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RESUMO 

 

 A telemedicina é uma alternativa importante no cuidado do paciente e vem 

sendo utilizada na prestação de assistência e na educação na área médica. Uma 

análise comparativa entre os métodos mais utilizados na telemedicina e aqueles 

utilizados na tele-educação evidencia que potencialidades como a utilização de 

ambientes virtuais para realização de trabalhos colaborativos a distância ainda não 

são bem exploradas pela área da saúde. Dentre as técnicas de diagnóstico, o 

diagnóstico por imagem vem se destacando como uma excelente ferramenta para a 

descoberta de doenças. As imagens médicas possuem a capacidade de fornecer 

muitas informações relativas à saúde do paciente, documentando o que está 

acontecendo em seu corpo, reduzindo a subjetividade dos diagnósticos e 

oferecendo maior precisão aos tratamentos invasivos. Assim, é possível concluir que 

um ambiente virtual com finalidade de dar suporte ao diagnóstico médico, deve ter 

entre seus componentes básicos, recursos para armazenamento, manipulação e 

transferência de imagens. 

Com o objetivo de oferecer ao sistema de saúde recursos para realização de 

atividades multiprofissionais para o diagnóstico remoto, foi desenvolvido um 

ambiente virtual colaborativo integrado a ferramentas de manipulação de imagens. O 

sistema consiste em um ambiente virtual para interação entre pessoas para viabilizar 

meios eficientes para o estudo de casos clínicos e o diagnóstico médico. Assim, o 

sistema: i) permite que dados sobre o paciente e suas eventuais doenças sejam 

persistidos na base de dados para que profissionais possam acessá-los e usá-los 

para fundamentar os laudos, cujos resultados podem ser inseridos no próprio 

ambiente; ii) disponibiliza o atendimento virtual de pacientes através de recursos 

como chat e envio de mensagens; iii) viabiliza recursos para a definição de 

diagnósticos através da interação de multiprofissionais em uma rede de trabalho 

cooperativa; e iv) habilita o acesso de seus usuários ao banco de imagens de 

exames, para fundamentar o diagnóstico ou o treinamento de profissionais. Foram 

desenvolvidos e propostos métodos de implementação para persistência e 

manipulações de imagens no padrão DICOM 3.0, protocolo utilizado mundialmente 

para armazenamento e transmissão de imagens médicas. Também, foram 

integrados ao ambiente, recursos para o processamento de imagens para que essas 

pudessem ser trabalhadas para atenderem análises diagnósticas específicas. 



A disponibilização de recursos que permitem a definição de diagnósticos 

através da colaboração de multiprofissionais é uma importante contribuição deste 

trabalho, pois os sistemas de informação que trabalham com imagens médicas, em 

geral, não disponibilizam tais recursos. As ferramentas que permitem que 

discussões clínicas sejam realizadas estimulam o compartilhamento entre diferentes 

profissionais, localizados remotamente, expandindo os limites da colaboração. Os 

recursos para o trabalho colaborativo que compõem o sistema podem ser utilizados 

para que os profissionais possam solucionar problemas cognitivos de forma 

qualitativamente diferente do que teriam realizado individualmente. A ferramenta 

para processamento de imagens integrada ao AV permitiu a expansão de suas 

funcionalidades, permitindo que técnicas de realce de imagens pudessem ser 

utilizadas no processo de diagnóstico. 

 

Palavras chaves: telemedicina, diagnóstico, ambiente virtual, colaboração, DICOM, 

processamento de imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

Telemedicine is an important alternative in patient care and has been used in 

providing assistance and education in the medical field. A comparative analysis 

between the methods most used in telemedicine and tele-education shows that as 

the potential use of virtual environments for performing collaborative work at a 

distance are not well exploited by the health area. Among the diagnostic techniques, 

diagnostic imaging has been highlighted as an excellent tool for the discovery of 

disease. The medicals images have the capacity to provide much information about 

the health of the patient, documenting what is happening in your body, reducing the 

subjectivity of the diagnoses and providing greater accuracy to invasive treatments. 

Thus, a virtual environment with the purpose of supporting the medical diagnosis 

should have between its basic components, resources for storage, handling and 

transfer of images.  

Aiming to offer the health system resources to perform activities for the multi-

professionals  remote diagnostics, a collaborative virtual environment integrated with 

tools for image manipulation was developed. The system consists of a virtual 

environment for interaction between people to facilitate an efficient means for the 

study of clinical cases and medical diagnosis. Thus, the system: i) allows data about 

the patient and their possible diseases are persisted in the database so that 

professionals can access them and use them to substantiate the reports, whose 

results can be inserted in the environment, ii) provides care to patients via virtual 

resources such as chat and messaging iii) enables the definition of resources for 

diagnosis through the interaction of multidisciplinary working in a network of 

collaborative and iv) enables its users to access the image bank examination to 

substantiate the diagnosis or the training of professionals. Were developed and 

proposed methods of implementation for persistence and manipulation of images in 

DICOM 3.0, worldwide protocol used for storage and transmission of medical images. 

Also, were integrated into the environment, resources for processing images so that 

these could be worked to meet specific diagnostic tests. 

The availability of resources that enable definition of diagnosis through the 

collaboration of the multi-professionals is an important contribution of this work, 

because the information systems that work with medical images in general do not 

provide such resources. The tools that allow clinical discussions are carried 



encourage sharing among different professionals, remotely located, expanding the 

limits of collaboration. The resources for the collaborative work that comprise the 

system can be used so that professionals can solve cognitive problems qualitatively 

different than they would have done individually. The tool for image processing 

integrated with the AV enabled the expansion of its functionality, allowing image 

enhancement techniques could be used in the diagnostic process. 

 

Key words: telemedicine, diagnosis, virtual environment, collaboration, DICOM, 

image processing.  
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1 INTRODUÇÃO 

 O desenvolvimento da atividade clínica é caracterizado pela busca por 

diagnósticos precisos e de ações terapêuticas adequadas. Como suporte a esse 

objetivo da medicina, cada vez mais os avanços tecnológicos são utilizados, 

tornando-se inclusive imprescindíveis para a realização de parte dos procedimentos 

médicos da atualidade. Dentre esses avanços tecnológicos, a utilização de recursos 

computacionais para melhorias da assistência à saúde, vem ocupando papel de 

destaque, especialmente aqueles que permitem o melhor armazenamento e 

gerenciamento de informações médicas (NETO; OLIVEIRA; VALERI, 2010).  

 Os computadores foram introduzidos nas instituições hospitalares para serem 

usados, num momento inicial, para realização de tarefas associadas à contabilidade, 

ou apenas para edição de textos ou armazenamento de dados. Porém, o aumento 

da capacidade de processamento dessas máquinas e a sensível melhoria na 

velocidade de transmissão das redes, permitiram uma verdadeira disseminação da 

informática nas mais variadas etapas da assistência médica. A partir dessa 

expansão, entre outras contribuições, os computadores passaram a oferecer suporte 

para um melhor gerenciamento de informações médicas, principalmente para a 

transmissão dessas. Esse suporte passou a ser imprescindível devido ao intenso 

crescimento do volume de dados médicos, gerados pelas diversas tecnologias 

biomédicas utilizadas pela medicina (FRANCESCHI, 2006). Nesse contexto, um 

novo ramo do conhecimento foi sendo construído para fundamentar o papel dos 

recursos computacionais na área da saúde: a informática médica (SARBADHIKARIL, 

2005).   

