
Secretaria Municipal de Saúde
Assessoria de Tecnologia da Informação em Saúde

Consulta Pública Solução PACS

Memória Da Audiência Pública
Audiência pública online pela plataforma Google Meet.
Processo: 04.000.949.22.40
Data: 02/09/2022 de 09:00 ás 12:00
Hora de início: 09:10
Hora de encerramento: 10:10

Público presente na audiência pública Solução PACS:

Comitê técnico:
Carlos André Zuppo - Prodabel
Flavio Junio de Carvalho- Prodabel
Leandro Rodrigo da C. Silva - SMSA
Sandra Mitraud - SMSA
Mateus Dias - HOB

Demais participantes:
Francielen Ferreira Montaldi da Rocha - SMSA
Fernanda Miranda - SMSA
Ricardo Antônio Alves Gonçalves - SMSA
Tamiris Munique Matos Peixoto - SMSA
Amanda Clemente - Pixeon
Fabio Luiz Ghioldi - Pixeon
Marcelo M. Domingues – MV Sistemas
Marden Oliveira - Philips

Chamada:
A audiência pública foi solicitada pela Administração da Secretaria Municipal Saúde, para
receber das empresas que prestam serviços de implantação em Solução PACS,
questionamentos e sugestões, no intuito de elaborar o Termo de Referência e Edital, de
forma que o mercado possa atendê-lo de forma competitiva e satisfatória para a
Administração.

Da Audiência:
Leandro Rodrigo da C. Silva às 09:10 inicia a audiência
Logo em seguida apresenta as orientações e regras para audiência:

● Informou que a audiência seria gravada;
● Todos os presentes concordaram com a gravação.
● Solicitou aos fornecedores que preenchessem o formulário - lista de presença;

contendo Nome, Empresa, telefone de contato e e-mail.
● Informou que cada empresa teria 20 minutos para apresentar as suas contribuições;
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● Ponderou que, caso alguma pergunta não fosse respondida durante a audiência, a
mesma seria respondida pelo comitê técnico através de publicação no Diário Oficial
do Município no dia 09/09/2022.

● Informou que os questionamentos e a ata da audiência seriam publicados no site da
prefeitura.

● Iniciou a apresentação dos slides sobre o projeto;

Após finalizar a apresentação, Leandro Silva direciona as perguntas aos fornecedores, para
apresentar as suas considerações.

Leandro Silva passa a palavra a Amanda Clemente, representante da empresa Pixeon.

Amanda Clemente questiona, sobre qual é o sistema utilizado para a transcrição dos
laudos.

Leandro Silva respondeu a Amanda que: Que hoje o RIS da SMSA é o SIGRAH, mas que
em alguns centros de especialidades médicas, os lados são transcritos em sistemas legado,
contudo o objetivo é a unificação destes laudos no SIGRAH - Prontuário Único do Paciente.

Amanda Clemente agradeceu.

Marden Oliveira pergunta a respeito do legado de exames que deverá ser transferido à
solução contratada e questiona qual solução o legado está armazenado e formato?

Leandro Silva respondeu que: Os estudos de legado estão armazenados em sistema PACS
de terceiros em formato DICOM.

Marden Oliveira complementou, questionando se o formato DICOM dos estudos é DICOM
DIR NATIVO ou DICOM em Pasta, ou se a solução PACS possibilita o  Query/Retrieve?

Leandro Silva respondeu que: A Solução PACS aceita o recurso de Query/Retrieve, e
completa que em sua ótica o Query/Retrieve através de um nó DICOM PACS-to-PACS seria
o melhor caminho para a transferência destes estudos.

Marden Oliveira solicita esclarecimento referente ao requisito - RF62: Sistema que
recepciona as ordens para impressão em papel, e faz a comunicação com a impressora
multi formato, gerenciando a fila de solicitações e convertendo as informações DICOM para
a linguagem do driver da impressora, tornando o processo transparente ao usuário, onde a
dúvida gerada é, se a origem das impressões que o Sistema Pacs deverá recepcionar é
somente do sistema de imagem de trabalho ou comunicação direta com as modalidades?

Leandro Silva pergunta a Marden, se sistema de imagem é a estação Cliente-PACS do
usuário médico radiologista?

Marden Oliveira Confirma.

Leandro Silva responde que sim, a solução PACS deverá ser capaz de enviar impressões a
partir do PACS para impressoras não-dicom.
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Marden Oliveira sugere que o texto do requisito funcional RF107 seja revisado com o intuito
de alterar a nomenclatura RIS ou removê la do documento. - RF107: A solução RIS/PACS
deverá possuir funcionalidade que permita a partir do SIGRAH seja possível solicitar
visualização automática das imagens de exame específico armazenado no PACS via
parâmetro único do paciente/exame (Ex: Número de identificação do paciente / Número de
Identificação Único do Exame).

