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A Fundação Jiménez Díaz e outros
hospitais Capio Sanidad em Madrid
usam o INVOX Medical Dictation
diariamente para o ditado automático
de relatórios de anatomia patológica.

INVOX Medical, um sistema de ditado automático de relatórios médicos

O estilo de trabalho rotineiro de um anátomo-
patologista torna o reconhecimento de voz, e em
particular os sistemas de transcrição automática,
uma ferramenta poderosa para aumentar a
produtividade do serviço.

Os profissionais médicos dos serviços de Anatomia
Patológica do Capio Sanidad em Madrid, analisam e
estudam anualmente um grande número de
amostras. Devido ao tipo de trabalho que realizam
(utilizando microscópio ou na área macroscópica), é
difícil redigirem os laudos médicos necessários para
cada estudo, uma vez que suas mãos e olhos estão
ocupados no próprio estudo.

No caso da Anatomia Patológica, o INVOX Medical
Dictation possui um dicionário de termos e um
modelo linguístico desenvolvido a partir de centenas
de milhares de laudos desta disciplina, o que resulta
em incrível precisão na transcrição da voz para os
referidos laudos. 

Graças ao INVOX Medical Dictation, os médicos
ganham tempo, pois ditam os laudos diretamente no
NovoPath enquanto analisam as amostras,
dispensando o processo de transcrição manual, para
que posteriormente possam revê-lo imediatamente
para dar sua aprovação e o laudo fica finalizado
instantaneamente, refletindo no histórico médico do
paciente.

Atualmente, 34 médicos escrevem relatórios com o
INVOX Medical Dictation, integração com diversos
aplicativos de computador, obtendo os seguintes
benefícios: economia de aproximadamente 30% em
tempo e custos, maior produtividade e satisfação dos
médicos.

“Estou muito feliz com a solução, pois é uma grande
ajuda para nós. [...] Anteriormente, para 30
profissionais que analisavam e elaboravam laudos, era
necessário ter pelo menos cinco secretárias, para fazer
a transcrição dos referidos laudos, pois antes, desde
que emitíamos laudo até a validação, podiam
transcorrer de 3 a 4 dias, para sua posterior validação;
atualmente com a INVOX podemos eliminar toda
aquela perda de tempo e preparar e validar o relatório
no momento. É uma ferramenta muito útil que não só
ajuda, mas também oferece outros benefícios tanto na
economia de tempo quanto na economia de custos.
Talvez possamos dizer que atualmente tivemos uma
economia de custos de 30%”

Dr. Félix Manzarbeitia, Chefe do Serviço
de Anatomia Patológica. Fundação
Jiménez Díaz.
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