de laudo preferido. 

 
 

1 2 3 4 

A 2,3 (0,3-8,1) 8,0 (3,3-15,9) 1,1 (0,0-6,2) 6,9 (2,6-14,4) 

B 44,8 (34,1-55,9) 41,4 (30,9-52,4) 47,1 (36,3-58,1) 43,7 (31,1-54,7) 

C 52,9 (41,9-63,7) 50,6 (39,6-61,5) 51,7 (40,8-62,6) 49,4 (38,5-60,4) 

Tabela 1. Porcentagem das respostas dos médicos solicitantes em cada situação (1-4), com os intervalos de confiança. 

 A B C Total 

<10 anos 1 25 19 45 

≥10 anos 1 8 20 29 

Total 2 33 39 74 
Tabela 2. Situação 1 (ultrassonografia positiva para colecistite aguda): divisão das respostas de acordo com o tempo 
de formado (p<0,05). 

Fase 2:  

Os resultados estão resumidos na tabela 3. Foram obtidas 50 respostas. Na situação 4 foram 

obtidas apenas 49 respostas. 

Houve uma clara preferência, em todos os casos, pelos modelos “B”, com significância 

estatística.  

Na situação 1 (ultrassonografia positiva para colecistite aguda), houve uma maior preferência 

dos radiologistas mais jovens (menos de 10 anos de formado) pelo modelo “B” do que entre os 

radiologistas mais experientes, com significância estatística (p=0,04). Este resultado está 

resumido na tabela 4. Entretanto, acreditamos que o número muito pequeno de respostas dos 

radiologistas com mais de 10 anos de formado (10 respostas) torne essa estatística pouco 

confiável. 

 
 

1 2 3 4 

A 14,0 (5,8-26,7) 10,0 (3,3-21,8) 10,0 (3,3-21,8) 12,2 (4,6-24,7) 

B 64,0 (49,2-77,1) 60,0 (45,2-73,6) 76,0 (61,8-86,9) 59,2 (44,2-73,0) 

C 22,0 (11,5-35,9) 30,0 (17,8-44,6) 14,0 (5,8-26,7) 28,5 (16,8-43,2) 

Tabela 3. Preferência dos radiologistas para cada situação (1-4), com os intervalos de confiança. 
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Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos nas outras situações, seja 

comparando residentes com radiologistas formados, ou comparando o tempo de formação 

(menor ou maior ou igual a 10 anos). 

 

  A B C Total 

<10 anos 2 27 8 37 

≥10 anos 3 4 3 10 

Total 5 31 11 47 
Tabela 4. Situação 1 (ultrassonografia positiva para colecistite aguda): divisão das respostas de acordo com o tempo 
de formado (p<0,05). 

 

Discussão 

Os resultados da pesquisa entre médicos solicitantes mostram que apenas o diagnóstico não 

satisfaz o médico, e que é necessária uma descrição das demais estruturas analisadas. 

Entretanto, não há preferência entre os médicos solicitantes sobre quão extensa deve ser essa 

descrição. Alguns estudos já demonstraram que poucos médicos solicitantes leem o laudo 

completo2,3, e que a maioria dos médicos solicitantes não está familiarizada com medidas de 

normalidade para cada estrutura analisada9. Entretanto, não houve preferência nesse grupo por 

um laudo resumido. 

Em apenas uma situação (situação A), houve diferença em relação ao tempo de experiência dos 

médicos solicitantes. Os médicos com menos de 10 anos de experiência tiveram uma 

preferência maior pelo modelo “B”, enquanto que os médicos com experiência maior ou igual a 

10 anos tiveram maior preferência pelo modelo “C”. 

Já na pesquisa envolvendo os radiologistas, houve uma grande preferência pelos modelos “B”, 

de laudos resumidos. Essa preferência mostra uma concordância da opinião do radiologista com 

os artigos radiológicos publicados, desde a década de 90 até hoje, além de uma concordância 

entre o radiologista e os estudos semelhantes previamente publicados, em que os médicos 

solicitantes dão preferência aos laudos mais curtos. 

É importante notar que houve uma diferença grande de opinião entre radiologistas e médicos 

solicitantes, e é difícil explicar essa diferença. Uma possível explicação seria a falta de confiança 

dos médicos solicitantes do Hospital, levando em conta que a maioria dos exames são vistos por 

residentes com pouca experiência, enquanto os radiologistas são mais confiantes, 

principalmente nas situações exemplificadas, que são casos simples e que não exigem grande 

experiência por parte do examinador. Afinal, o modelo mais curto denota uma maior segurança 

e confiança no diagnóstico e no método do que o laudo mais longo.  