Leandro Silva responde que este questionamento já foi enviado pela equipe da Philips, e
concorda com a sugestão, onde a palavra RIS poderá atrapalhar na interpretação dos
fornecedores, e por este motivo o texto será revisado no intuito de remover a palavra RIS do
texto.

Marden Oliveira questiona o item 5.2. A CONTRATADA deverá realizar backups dos dados
de gerenciamento, bilhetagem, auditoria, segurança, e das imagens dos servidores, logs,
configurações e quaisquer itens para manter a integridade e disponibilidade do ambiente.
Para tal, a CONTRATADA deve prover toda a infraestrutura de hardware e software
necessários.

Leandro Silva responde que o texto será revisado, com o intuito de alterar onde diz que a
CONTRATADA deve prover toda a infraestrutura de hardwares, sendo de responsabilidade
da CONTRATADA a criação das rotinas de backup da solução PACS.

Marden Oliveira pede esclarecimento referente ao item 6 do Anexo F:
2.3 ECG- Portal Telessaude (item 6)
a) Base de dados: Oracle Database 12C Enterprise Edition 2 64bits em RAC
b) Ambiente SO: Sistema operacional Oracle Enterprise Linux 7 64 bits
c) Serviços Web (WS): API HC, onde é solicitado mais informações da API do Hospital das
Clínicas para uma maior visibilidade do ponto de integração.

Leandro Silva responde que se trata de um terceiro, e que será solicitado mais informações
referentes à referida API.

Marden Oliveira agrade a passa a palavra a Fabio Luiz Ghioldi

Fabio Ghioldi que no projeto básico foi citado toda a rede de unidades de saúde da SMSA,
contudo sugere que seja descrito a distribuição dos equipamentos, marca, modelo,
fabricante e quantidade de cada equipamento de imagem e sua unidade, com a justificativa
de que essa informação é pertinente para levantamento de esforço de serviços para
implementação e precificação da proposta.

Leandro Silva responde que será avaliado a possibilidade de adequação do texto, com a
adição das informações solicitadas.

Fabio Ghioldi pergunta referente a emissão dos laudos, se cada unidade lauda os próprios
exames ou se existe uma central de laudos com lados remotos.

Leandro Silva responde que a princípio a SMSA não aderiu ao conceito de telerradiologia
aos exames que necessitam de laudos.
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Fabio Ghioldi pergunta se todos questionamentos que estão sendo realizados de forma
verbal, se serão transcritos e respondidos?

Leandro Silva responde que sim, que as respostas serão publicadas no diário oficial do
município, e pondera que um dos objetivos da gravação da sessão é a facilitação em
transcrever todos questionamentos e sugestões.

Fabio Ghioldi agradece.

Marden Oliveira solicita a palavra.

Leandro Silva concede a palavra a Marden Oliveira.

Marden Oliveira pergunta referente ao portal de resultados, qual tipo de mecanismos de
segurança são esperados, tamanho da chave de criptografia, e quais tipos de certificados.

Leandro Silva responde que a SMSA está trabalhando na criação do seu Portal de
Resultados On-line, onde o usuário do SUS realizará a autenticação .gov.br, e uma vez
autenticado, já dentro do ambiente PORTAL PBH, será realizada a chamada ao Portal
Web-PACS que será contratado, mas que será enviado mais informações técnicas

Marden Oliveira agradece e passa a palavra a Marcelo M. Domingues.

Marcelo M. Domingues questiona referente às modalidades não-dicom, onde não consta no
projeto básico as suas quantidades, e justifica que essas informações são pertinentes ao
cálculo de esforço.

Leandro Silva responde que o escopo do projeto seria para cobrir os equipamentos DICOM.

Marcelo M. Domingues complementa que existe um tópico no item 4. Visão Geral da
subitem L) Todas as adaptações ou dispositivos adicionais necessários para integração das
modalidades não DICOM deverão estar plenamente contempladas na proposta, e justifica
que para contemplar na proposta é necessário que informe o esperado em DICOM e
não-DICOM.

Leandro Silva responde que será adicionado ao projeto básico as informações solicitadas,
onde será descrito no projeto todos os exames de imagem ofertados pela SMSA.

Marcelo M. Domingues agradece.

Leandro Silva pergunta se algum fornecedor tem outro questionamento.

Marden Oliveira complementa o questionamento anterior feito por Marcelo M. Domingues,
onde caso a SMSA de abranja o projeto aos exames não-Dicom, enviando os estudos ao
PACS através de ferramentas de terceiros para conversão destes exames para DICOM,
sugere que seja relatado a relação destes equipamentos, marca, modelo e quantidades.