 A Informática Médica é o ramo da ciência que lida com armazenamento, 

recuperação e otimização do uso da informação biomédica, dados e conhecimento 

para solucionar problemas e oferecer suporte a decisões na área de saúde 

(SARBADHIKARIL, 2005). Seu campo de aplicação é muito amplo, porém com o 

rápido avanço dos recursos de telecomunicação disponibilizados, a área vem sendo 

utilizada principalmente para embasar o desenvolvimento de sistemas de 

informações biomédicas integrados, que permitem não só o armazenamento e 

gerenciamento da informação médica, mas também a sua transmissão, para o 

acesso e a utilização remota.  Essa integração possibilita que dados de pacientes, 

como imagens de exames, sejam compartilhados, potencializando a quantidade e a 

qualidade dos serviços de assistência à saúde (SARBADHIKARIL, 2005).    
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A partir das considerações acima realizadas, pode-se concluir que as 

tecnologias de telecomunicação estão promovendo intensas mudanças no campo da 

saúde, disponibilizando a assistência médica remota a pacientes e facilitando a troca 

de informações entre os profissionais de saúde (EREN; SUBASI; 

COSKUNOTHMAN, 2008). Esse avanço na utilização dos recursos tecnológicos, 

principalmente na área da telecomunicação, é a base da telemedicina, caracterizada 

pelo uso da informação eletrônica e de tecnologias de comunicações como suporte a 

assistência à saúde quando os participantes estão distantes (GOLDBERG, 2005).  

A telemedicina tornou-se uma alternativa importante no cuidado do paciente e vem 

sendo utilizada na prestação de assistência e na educação na área médica 

(SOIREFMANN et al, 2008). Ela pode ser considerada um modelo de assistência à 

saúde com o potencial de oferecer uma medicina de qualidade para indivíduos 

distantes dos grandes centros de saúde (TULU, 2005). Modalidades mais avançadas 

da telemedicina, como cirurgias teleguiadas, ainda não podem ser consideradas 

como métodos bem disseminados, porém outras modalidades mais simples já vêm 

sendo amplamente utilizadas, como o acesso remoto às informações médicas, já 

citado anteriormente. A consolidação dessa linha da telemedicina pode ser 

comprovada pela existência de um grande número de trabalhos que referenciam 

suas aplicações (BRIGNELL; WOOTTON; GRAY, 2009; NOBRE et al, 2007; 

VENKATESWARLU; VERMA; MURTHY, 2007; PERMINOV et al, 2008; WANG et al, 

2006; SUDHAMONY, 2008). Porém, a análise desses mesmos trabalhos revela que 

os métodos mais comuns utilizados hoje na telemedicina, em geral, caracterizam-se 

pela simples troca de informações entre profissionais, ou entre profissionais e 

pacientes.  

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Uma análise comparativa entre os métodos mais utilizados na telemedicina e 

aqueles utilizados na tele-educação, evidencia que potencialidades como a 

utilização de ambientes virtuais para realização de trabalhos colaborativos a 

distância ainda não são bem exploradas pela área da saúde. Considerando a 

importância social dessa área, e as deficiências ainda existentes na assistência à 

saúde, principalmente no Brasil, é importante o aproveitamento das boas 

experiências do ensino a distância para o desenvolvimento de uma telemedicina 

embasada no trabalho colaborativo, e que possa ser incrementada pelas 
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contribuições oferecidas pelos ambientes virtuais. Pode-se concluir que a eficácia da 

telemedicina, o êxito obtido nas aplicações de ambientes virtuais em outras áreas da 

sociedade e todo o conhecimento originado dessas aplicações, garantem uma base 

sólida que fundamenta e justifica o desenvolvimento de ambientes virtuais 

colaborativos com aplicações na área da saúde (LU, 2005).  

 Dentre as linhas da medicina que podem ser exploradas em um ambiente 

virtual (AV) de assistência em saúde, o diagnóstico apresenta-se como um dos 

principais ramos que mais podem beneficiar-se das contribuições dessa modalidade 

de telemedicina. Dentre os fatores que justificam esse destaque da linha diagnóstica, 

estão: a utilização de recursos tecnológicos de apoio ao diagnóstico limitada a locais 

de trabalho específicos; restrições no acesso a dados, documentos e exames de 

pacientes; desperdício de tempo no envio de informações através de métodos 

tradicionais; dificuldades de se promover discussões multidisciplinares relativas a 

casos clínicos (SUDHAMONY et al, 2008).  

 A utilização de ambientes virtuais para apoio ao diagnóstico médico a 

distância, baseado na colaboração entre profissionais podem contribuir para uma 

dinamização no acesso e manipulação de dados, na relação entre profissionais e na 

relação entre profissional e paciente (NICOLINI, 2006). Essa utilização revela-se 

como uma excelente alternativa para que a assistência à saúde supere parte das 

limitações apresentadas em seu modelo mais clássico (LU, 2005).  

  Dentre as técnicas de diagnóstico, o diagnóstico por imagem vem se 

destacando, tornando-se uma excelente ferramenta para a descoberta de doenças. 

Essa excelência é conseqüência direta da crescente melhoria da qualidade da 

imagem, justificada pela intensa expansão da área, pela crescente complexidade da 

tecnologia aplicada e pela rápida renovação dessa tecnologia (MULLER, 2006).  

 É importante ressaltar ainda que as imagens médicas possuem a capacidade 

de fornecer muitas informações relativas à saúde do paciente, documentando parte 

do que está acontecendo em seu corpo. Os exames de imagem são de grande 

importância na medicina por reduzirem a subjetividade dos diagnósticos e darem 

maior precisão aos tratamentos invasivos, além de ser uma importante ferramenta 

na educação de profissionais de saúde e pacientes. Realizadas as considerações 

sobre o papel da imagem no diagnóstico, é possível concluir que um AV com 

finalidade de dar suporte ao diagnóstico médico, deve ter entre seus componentes 
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básicos, recursos para armazenamento, manipulação e transferência de imagens 

(HSIAO et al, 2006). 

O armazenamento de imagens médicas de maneira padronizada tem 

proporcionado inúmeros fatores favoráveis, como: possibilidade de criação de uma 

biblioteca digital de imagens médicas, permitindo a organização, catalogação, 

disponibilização de acesso, conservação e apoio ao ensino e pesquisa; a utilização 

da telemedicina, em que é possível o envio de imagens e de informações dos 

pacientes para pólos especializados, a fim de obter-se uma segunda opinião 

diagnóstica ou para auxiliar o ensino e a pesquisa. Com a expansão da internet e, 

conseqüentemente, a crescente integração entre serviços e tecnologias, tornou-se 

possível a utilização de tecnologias Web para o compartilhamento de imagens 

médicas, sendo permitida a visualização e a manipulação dessas imagens em 

qualquer parte do mundo (NETO; OLIVEIRA; VALERI, 2010). 

  O AV com aplicações no diagnóstico deve permitir o envio e recebimento de 

imagens de exames, a análise dessas imagens e a conexão destas com outras 

informações relativas aos pacientes, como dados pessoais e outros tipos de 

exames. Além desses recursos básicos de manipulação de imagens, é interessante 

que o a AV esteja preparado para que operações mais complexas com imagens 

sejam realizadas, como o processamento digital de imagens, ampliando assim o seu 

leque de contribuições na área médica (MULLER, 2006).  

  Apoiado nas potencialidades que possui um AV com as características 

apresentadas anteriormente, foi desenvolvido, como uma das principais 

contribuições desse trabalho, um AV colaborativo de diagnóstico a distância 

integrado a ferramentas de manipulação de imagens. O termo ambiente virtual 

significa que o sistema oferece ao usuário um espaço que não existe na realidade, 

mas que se passa como tal, em que ele pode realizar determinadas atividades, 

através da utilização de recursos da informática (FERREIRA, 2009).  Já o termo 

colaborativo está associado à característica do sistema de promover uma interação 

entre pessoas ligadas à saúde, através da agregação de conhecimento ao utilizar o 

ambiente como meio de comunicação e principalmente de troca de informações 

específicas (COGO, 2006). Claramente, o termo diagnóstico a distância indica o 

principal objetivo do sistema: caracterizar-se como recurso de apoio ao diagnóstico 

que se coloca como alternativa para que sejam superadas limitações inerentes ao 

modelo clássico de assistência à saúde. Finalmente, ao indicar-se que o AV é 
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integrado a ferramentas de manipulação de imagens, são apresentadas duas 

características importantes do sistema: 1) permitir que as imagens de exames da 

base de dados possam ser trabalhadas de acordo com as necessidade ou 

exigências do protocolo de diagnóstico, ou ao menos de acordo com as preferências 

do usuário; 2) garantir uma característica de expansividade das funções do sistema 

ao permitir que ferramentas com funcionalidades diversas, possam ser acopladas ao 

AV, utilizando a sua base de dados. A construção de um AV requer um estudo das 

tecnologias de armazenamento e comunicação existentes, escolhendo-se de forma 

precisa as ferramentas adequadas para cada finalidade. O avanço dos sistemas de 

banco de dados, que passaram a dar suporte ao armazenamento e manipulação de 

imagens, aliado ao surgimento da web, foi definitivo para viabilizar a construção do 

ambiente.  