Outra possível explicação seria o fato de que, como os laudos do serviço são formulados de 

acordo com a descrição mais detalhada, os médicos solicitantes podem acreditar que o laudo 

mais completo seja o correto, simplesmente porque sempre foi assim que foi feito e, numa 

pesquisa de preferência, marcam o modelo mais utilizado.  

Também é importante frisar a diferença entre a opinião do médico solicitante com o esperado 

pela literatura até então, que tende a concordar com a opinião do radiologista. Só é possível 

especular sobre os motivos desta discrepância. Uma teoria possível seria que há uma diferença 
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cultural entre o médico brasileiro de 2018 e o estadunidense de 1995, o que seria uma 

explicação vaga e simplista.  

Outra explicação possível envolve o processo de judicialização que acomete a medicina desde a 

última década. Nesse caso, o médico tende a se resguardar em um laudo detalhado para tentar 

se defender de eventuais processos. Entretanto, essa teoria não explica porque os radiologistas, 

que seriam os mais interessados em laudos detalhados para defesa, mantém a preferência pelos 

modelos mais curtos. Outro ponto que demonstra a fragilidade desse argumento é a frase do 

radiologista Webster Riggs: “Eu nunca vi um radiologista não ser pago ou ser processado por ser 

breve”5.  

Limitações 

O trabalho apresenta algumas limitações. Dentre elas, o fato de terem sido simuladas apenas 

situações de Pronto-Socorro, o que poderia induzir alguns participantes a optar por um modelo 

de laudo mais curto.  

Outra limitação consiste na simplicidade das situações simuladas. Não foram simuladas 

situações em que havia mais de um achado alterado, ou em que houvesse achados incidentais. 

Foi optado dessa forma para simplificar o trabalho e torna-lo mais reprodutível, mas outros 

trabalhos semelhantes já simularam uma situação com achados incidentais3.  
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Anexos 

 

Anexo A: Situações propostas 

 

Situação 1:  Você está de plantão em um Pronto Socorro e solicita uma ultrassonografia de 

abdome superior com a hipótese de colecistite aguda. O exame é positivo. Dos laudos abaixo, 

qual você prefere receber? 

( ) A  ( ) B  ( ) C 

 

Situação 2: Você está de plantão em um Pronto Socorro e solicita uma ultrassonografia de 

abdome superior com a hipótese de colecistite aguda. O exame está normal. Dos laudos 

abaixo, qual você prefere receber? 

 ( ) A  ( ) B  ( ) C 

 

Situação 3: Você está de plantão em um Pronto Socorro e solicita uma tomografia 

computadorizada de abdome e pelve com a hipótese de apendicite. O exame é positivo. Dos 

laudos abaixo, qual você prefere receber? 

( ) A  ( ) B  ( ) C 

 

Situação 4: Você está de plantão em um Pronto Socorro e solicita uma tomografia 

computadorizada de abdome e pelve com a hipótese de apendicite. O exame está normal. Dos 

laudos abaixo, qual você prefere receber? 

( ) A  ( ) B  ( ) C 
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ANEXO B – Laudo 1A 

 

ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR 

 

Indicação: Colecistite aguda? 

 

Opinião 

Sinais de colecistite aguda, sem complicações. 
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ANEXO C - Laudo 1B 

ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR 

 

Indicação: Colecistite aguda? 

Análise: 

Vesícula biliar de hiperdistendida(11,0 cm), de paredes difusamente espessadas (0,6 cm) e 

com cálculo impactado no infundíbulo. 

Fígado, veia porta, baço e pâncreas normais. 

Não há dilatação de vias biliares. 

Não há efusão peritoneal. 

 

Opinião: 

Sinais de colecistite aguda, sem complicações. 
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ANEXO D - Laudo 1C 

ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR 

 

Indicação: Colecistite aguda? 

 

Análise: 

Vesícula biliar hiperdistendida (11,0 cm), apresentando paredes difusamente espessadas (0,6 

cm), notando-se cálculo impactado no infundíbulo. 

Fígado com forma e dimensões normais, contornos regulares e ecotextura homogênea. 

Veia porta pérvia, de calibre preservado e fluxo hepatopetal. 

Não há sinais de dilatação de vias biliares intra e extra-hepáticas. 

Pâncreas (cabeça e corpo) com morfologia e ecotextura normais. 

Baço apresentando volume e ecotextura normais. 

Ausência de líquido livre no abdome superior. 

 

Opinião: 

Sinais de colecistite aguda, sem complicações. 
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ANEXO E - Laudo 2A 

ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR 

 

Indicação: Colecistite aguda? 

 

Opinião: 

Exame normal. 

 

  



11 
 

ANEXO F - Laudo 2B 

ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR 

 

Indicação: Colecistite aguda? 

 

Análise 

Vesícula biliar normal. 

Não há dilatação de vias biliares ou imagens sugestivas de cálculos.  

Fígado, baço e pâncreas normais. 

Não há efusão peritoneal. 