Leandro Silva pergunta aos fornecedores, se a verificação de conformidade, bem como o
atestado de capacidade técnica onde é exigido a volumetria de exames igual ou superior da
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SMSA, ou seja 400.000 exames/ano, sendo possível a soma de até 02(dois) atestados um
obrigatoriamente com 75% ou mais, podendo ser somado a outro atestado onde a soma
dos atestados deverá ser igual ou superior ao exigido.

Fabio Ghioldi responde que por parte da PIXEON está de acordo com as exigências.

Marden Oliveira responde que está de acordo.

Fabio Ghioldi pergunta se existe algum padrão de atestado de volumetria, ou se o cliente
poderá enviar o seu modelo próprio do atestado, e se justifica que esta informação é
importante para que não haja desclassificação por este motivo.

Leandro Silva responde que a princípio poderá ser o modelo próprio do cliente, mas que em
caso exista um modelo próprio da SMSA, será informado no projeto básico.

Marcelo M. Domingues responde que por parte da MV está de acordo.

Marcelo M. Domingues pergunta referente ao reconhecimento de voz, se poderá ser um
reconhecimento de voz genérico e a quantidade de licenças.

Leandro Silva que deverá ser um reconhecimento de voz com dicionário e vocabulário para
radiologia em português brasileiro, e a quantidade de licenças será inserido no escopo do
projeto.

Leandro Silva retoma a palavra, faz esclarecimento das condições de aceite, onde será
desclassificado o fornecedor que não comprovar 90% dos 50 requisitos funcionais
sorteados, preenchidos pelo fornecedor como nativos ou parametrizáveis e informa que os
requisitos funcionais de integração não farão parte do sorteio, e completa que o sorteio será
realizado através de planilha marco automatizada e que os fornecedores poderão auditar a
planilha.

Sandra Mitraud pede a palavra, e pergunta se será reprovado do teste quem falhar em 05
(cinco) ou mais dos requisitos sorteados?

Leandro Silva responde que sim, será reprovado de forma automática no certame.

Fabio Ghioldi responde que sim está de acordo com as condições.

Marden Oliveira responde que está de acordo.

Marcelo M. Domingues responde que parte da MV está de acordo com as exigências.

Leandro Silva retoma a palavra e pergunta aos fornecedores, a respeito da redundância da
solução contratada, onde inicialmente no escopo do projeto foi projetado em uma
arquitetura de 2 servidores, sendo distribuídos um em cada Data Center Prodabel um
localizado no bairro Caiçara e outro na região central de Belo Horizonte, contudo gostaria de
saber se a solução PACS da MV, Philips e PIXEON tem suporte a ambiente cluster, com a
justificativa que haveria um menor custo relacionado a camada de infraestrutura por parte
da SMSA.
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Marden Oliveira responde que parte da Philips os 2 cenários são possíveis, tanto servidores
em sites / data center distribuídos como em cluster com load balance, contudo seria
necessário mais informações do ambiente para uma melhor  avaliação.

Fabio Ghioldi responde que é factível por parte da Pixeon, e reforça as palavras do Marden
Oliveira, onde seria necessário mais informações do ambiente.

Marcelo M. Domingues responde que está em concordância com os demais fornecedores, e
que por parte da MV é possível os 2 cenários, como sites separados ou em cluster.

Leandro Silva reforça aos fornecedores a importância do preenchimento da planilha com os
requisitos funcionais postada no Portal da Prefeitura, com a justificativa que com base nas
respostas dos fornecedores, poderá ser equalizado o nível de exigência dos requisitos com
o intuito de todos poderem concorrer de forma igual.

Fabio Ghioldi responde que será respondido enviado nos próximos dias.

Marden Oliveira responde que está de acordo.

Marcelo M. Domingues responde que por parte da MV está respondido e será enviado por
e-mail.

Marden Oliveira pergunta se o sorteio dos 50 requisitos funcionais serão sorteados por tipo,
e exemplifica: “90% dos requisitos Portal Clínico, 90% dos requisitos Diagnósticos”.

Leandro Silva responde que existe uma métrica para a divisão dos requisitos, sendo
distribuídos entre as funcionalidades do sistema, sendo uma quantidade X de requisitos
para cada módulo.

Marden Oliveira agradece.

Leandro Silva pergunta aos fornecedores se o projeto está aderente ao praticado pelos
fornecedores participantes.

Fabio Ghioldi responde que sim, que está factível com o mercado.

Marcelo M. Domingues responde que o projeto está de fácil entendimento.

Marden Oliveira responde que por parte da Philips o projeto está aderente com o praticado
no mercado.

Leandro Silva questiona se poderia encerrar. E todos os representantes sinalizam que sim.

Leandro Silva agradece e finaliza a audiência.
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