 

1.2 OBJETIVO GERAL   

  Oferecer ao sistema de saúde recursos para realização de diagnóstico a 

distância com colaboração entre profissionais de saúde, a partir da disponibilização 

de um AV integrado a ferramentas de manipulação de imagens.   

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estabelecer requisitos para desenvolvimento de ambientes virtuais de apoio ao 

diagnóstico   a distância; 

- Desenvolver recursos para colaboração entre profissionais de saúde e mecanismos 

de interação entre pessoas para realização de diagnóstico a distância; 

- Implementar AV colaborativo de apoio ao diagnóstico a distância e integrar 

ferramentas de manipulação de imagens médicas; 

- Avaliar resultados da utilização do AV colaborativo de diagnóstico a distância 

integrado a ferramentas de manipulação de imagens. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Para fundamentar as características do sistema desenvolvido, e como 

contribuição acadêmica para embasar a linha de telemedicina utilizada nesse 

trabalho, no Capítulo 2 é apresentado o estado da arte do tema e a revisão 

bibliográfica realizada, pautada principalmente no estudo de telemedicina, de redes 
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de trabalhos colaborativos, e das características de ambientes virtuais colaborativos 

para a assistência à saúde.  

No Capítulo 3, é apresentada a fundamentação sobre as tecnologias 

utilizadas para desenvolvimento do sistema, com destaque para as bases 

necessárias para elaboração e gerenciamento do banco de dados, com recursos 

para armazenamento de imagens.  Nesse capítulo, dentre as tecnologias estudadas, 

destaca-se o embasamento da utilização do padrão DICOM, usado 

internacionalmente para o armazenamento e transmissão de imagens médicas 

digitais, visando o aumento da interoperabilidade entre sistemas (DICOM, 2010).  

No Capítulo 4, é apresentada a estratégia metodológica adotada para 

desenvolvimento do sistema proposto. Para isso, foi realizada uma descrição 

detalhada do sistema desenvolvido, através de uma abordagem que revela a sua 

estrutura e aspectos relacionados à sua utilização. São apresentados os elementos 

que embasaram a implementação, como: a arquitetura do sistema, suas 

funcionalidades, o diagrama de classes, o modelo conceitual, o modelo lógico e 

casos de uso. 

Já no Capítulo 5 são apresentados os resultados do trabalho, especialmente 

o sistema desenvolvido, destacando-se suas características e contribuições, 

acompanhada de uma discussão sobre sua utilização. Nesse mesmo capítulo, foi 

apresentado um protótipo de ferramenta para manipulação de imagens que foi 

integrada ao sistema, cuja função é permitir a utilização de técnicas de 

processamento de imagens. Por fim, no Capítulo 6 são apresentadas as 

considerações finais sobre o trabalho, analisando-se suas potencialidades e 

limitações, além da apresentação de propostas para trabalhos futuros. 
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2 AMBIENTES VIRTUAIS COLABORATIVOS E A TELEMEDICINA DE 

DIAGNÓSTICO 

 Uma das principais características do AV desenvolvido neste trabalho é a 

disponibilização de recursos para realização de atividades colaborativas, 

especialmente para a definição de diagnóstico através da colaboração 

multiprofissional. Além disso, intrinsecamente ao AV, estão as características da 

telemedicina, pois ao permitir a utilização, via Internet, de todos os seus recursos 

associados ao processo de diagnóstico, o AV apresenta-se como mais uma 

alternativa para a promoção da saúde a distância. Este capítulo fundamenta as 

bases da telemedicina e do trabalho colaborativo assistido por tecnologias de 

comunicação, através de uma revisão de literatura, importante não só para 

estabelecer os requisitos para realização deste trabalho, mas para outros 

interessados nessa área. Assim, este capítulo apresenta o estado da arte, 

destacando os trabalhos relacionados ao desenvolvido neste trabalho.     

 

2.1 REDES DE TRABALHO COLABORATIVO E AMBIENTES VIRTUAIS 

COLABORATIVOS 

A colaboração está vinculada à interação e requer a existência de 

reciprocidade entre os sujeitos no processo de troca de informações. A interação 

sócio-cognitiva demonstra que os indivíduos, ao trabalharem de forma colaborativa, 

podem solucionar problemas cognitivos de forma qualitativamente diferente do que 

teriam realizado individualmente. As interações interpessoais possibilitam a 

modificação do sujeito na sua estrutura cognitiva e do grupo como um todo, porém 

para que ocorra colaboração há necessidade de existir respeito mútuo e 

reciprocidade entre as pessoas que estão interagindo, além do compartilhamento do 

conhecimento (COGO, 2006). De uma perspectiva sociológica, a partilha de 

informação é vista como a construção social de significado – ou seja, o significado é 

derivado da interpretação interativa realizada por várias pessoas (CHOU; MIN, 

2009). 

O trabalho colaborativo dá ênfase na “abertura de mentes” dos membros de 

uma equipe uns para os outros e para as possibilidades que estão além do alcance 

de qualquer um dos indivíduos. Com base nessa explicação, é possível ver que a 

colaboração assenta-se em dois fatores principais: a interdependência positiva e 

uma responsabilidade conjunta.  Interdependência positiva remete à idéia de troca e, 
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para essa troca ser bem sucedida, deve haver uma parceria equilibrada, na qual os 

participantes trabalham em conjunto para benefício mútuo.  Assim, eles têm que 

trocar informações, negociar o significado, discutir temas e a realização de tarefas 

(VINAGRE, 2008). 

Para a realização do trabalho colaborativo, os participantes têm que negociar, 

compartilhar e construir significados relevantes para a tarefa; executar atividades 

específicas; e chegar a um entendimento compartilhado.  Uma colaboração pode se 

tornar mais bem sucedida se for simétrica, ou seja, os participantes se envolvem na 

mesma gama de ações e ocupam papéis semelhantes em relação ao conhecimento 

e participação (MARTTUNENL; MIIKA , 2009). 

Durante a colaboração, os indivíduos interagem, questionando e discutindo as 

competências, integrando seus conhecimentos especializados para atingir um 

objetivo, que, em geral, não seria atingido com a mesma eficácia se cada um 

trabalhasse sozinho (PAUL, 2005). Essa é a essência da pedagogia construtivista ou 

social, empregada atualmente em ambientes virtuais (SCHAF; MÜLLER, 2009). A 

colaboração aprimora o processo de tomada de decisão e é atualmente um conceito 

fundamental a ser empregado em ambientes virtuais de interação.  Avanços em 

tecnologias da informação e de comunicação permitem a colaboração entre pessoas 

através de ambientes virtuais colaborativos, havendo um fluxo bidirecional de 

conhecimento especializado (PAUL, 2005).   

 

2.1.1 Rede computacional colaborativa 

Com o desenvolvimento tecnológico da telecomunicação, sobretudo com 

implantação da internet, a noção de distância e tempo foi alterada. As relações entre 

pessoas sofreram fortes transformações e o trabalho em conjunto, adquiriu uma 

nova dimensão. O intercâmbio e a partilha de informações, além da colaboração são 

fundamentais para o alcance de metas do mundo atual.  A rapidez, a urgência na 

obtenção de informações e de conversão do conhecimento pode significar a 

sobrevivência de uma entidade particular. Nesse contexto, a composição de redes 

colaborativas emerge como uma alternativa quase que compulsória para o 

acompanhamento das evoluções da sociedade, em seus diferentes campos 

(NESTOR, 2006).  