 

Opinião: 

Exame normal. 
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ANEXO G – Laudo 2C 

ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR 

 

Indicação: Colecistite aguda? 

 

Análise: 

Vesícula biliar normodistendida, com paredes finas e regulares, sem imagens sugestivas de 

cálculos no seu interior. 

Fígado com forma e dimensões normais, contornos regulares e ecotextura homogênea. 

Veia porta pérvia, de calibre preservado e fluxo hepatopetal. 

Não há sinais de dilatação de vias biliares intra e extra-hepáticas. 

Pâncreas (cabeça e corpo) com morfologia e ecotextura normais. 

Baço apresentando volume e ecotextura normais. 

Ausência de líquido livre no abdome superior. 

 

Opinião: 

Estudo ultrassonográfico dentro dos padrões da normalidade. 
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ANEXO H – Laudo 3A 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME E PELVE 

 

Técnica: Multislice, após a injeção endovenosa do meio de contraste iodado (fase portal). 

Indicação: Apendicite? 

Opinião: 

Apendicite aguda, sem sinais de complicações. 
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ANEXO I – Laudo 3B 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME E PELVE 

 

Técnica: Multislice, após a injeção endovenosa do meio de contraste iodado (fase portal). 

Indicação: Apendicite? 

Análise: 

Apêndice cecal espessado (1,0 cm), com borramento da gordura pericecal. 

Fígado, baço pâncreas, rins e adrenais normais. 

Aorta e veia cava inferior normais. 

Não há efusão peritoneal. 

Não há linfonodomegalias. 

 

Opinião: 

Apendicite aguda, sem sinais de complicações. 
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ANEXO J – Laudo 3C 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME E PELVE 

 

Técnica: Exame realizado em aparelho multislice, com a injeção endovenosa do meio de 

contraste iodado. 

Indicação: Apendicite? 

Análise: 

Espessamento parietal e dilatação do apêndice cecal (calibre de até 1,1 cm).  Associa-se 

acentuado espessamento parietal do íleo terminal, com densificação dos planos gordurosos 

adjacentes. 

Fígado de dimensões normais, contornos regulares e bordas finas. Parênquima com 

coeficientes de atenuação preservados. Não há sinais de dilatação das vias biliares intra ou 

extra-hepáticas. 

 Adrenais, baço e pâncreas sem particularidades. 

Rins tópicos, de dimensões normais, contornos regulares e parênquima com espessura e 

coeficientes de atenuação preservados. Ausência de dilatação dos sistemas coletores ou 

cálculos densos no seu interior. 

 Aorta e veia cava inferior pérvias, com trajeto habitual e calibre preservado. 

Bexiga com morfologia habitual, paredes finas e conteúdo homogêneo. 

Ausência de linfonodomegalias nos segmentos avaliados. 

Ausência de líquido livre ou coleções na cavidade. 

 

Opinião: 

Apendicite aguda, sem sinais de complicações. 
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ANEXO L – Laudo 4A 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME E PELVE 

 

Técnica: Multislice, após a injeção endovenosa do meio de contraste iodado (fase portal). 

Indicação: Apendicite? 

Opinião: 

Exame normal. 
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ANEXO M – Laudo 4B 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME E PELVE 

 

Técnica: Multislice, após a injeção endovenosa do meio de contraste iodado (fase portal). 

Indicação: Apendicite? 

Análise: 

Apêndice cecal normal. 

Fíagdo, baço pâncreas, rins e adrenais normais. 

Aorta e veia cava inferior normais. 

Não há efusão peritoneal. 

Não há linfonodomegalias. 

 

Opinião: 

Exame normal. 
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ANEXO N – Laudo 4C 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME E PELVE 

 

Técnica: Exame realizado em aparelho multislice, com a injeção endovenosa do meio de 

contraste iodado. 

Indicação: Apendicite? 

Análise: 

Apêndice cecal de morfologia e calibre normais, sem densificação da gordura pericecal. 

Fígado de dimensões normais, contornos regulares e bordas finas. Parênquima com 

coeficientes de atenuação preservados. Não há sinais de dilatação das vias biliares intra ou 

extra-hepáticas. 

 Adrenais, baço e pâncreas sem particularidades. 

Rins tópicos, de dimensões normais, contornos regulares e parênquima com espessura e 

coeficientes de atenuação preservados. Ausência de dilatação dos sistemas coletores ou 

cálculos densos no seu interior. 

 Aorta e veia cava inferior pérvias, com trajeto habitual e calibre preservado. 

Bexiga com morfologia habitual, paredes finas e conteúdo homogêneo. 

Ausência de linfonodomegalias nos segmentos avaliados. 

Ausência de líquido livre ou coleções na cavidade. 

 

Opinião: 

Exame sem alterações significativas. 

 