A rede computacional colaborativa é constituída por uma variedade de 

entidades, por exemplo, organizações, pessoas e até mesmo máquinas, que são, 
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em geral, autônomas e distribuídas geograficamente, mas que estão interligadas por 

uma rede de computadores que permite a colaboração entre elas, com o objetivo de 

melhorar os resultados dos seus trabalhos, atingindo-se metas individuais e 

coletivas.  A maior parte dos métodos utilizados na formação de redes de 

colaboração exige algum tipo de organização sobre as atividades dos seus 

constituintes, identificando os papéis de cada um e algumas regras de 

administração. Outras formas mais espontâneas de colaboração na rede podem 

também ser identificadas como no caso de processos colaborativos que podem 

ocorrer em comunidades virtuais, como por exemplo, as contribuições individuais 

dos cidadãos em caso de uma catástrofe natural, ou a simples reunião de pessoas 

para uma causa social. Mas tanto nos métodos organizados como nos espontâneos, 

a urgência na obtenção de informações e de conversão do conhecimento pode ser 

determinante para a existência de uma entidade particular (CAMARINHA-MATOS, 

2009) (NESTOR, 2006). 

Uma característica das redes computacionais colaborativas é a interatividade, 

ou seja, a possibilidade de envio e recebimento de informações.  Nessas redes, não 

há centro e periferia, um transmissor e um receptor de informação, mas uma 

distribuição de papéis, em que todos contribuem para a construção do 

conhecimento. Há, na verdade, grupos de interesses e indivíduos que interagem uns 

com os outros, formando comunidades virtuais, não apenas para consumir 

informação, mas também para produzi-la (NESTOR, 2006). 

Para haver uma colaboração eficaz, deve existir uma comunicação constante 

e segura entre os indivíduos e o conhecimento necessário para o funcionamento das 

ferramentas de comunicação, ou seja, deve haver uma rede em que haja interação e 

ferramentas adequadas para trabalho. Nessas redes, o que é transmitido de um 

participante para outro não é apenas informações, mas também conhecimento 

(NESTOR, 2006). 

O meio eletrônico pode estimular e capacitar os indivíduos para participar de 

forma significativa na troca intelectual.  Hoje, não é suficiente a utilização de 

recursos computacionais e da internet de forma individualizada, havendo a 

necessidade de interação entre pessoas e o trabalho em equipe, especialmente 

denominadas de equipes virtuais de colaboração (NESTOR, 2006). 
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2.1.2 Ambientes virtuais colaborativos 

A colaboração é um conceito necessário e fundamental a ser empregado em 

ambientes virtuais de interação.  Ambientes colaborativos são baseados em 

tecnologias distribuídas para facilitar o trabalho de equipe, entre grupos 

geograficamente dispersos.  Realizar a interoperabilidade entre as ferramentas e 

plataformas heterogêneas em sistemas distribuídos é a principal questão para a 

comunidade colaborativa.  A interoperabilidade deve ser realizada a fim de oferecer 

novos serviços aos usuários com integração à plataforma.  Pode ser implementada 

de uma forma que seja adequada para o desenvolvimento de atividades 

profissionais, bem como para aplicações no ensino (SCHAF; MÜLLER, 2009). 

Ambientes virtuais colaborativos são resultados da combinação de diferentes 

temas de pesquisa, como a interação humano-computador, sistemas distribuídos, 

modelagem gráfica, visualização da informação, engenharia de software, entre 

outros. Formam uma tecnologia que pode oferecer suporte adicional para alguns 

aspectos importantes da interação social, incluindo áudio, aplicativos compartilhados 

e videoconferência. Permitem, assim, a co-localização virtual de pessoas que estão 

fisicamente distantes (DODDS; ROY, 2009).  Estudos sobre o trabalho colaborativo 

em ambientes reais têm apontado a importância do espaço físico como um recurso 

para negociar a interação social, promover a consciência de grupo e compartilhar 

recursos. Assim a estrutura do ambiente virtual deve ocupar papel decisivo para a 

realização de trabalhos colaborativos (KAWAMOTO; KIRNER; KIRNER, 2006). 

Um aspecto intrínseco do comportamento do trabalho humano, a colaboração 

entre pessoas, vem ganhando um papel de destaque em diversas pesquisas 

relacionadas à utilização de ambientes virtuais de interação, por proporcionar novas 

formas de pessoas geograficamente afastadas trabalharem juntas em rede, 

investindo na colaboração para a realização de tarefas (SHU; CHUNG, 2008). Novos 

frameworks e metodologias para design de ambientes virtuais colaborativos 

baseados em tecnologias WEB têm sido propostos, focando a integração entre 

espaços de trabalhos físicos e virtuais, e entre áreas de conhecimento distintas 

(ANYA; TAWFIK; NAGAR, 2007). 

Tipos diferentes de atividades colaborativas requerem graus distintos de 

compartilhamento do conhecimento, o que define o grau de interdependência dos 

usuários de um sistema colaborativo (PAUL, 2005). O ambiente virtual colaborativo 

permite que seja realizado um vasto leque de atividades colaborativas, suportando a 
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colaboração entre vários usuários em uma rede de computadores (OTHMAN, 2006). 

Assim, pode oferecer maior flexibilidade no grau de interdependências de seus 

usuários, através da disponibilização de distintas fontes de conhecimento, do reuso 

desse conhecimento e da possibilidade de acessos a qualquer momento e em 

qualquer lugar (ANYA; TAWFIK; NAGAR, 2007). 

Criar um ambiente virtual colaborativo não é um trabalho trivial, pois existem 

muitos requisitos que devem ser levados em consideração. Dentre esses requisitos 

é possível destacar: 

a) os usuários devem ser capazes de facilmente executar tanto tarefas individuais 

como colaborativas, através de um trânsito livre entre elas; 

b) os usuários devem estar cientes da existência de outros e do papel que cada um 

ocupa; 

c) os usuários devem ter meios eficientes para transmitir informações uns para os 

outros; 

d) o sistema deve suportar vários tipos de comunicação, como a comunicação 

auditiva, visual e textual (OTHMAN, 2006). 

 A comunicação entre os usuários desempenha um importante papel para os 

sistemas a serem bem sucedidos e essa não se limita apenas à interação  entre 

usuários, mas também entre o usuário e o próprio sistema. Os sistemas devem se 

basear nas diferentes alternativas de comunicação do dia-a-dia das pessoas, o que 

inclui voz, imagem, expressões faciais, gestos corporais, etc (OTHMAN, 2006). 

 

2.2 A TELEMEDICINA 

Tecnologias de telecomunicação estão sendo utilizadas para promover 

intensas mudanças na assistência à saúde. Essas tecnologias estão disponibilizando 

a assistência médica a pacientes distantes de quem a promove, facilitando a troca 

de informações entre profissionais de saúde. Esse avanço na utilização dos recursos 

tecnológicos, principalmente, na área da telecomunicação, é a base da telemedicina. 

(EREN; SUBASI; COSKUNOTHMAN, 2008). Telemedicina é o uso de informação 

eletrônica e tecnologia de comunicações para dar suporte à assistência à saúde 

quando os participantes estão distantes (GOLDBERG, 2005). Pode ser 

caracterizada, ainda, como o emprego de sinais eletrônicos para transferência de 

informações médicas de um local a outro através da utilização de recursos, como: 

internet, computadores, satélites e equipamentos de videoconferência, com o 
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objetivo de melhorar o acesso à assistência à saúde e à educação na área médica 

(SOIREFMANN et al, 2008).  

O crescimento das inovações tecnológicas, sobretudo na área de 

computação, telecomunicação e robótica tiveram grande impacto na forma como a 

informação passou a ser disponibilizada na medicina. A telemedicina tornou-se uma 

alternativa importante no cuidado do paciente e vem sendo utilizada na prestação de 

assistência e na educação na área médica (SOIREFMANN et al, 2008). Ela pode ser 

considerada um modelo de assistência à saúde com o potencial de oferecer uma 

medicina de qualidade para indivíduos distante dos grandes centros de saúde 

(TULU, 2005).  

As aplicações da telemedicina são muito amplas, já que pode ser utilizada 

para promover desde consultas simples a intervenções cirúrgicas, a partir do auxílio 

de um meio de comunicação que interligue as pessoas e suas atividades. Assim, a 

telemedicina pode ser utilizada, por exemplo, para conectar centros de referência a 

serviços médicos da periferia, proporcionando assistência em dúvidas diagnósticas, 

condutas e ensino (SOIREFMANN et al, 2008). A utilização da telemedicina oferece, 

entre outras vantagens, a redução de tempo e de custos, como na eliminação de 

viagens para a resolução de casos clínicos e na redução do número de 

hospitalizações (BRIGNELL; WOOTTON; GRAY, 2009).  

A telemedicina possui basicamente dois campos de aplicação: a assistência 

médica e a educação (GÜLER; ÜBEYLI, 2002). Um exemplo de tele-assistência 

médica é o acompanhamento de pacientes a distância através da monitoração e 

aconselhamento via telefone.  Também, pode-se citar a realização de consultas por 

videoconferência, a utilização de sistemas de armazenamento e envio de imagens 

na busca de informações e de uma segunda opinião especializada. Os recursos da 

tele-educação podem ser utilizados para educação médica, através de 

teleconferências e de tutoriais (SOIREFMANN et al, 2008).  

Uma das principais funções da telemedicina é o diagnóstico a distância 

(TULU, 2005). É oferecida, através de telemedicina, a possibilidade de transmissão 

de dados digitais sobre pacientes, a solução, em tempo real, de casos clínicos, a 

realização de consultas a distância e a oportunidade de treinamento de profissionais 

de saúde. Algumas etapas do diagnóstico médico não requerem a participação do 

paciente, o que permite a análise posterior de informações, o envio dessas 

informações e a colaboração entre profissionais (PERMINOV et al, 2008). 
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A qualidade da informação disponibilizada pelos recursos da telemedicina 

pode ser avaliada por um modelo que usa como referência o desempenho clínico – a 

eficácia clínica, a efetividade e a segurança – ou por um modelo focado nos serviços 

em saúde. Essa avaliação foi realizada em diversos estudos e concluiu-se que duas 

áreas são especialmente favoráveis para a utilização da telemedicina: a 

teleradiologia e a teledermatologia. Como a radiologia caracteriza-se principalmente 

como recurso de apoio ao diagnóstico e está intrinsecamente relacionada ao tema 

desse trabalho, haverá um destaque para a teleradiologia. A principal aplicação da 

teleradiologia se refere à obtenção de opinião especializada através do envio de 

imagens digitalizadas de exames para radiologistas situados em outros centros 

(SOIREFMANN et al, 2008). 

A adoção de sistemas eletrônicos está amplamente difundida nos 

estabelecimentos de assistência à saúde, principalmente na área de diagnóstico por 

imagem (NOBRE et al, 2007). Nessa área, são muito utilizados os sistemas de 

armazenamento e processamento de imagens e de sistemas de diagnóstico 

auxiliado por computador.  Esses sistemas possuem características que contribuem 

para a utilização da telemedicina, pois produzem informações digitais que podem ser 

compartilhadas entre profissionais, ou entre esses e seus pacientes. Assim, é 

possível promover a realização de diagnostico a distância, fundamentado na 

colaboração, no compartilhamento do conhecimento médico e na interligação de 

centros de diagnóstico (LOGESWARAN; CHEN, 2008). 

Uma característica importante dos sistemas digitais de telemedicina é que os 

dados biomédicos podem ser transmitidos sem a perda de qualidade, o que viabiliza 

ainda mais a utilização desse sistema em conjunto com a internet. Os dados 

transmitidos são principalmente texto e imagens, que geralmente são armazenados 

em banco de dados, para que sejam recuperados quando necessário. (PERMINOV 

et al, 2008). Com a expansão do volume de informações digitais relacionadas ao 

diagnóstico médico, há a exigência de introdução de tecnologias mais robustas e 

preparadas para o processamento e transferências dessas informações 

(LOGESWARAN; CHEN, 2008). 

O uso da tecnologia em telemedicina vem crescendo consideravelmente e o 

custo para a sua aplicação vem se reduzindo. No entanto, é importante ressaltar que 

para implantar projetos em telemedicina, é necessária a utilização de uma tecnologia 

apropriada ao tipo de informação a ser transmitida e a capacitação da equipe 
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envolvida. O custo para implantação de um recurso de telemedicina deve ser 

justificado pelos benefícios que esse pode trazer para a população, no que concerne 

prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças (SOIREFMANN et al, 2008).  

Os centros de saúde integrados pelos recursos de telemedicina formam uma 

rede de comunicação que requerem a utilização de tecnologias digitais para a 

conexão entre eles e áreas remotas, espalhadas pelo globo, sobretudo aquelas 

localizadas em regiões mais isoladas.  Essa tecnologia empregada na viabilização 

dessa conexão é denominada tecnologia digital de rede de comunicação hospitalar. 

(FAUST et al, 2009). As redes de comunicação estão em expansão e são 

caracterizadas por uma inerente heterogeneidade. Avanços recentes na tecnologia 

da comunicação têm contribuído para a integração de novos de serviços às redes de 

comunicação hospitalar.  Atualmente há recursos que potencializam a abrangência 

dessas redes, como a internet, tecnologias multimídias, sistema de telefonia, entre 

outros (ÜBEYLI, 2009).  

Dentro desse contexto, serviços de saúde são oferecidos ao paciente, que 

podem ser tratados como consumidores dessa rede de informações relativas à sua 

saúde, o que vem mudando a relação médico-paciente, já que nesse modelo o 

paciente pode obter informações antecipadas sobre seu estado de saúde e utilizá-

las na escolha do profissional especialista em seu eventual caso clínico (ÜBEYLI, 

2009). 

Os recursos de telemedicina que compõe as redes de comunicação hospitalar 

devem permitir, basicamente, a transferência de informações, o monitoramento, o 

diagnostico, o tratamento e a educação de pacientes. Assim, essa rede deve 

oferecer aos seus usuários (ÜBEYLI, 2009):  

a) novos serviços disponíveis; 

b) serviços de qualidade; 

c) acesso instantâneo aos dados; 

d) segurança no acesso aos dados; 

e) redução do custo do serviço. 

Há várias questões éticas e legais relativas à prática da Telemedicina, como a 

responsabilidade pelas informações divulgadas na Internet, sobretudo em relação ao 

sigilo de dados pessoais e relacionados às doenças dos pacientes. Um dos 

requisitos mais importantes é que o paciente deve consentir formalmente o uso e 
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envio de informações e deve estar informado sobre as deficiências do método, em 

comparação aos métodos presenciais (SOIREFMANN et al, 2008). 

 

2.2.1 A telemedicina e o trabalho colaborativo 

A telemedicina é uma forma de trabalho colaborativo virtual, possuindo grande 

potencial de crescimento, já que viabiliza não apenas o acesso remoto de pacientes 

à assistência à saúde, mas também a comunicação entre profissionais. Esse 

potencial de crescimento é justificado pela redução do tempo para obtenção de 

assistência médica e para colaboração entre profissionais e também, pela superação 

de fatores impeditivos a essa assistência e colaboração, como por exemplo, a 

distância e o custo. Através da telemedicina, é possível a realização de um processo 

colaborativo, em que ações coletivas podem gerar melhores resultados do que 

ações individuais, no campo da saúde.  Assim, bases de conhecimento podem ser 

compartilhadas, melhorando a qualidade do diagnóstico e até do tratamento de 

doenças (PAUL, 2005).  

Os procedimentos na área da saúde são caracterizados geralmente pelo 

compartilhamento de informações médicas, havendo assim a necessidade que seja 

formada uma rede de trabalho. A partir da telemedicina colaborativa, essa rede de 

trabalho pode se tornar mais complexa. Por exemplo, médicos de um centro de 

diagnóstico podem discutir um caso clínico com médicos de outro centro, até 

localizados em outros países; fundamentos teóricos dos casos clínicos podem ser 

ensinados a estudantes; pode haver o tráfego rápido de dados médicos do paciente, 

como os exames realizados (ZHANG et al, 2007). 

 

2.2.2 A telemedicina e a consulta médica  

A consulta está no centro do processo de diagnóstico, sendo caracterizada 

pela troca de informações entre paciente e médico, em que este último busca 

elucidar as questões associadas às condições de saúde do paciente. A consulta está 

entre os cuidados primários, e permite que os médicos tenham acesso ao histórico 

médico do paciente e de sua família. Essas potencialidades da consulta médica dão 

suporte ao processo de decisão do médico, que pode ser apoiado pela realização de 

exames e outras investigações. Quando essa análise inicial não permite a conclusão 

do diagnostico, é normal a necessidade um segundo encontro ou segunda opinião, 

de outro profissional (BRATAN; CLARKE; JONES, 2005).  
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Após dirigir-se para um centro médico, é muito comum o paciente ser 

encaminhado para outros locais para realizar algum tipo de procedimento, como 

exames específicos.  Isso ocorre com relativa freqüência já que é normal o paciente 

consultar-se já com um especialista antes de realizar qualquer investigação prévia. 

Após a avaliação dos resultados dos exames, o paciente ainda pode ser 

encaminhado para outro profissional e novos exames serem solicitados. Além disso, 

é comum o médico não ter um total acesso às informações do paciente, pois parte 

delas pode estar registrada em outros centros de diagnóstico. A telemedicina pode 

ser utilizada, nesse caso, para reduzir o número de etapas que compõe o processo 

de diagnostico e o tempo para a sua conclusão (BRATAN; CLARKE; JONES, 2005). 

A telemedicina não terá uma contribuição efetiva na agilização do processo de 

diagnóstico se atuar apenas através da substituição de etapas desse processo. Por 

exemplo, a simples realização de uma consulta por videoconferência em lugar de 

uma consulta presencial, não garante agilização do processo, sendo essencial que a 

telemedicina atue no apoio à colaboração entre profissionais e entre centros de 

diagnóstico, integrando as diversas informações médicas sobre o paciente. A 

telemedicina contribui para que a investigação possa ser realizada sem os limites 

inerentes aos processos convencionais, já que a informação pode ser gerenciada de 

forma a ser disponibilizada, tanto ao médico como ao paciente, com a eliminação de 

restrições relativas ao tempo e lugar (BRATAN; CLARKE; JONES, 2005). 

Certas especialidades requerem que diferentes informações estejam 

disponíveis dentro da consulta, incluindo o histórico médico do paciente. Assim a 

telemedicina pode atuar não só integrando essas informações, mas também 

permitindo que outros profissionais, remotamente, participem do processo de 

diagnóstico, havendo uma dinâmica muito diferente dos métodos tradicionais. As 

teleconsultas podem explorar o conhecimento de diferentes especialistas, de forma 

síncrona ou assíncrona, para a definição do diagnóstico e tratamento das doenças, 

reduzindo o deslocamento do paciente e o tempo para definição de cada caso clínico 

(BRATAN; CLARKE; JONES, 2005). 

As teleconsultas devem possuir as seguintes características (BRATAN; 

CLARKE; JONES, 2005): 

a) a informação diagnostica deve ser obtida e enviada por recursos tecnológicos da 

telecomunicação; 
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 b) informações importantes para o diagnóstico, incluindo os exames de imagem, 

devem ser registradas; 

c) integrar as partes envolvidas a partir de recursos tecnológicos de 

telecomunicação;  

d) utilizar tecnologias de telecomunicação com qualidade na transmissão para que o 

diagnóstico não seja comprometido. 

Teleconsultas podem ser realizadas de duas formas: consultas em tempo 

real, através de recursos como chat e videoconferência; ou consultas em que há o 

envio e armazenamento de informações médicas, com um acesso a posteriori 

dessas informações (GÜLER; ÜBEYLI, 2002).  Assim, a consulta pode originar uma 

grande quantidade de dados, que devem ser transferidos por redes de 

telecomunicação, sobretudo pela internet. Mas muitas vezes, esses dados devem 

ser pré-processados e características desses dados serem extraídas, logo é 

importante que os recursos de telemedicina estejam integrados a sistemas de 

processamento de informações biomédicas (KAO et al, 2005). 

Sistemas de teteleconsultas podem permitir que profissionais de saúde de 

diferentes locais possam discutir e diagnosticar, de forma colaborativa, casos 

clínicos, através dos recursos de comunicação e do tráfego de dados médicos. 

Assim, o paciente pode ter acesso indiretamente ou até mesmo diretamente a mais 

de um profissional, o que pode contribuir de forma relevante na qualidade da 

assistência oferecida (LEE; SHIHl, 2007). 

 

2.2.3 A telemedicina e o diagnóstico 

Prover um diagnóstico sem falhas não é uma tarefa fácil para o médico. 

Geralmente, um procedimento de diagnostico simples não revela aspectos 

importantes sobre a doença do paciente. Assim, o raciocínio clínico e a tomada de 

decisão são realizados em fases. Inicialmente há uma avaliação clínica, composta 

basicamente pela análise da narrativa do paciente, do seu histórico médico, pela 

semiologia, e pela realização de exames físicos. Em seguida, uma investigação mais 

precisa é realizada através de exames laboratoriais. Posteriormente, é realizada 

uma integração entre a avaliação inicial do médico e os resultados dos exames 

laboratoriais, seguida de uma comparação entre riscos e benefícios de cada método 

de tratamento disponível. Finalmente, as preferências do paciente são levadas em 

consideração junto com considerações éticas e econômicas, para definição do plano 
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terapêutico.  Durante cada passo descrito, recursos computacionais podem ser 

utilizados como apoio ao diagnóstico ou para registros das informações e recursos 

de telecomunicação possibilitam a transferência dessas informações 

(SARBADHIKARIL, 2005). 

A união de recursos computacionais com tecnologias de telecomunicação 

forma a base da telemedicina, que aplicada no diagnóstico deve levar em 

consideração a forma que os profissionais lidam com o paciente; os métodos de 

diagnostico existentes; e como o conhecimento médico é elaborado e compartilhado 

entre os profissionais. Os sistemas de telemedicina aplicados devem prover 

soluções a eventuais problemas relacionados ao processamento de dados 

biomédicos e está preparado para a introdução de novas tecnologias de apoio ao 

diagnóstico.  Mas deve ter como característica principal o foco no paciente. Assim, 

as informações sobre o diagnóstico de doenças devem ser de fácil acesso ao 

paciente e estar disponibilizada para acesso em qualquer momento e local, devendo 

seus registros permanecerem disponíveis ao longo de toda a vida do paciente, e até 

mesmo após a sua morte (ÜBEYLI, 2009). As plataformas tecnológicas que 

permitem essas atividades estão hoje sendo progressivamente implantadas na rotina 

dos estabelecimentos de assistência à saúde como parte de suas infra-estruturas 

computacionais (NOBRE et al, 2007). 

Os sistemas de telediagnóstico devem ser compostos não só por tecnologias 

computacionais e de telecomunicação, mas por um banco de dados.  Esses devem 

ter seu acesso disponibilizado pela internet e devem ser composto por informações 

não só dos pacientes, mas também de suas doenças, contemplando registros de 

exames, entre outros dados (ÜBEYLI, 2009).  

É importante que sejam consideradas as restrições de sigilo médico no 

acesso dessas informações. Bancos de dados compostos por informações 

originadas do processo de diagnóstico de pacientes – como imagens de exames – 

podem tem seu acesso disponibilizado para consulta de estudantes e profissionais, 

desde que não haja nenhuma informação que permita a revelação da identidade do 

paciente (VENKATESWARLU; VERMA; MURTHY, 2007) 

A comunicação interativa permitida pelo uso da internet tem muitas vantagens 

sobre outros mecanismos de diagnostico colaborativo. Entre essas, destacam-se a 

flexibilidade do uso, o acesso instantâneo a informações relevantes e a um extenso 

leque de informações disponíveis. Além da interação que os sistemas de 
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telediagnóstico oferecem entre profissionais, a utilização da internet permite que o 

diagnóstico seja apoiado por bibliografias disponíveis na rede e pelo acesso a 

discussões de casos clínicos que podem fundamentar a definição do diagnóstico e 

do tratamento (ÜBEYLI, 2009). 

  

2.2.4 A telemedicina e a educação na área médica 

 O aprendizado assistido por computador está amplamente difundido 

atualmente, sobretudo devido ao crescimento da educação a distância (KELMER; 

COELHO-OLIVEIRA; FONSECA, 2007). Na área médica, essa metodologia recebe 

um reforço de um tipo de aprendizagem muito utilizado na formação dos estudantes 

de saúde: a aprendizagem baseada em problemas. Nessa metodologia, a 

abordagem é do tipo top-down, ou seja, ao invés do ponto de partida ser a análise 

bioquímica e fisiológica, é a discussão das características presentes nos pacientes 

que origina todo raciocínio clínico que vai se desenvolvendo até se atingir a base 

bioquímica e fisiológica da doença (SARBADHIKARIL, 2005).  

Em termos clínicos, a capacitação de profissionais, tanto de cuidados 

primários, como de outras especialidades médicas, pode ser altamente reforçada 

através da interação com outros profissionais, através da utilização da telemedicina, 

principalmente através da Internet. Por meio dessa, o homem abre uma enorme 

“janela” para o mundo, através da qual conhece pessoas, realidades, experiências e 

conhecimentos intangíveis em outras condições (GARCIA-BARBERO, 2006). 

O aprendizado via Internet fornece oportunidade para que os professores 

melhorem seu ensino, ao permitir que utilizem uma série de “ferramentas” didáticas, 

tanto técnicas quanto pedagógicas, ao invés de seguir o padrão tradicional de 

explanação do tipo “um para muitos”. Outra característica é que o ensino via Internet 

permite oferecer cursos a muito mais alunos que em uma simples sala de aula. O 

conhecimento é socialmente construído por meio da ação, comunicação e reflexão, 

envolvendo os aprendizes. Por esta visão, aqueles que ensinam estão se 

transformando em guias, gerentes e facilitadores de aprendizado, ao invés de 

simplesmente provedores de informação (VILLARDI; REGO; OLIVEIRA, 2007). 

 

2.2.5 A segurança da informação na telemedicina 

 No diagnóstico médico, o registro do histórico da doença do paciente, dos 

sintomas, os exames realizados e a escolha do tratamento adotado são essenciais. 
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Esses registros clínicos devem estar associados de forma unívoca com o paciente 

relacionado, que deve ser identificado a partir de um atributo de identificação 

também unívoco. Nome, filiação e endereço, não são suficientes para identificação 

precisa do paciente e, conseqüentemente, não permitem a associação entre ele e a 

doença, de forma confiável.  Da mesma forma, o medico responsável pelo 

diagnóstico e/ou tratamento da doença deve ser identificado (VENKATESWARLU; 

VERMA; MURTHY, 2007). 

A informação médica deve ter garantias quanto à idoneidade de sua fonte e 

integridade de seu conteúdo, bem como manter registros relativos ao momento de 

sua geração, transmissão, manipulação e seu armazenamento (NOBRE et al, 2007). 

A segurança no armazenamento e transmissão dos dados, autenticação, 

autorização, integridade, prevenção contra perdas e a recuperação, são 

características essenciais para um sistema de informação seguro. A autenticação 

assegura que a identidade verdadeira do usuário ou do objeto, enquanto que a 

autorização refere-se aos direitos de acesso, sendo essencial a manutenção da 

privacidade do acesso às informações. A integridade garante que a informação pode 

somente ser modificada de uma forma específica e autorizada (COLLMANN et al, 

2005).    

Um sistema de telemedicina deve possuir um mecanismo de autenticação e 

autorização, para haver uma correspondência entre o usuário e o conteúdo que esse 

pode visualizar (PERMINOV et al, 2009). O mecanismo de autenticação/autorização 

mais comum é aquele em que um dos lados – o usuário – deve emitir sua 

autenticidade para o outro lado. É recomendável que a autenticação e autorização 

sejam responsabilidade do centro de dados (COLLMANN et al, 2005). Em geral, o 

processo de autenticação é composto por dois estágios: no primeiro, o sistema gera 

um padrão de autenticação de informação, por exemplo, a solicitação que o usuário 

forneça um nome, denominado geralmente de login, e senha. Esses dados são 

registrados no sistema e são associados exclusivamente àquele usuário. É comum 

que o sistema possua em uma tabela associando o usuário a seu login e senha. No 

segundo estágio, o sistema solicita que o usuário insira o seu login e sua senha, que 

são comparadas aqueles registrados no banco de dados do sistema, para 

autenticação do usuário. Se a comparação retornar um resultado positivo, o usuário 

poderá acessar o sistema (PERMINOV et al, 2009). 
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A senha é o mecanismo mais simples de autenticação desenvolvidos para os 

sistemas de informação e é armazenada no sistema, normalmente, de forma 

codificada. Durante as consultas que utilizam sistemas de telemedicina, a 

identificação do usuário é menos precisa do que nas consultas presenciais, já que 

nessas, o usuário pode apresentar documentos, e própria natureza presencial, inibe 

a realização de fraude, como, pessoas atuarem como médico sem serem formados 

em medicina. Por esta razão, é recomendável que os sistemas de telemedicina 

possuam recursos contra o acesso não autorizado. Esses recursos, porém, não 

podem dificultar, demasiadamente, o acesso comum de seus usuários (PERMINOV 

et al, 2009). 

A integridade deve ser responsabilidade do sistema que gera as informações, 

o que torna a tarefa de manutenção da integridade mais difícil. Conseqüentemente, 

é importante que as medidas de segurança para qualquer teletransmissão, aplicadas 

nas duas pontas envolvidas – emissor e receptor – estabeleçam critérios rigorosos, 

em questões administrativas, técnicas e físicas para assegurar a integridade, a 

confidencialidade da informação.  O sistema deve proteger a informação de 

quaisquer riscos previstos na utilização de banco de dados de acesso remoto.  

 

2.2.6 Imagens médicas de diagnóstico na telemedicina 

 As novas técnicas de aquisição de imagens médicas e os avanços das 

tecnologias de processamento dessas imagens têm potencializado o uso de 

imagens médicas como recurso de apoio ao diagnóstico. Técnicas como radiologia 

convencional, ressonância magnética, tomografia computadorizada, tomografia por 

emissão de pósitrons são consideradas essências em processos de diagnóstico 

específicos, resultando em um número cada vez maior de informações relacionadas 

ao paciente que devem ser armazenadas. Assim, os serviços de saúde devem 

contar com grandes repositórios de dados que permitam o armazenamento e a 

recuperação das imagens (MEGALOOIKONOMOU; KONTOS, 2007). 

A utilização de imagens médicas de diagnóstico está consolidada nas práticas 

profissionais e de ensino, justificando os diversos trabalhos no sentido de conseguir 

melhor forma de armazenamento, gerenciamento e recuperação (HASEGAWA; 

AIRES, 2007). Atualmente, em função dos recursos de processamento e da 

necessidade de transmissão, as imagens de exames atualmente já são produzidas, 

preferencialmente, no formato digital, e parte daquelas que não são, têm sido 
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digitalizadas. O processo de digitalização não elimina os riscos de perda de 

informações, mas pode se tornar uma das formas mais seguras de preservação. 

Para isso, deve ser realizado um planejamento prevendo a manutenção do acervo 

digital por longo período, levando em consideração as mudanças da tecnologia da 

informação (CARRARE et al, 2006).  

As imagens que fazem parte do prontuário de pacientes, ainda, em sua 

maioria, não são digitalizadas, o que muitas vezes provocar perdas, por exemplo, 

pelo manuseio inadequado do prontuário ou acidentes no serviço de arquivos 

médicos. Assim, é importante estudar e investigar os mecanismos de 

armazenamento e recuperação de imagens. Atualmente, existem os bancos de 

imagens, que são repositórios especializados que permitem a realização de 

consultas (CARRARE et al, 2006. 

O desenvolvimento de técnicas complexas para a produção de imagens, cada 

vez mais eficientes, faz com que os clínicos atualmente sejam muito dependentes da 

análise dos exames de imagens. Além disso, os novos recursos de hardware e 

software para aquisição, processamento, transmissão e armazenamento de imagens 

potencializam ainda mais o seu uso (WANG et al, 2006).  

 A radiologia é uma das especialidades médicas com maior potencial em 

beneficiar-se das aplicações de telemedicina. A solicitação de uma segunda opinião 

médica a distância ou ainda a disponibilização de imagens e resultados de exames 

por intermédio da internet têm se tornado práticas cada vez mais comuns nessa 

nova realidade. Um número cada vez maior de serviços e clínicas radiológicas vem 

implantando sistemas de arquivamento e transmissão de imagens médicas, 

conhecidos como "sistema de comunicação e arquivamento de imagens" (picture 

archiving and communications system – PACS) e "sistema de informação 

radiológica" (radiology information system – RIS). Além do arquivamento e da 

transmissão de imagens, nesses sistemas é realizada a manutenção e 

disponibilização de dados de prontuários médicos associados a essas imagens. 

Esses sistemas, se conectados entre si por meio da internet, propiciam o 

intercâmbio facilitado de exames e resultados, disponibilizando a troca de serviços 

de laudo entre clínicas e a criação de centrais de telediagnóstico (NOBRE et al, 

2007).  

A telemedicina caracteriza-se também pela interoperabilidade entre diferentes 

sistemas de informação, assim, é importante que haja uma padronização do 
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armazenamento e transmissão de imagens médicas. Dentre os padrões utilizados 

atualmente, destaca-se o DICOM - Digital Imaging and Communication in Medicine, 

(AHMED, 2007). Esse destaque é devido sua ampla utilização em diferentes 

modalidades de aquisição, armazenamento, processamento e transferência de 

imagens médicas. Diversos sistemas de informação são integrados pelo protocolo 

DICOM (ABDALA; PRUSSE; WANGENHEIM, 2006). Esse padrão caracteriza-se por 

utilizar como seu domínio imagens médicas, possuindo, então, um código particular 

para trabalhar com esse tipo de imagem (HSIAO et al, 2006). 

As tecnologias de radiografia digital são continuamente utilizadas em diversas 

aplicações clínicas, devido aos avanços dos sistemas de informação e apresentam 

como desafio permitir a interligação de diferentes centros de diagnósticos (CHO et 

al, 2006). O design errado da rede de comunicação pode causar atrasos no acesso 

às imagens médicas ou até mesmo impossibilitá-lo, o que pode limitar o processo de 

diagnóstico médico. Além disso, as imagens de exames de diagnóstico atuais geram 

um grande volume de dados a serem transferidos, elevando o tempo de acesso às 

imagens. Logo, é requerido que a rede de comunicação seja robusta o suficiente 

para que as imagens possam ser transmitidas e processadas. É recomendável que 

exista um servidor apropriado para armazenamento de imagens originadas de 

diferentes serviços, que deve ter um sistema de gerenciamento que permita que 

apenas os usuários autorizados visualizem as imagens e tenham acesso a elas 

(CAMORLINGA; SCHOFIELD, 2006). 

 

2.3 TRABALHOS RELACIONADOS 

  Nesta subseção serão apresentados os principais trabalhos relacionados ao 

apresentado nesse documentos, estudados para a avaliação do estado da arte do 

tema tratado e para fundamentar e orientar as diversas etapas desse trabalho, 

incluindo a estratégia metodológica adotada, decisões sobre as características do 

AV e sobre os métodos de implementação.  

 

2.3.1 Design e desenvolvimento de Sistema de trabalho colaborativo suportado 

por computador baseado em um sistema de diagnóstico de medicina oral  

Com o desenvolvimento das redes de comunicação e da internet, trabalhos 

colaborativos suportados por computador estão cada vez mais presentes nos 

centros de diagnóstico médico, sendo caracterizado pelo engajamento de grupos de 
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pessoas para realização de tarefas comuns, utilizando-se para isso, ambientes 

apropriados para compartilhamento do conhecimento. Nesse contexto, surge 

ambientes dinâmicos para acesso a dados dos pacientes e de suas doenças, 

profissionais, ampliando a capacidade de realização de consultas, a partir de 

sistemas de telemedicina. Nesses sistemas os profissionais de saúde podem 

promover trabalhos colaborativos com outros colegas, localizados remotamente. Os 

sistemas de informação distribuídos de diagnóstico médico a distância podem ser a 

chave para a promoção de serviços de qualidade com custo reduzido (LU, 2005). 

 A revisão da literatura revelou que estudos estão sendo realizados sobre 

aplicação de sistemas de telediagnóstico colaborativo. Tais estudos têm revelado 

que esses sistemas são caracterizados basicamente por consultas a distância, 

serviços médicos interativos, gerenciamento de registros de pacientes e 

teleconferências.  Será descrito nessa seção um sistema específico de diagnóstico 

de doenças orais que permite aos profissionais de saúde, localizados em diferentes 

regiões, realizarem o diagnóstico colaborativo de doenças a partir da análise de 

imagens médicas, registros eletrônicos sobre o paciente e vídeo conferência (LU, 

2005).  

O sistema aqui descrito é composto por um ambiente colaborativo em que 

dentistas interagem remotamente, utilizando um canal não só para a comunicação 

entre os profissionais, mas também entre esses e os pacientes, e entre centros de 

diagnósticos. Nele podem ser realizadas consultas a distância e o intercâmbio de 

registros médicos sobre o paciente, como exames de imagem.  Em síntese, as 

principais funções e princípios do sistema estão descritas a seguir: 

a) consultas virtuais – permite a aquisição de informações básicas sobre pacientes, 

o feedback do medico e o registro de informações sobre o tratamento; 

b) compartilhamento de informações – o centro de diagnóstico pode receber e 

armazenar informações sobre as consultas, o diagnóstico e tratamento definidos, 

permitindo que essas informações sejam acessadas, bem como exames e outros 

arquivos de pacientes podem ser acessados e transmitidos para a realização de 

diagnóstico colaborativo ou para treinamento a distância; 

c) pesquisa dinâmica de informações – o sistema responde imediatamente a 

requisições de pacientes sobre os resultados da avaliação médica; 
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d) ambiente de vídeo conferência - prover um visual e bi-direcional transmissão em 

tempo real de vídeo como suporte à realização de consultas a distância e trabalhos 

colaborativos (LU, 2005) 

 

2.3.2 Desenvolvimento de um repositório de imagens para aprendizagem 

virtual.  

Nesse trabalho foi desenvolvido um sistema que permite a utilização da web 

para a pesquisa e visualização de imagens médicas. É composto por um repositório 

de imagens e apresenta protocolos para interatividade e integração entre o 

repositório e sistemas de aprendizagem. Essa integração permite que o usuário 

possa acessar o repositório e utilizar seu conteúdo no treinamento de estudantes e 

profissionais. O sistema apresenta-se como uma ferramenta para os medico 

prepararem imagens de estudos clínicos presentes na WEB. Apresenta um servidor 

que utiliza o padrão DICOM, em que as imagens médicas são armazenadas por 

especialidade no servidor, que pode ser acessado por profissionais através de 

sistemas para visualização e edição de imagens integradas ao servidor (HSIAO et al, 

2006). 

 

2.3.3 Telemedicina em rede de trabalho aplicada à saúde pública no Brasil 

 Esse trabalho foi desenvolvido por um grupo de pesquisa em processamento 

de imagens da Universidade Federal de Santa Catarina, com o objetivo de integrar a 

telemedicina à rotina de processamento de exames médicos da rede publica, 

fundamentando o processo de tomada de decisão. Foi desenvolvida uma solução 

baseada em tecnologias de comunicação e arquivamento de imagens – PACS, que 

permitisse a descentralização da assistência ao paciente, através de serviços 

remotos e agilização do processo de tomada de decisão, a partir da criação de 

comissões regionais regulatórias integradas às atividades de diagnóstico no estado 

(MAIA; WANGENHEIM; NOBRE, 2006). 

 A estratégia do projeto para atingir seus objetivos fundamentou-se na questão 

dos profissionais mais habilitados para emissão de diagnóstico por imagem, se 

localizarem em cidades do litoral. Assim a rede de trabalho desenvolvida permitiria 

que a população do interior obtivesse acesso a esses profissionais, sem a 

necessidade de deslocamento.  Essa rede forneceu suporte para realização de 

exames em que haveria uma ligação eletrônica entre os pacientes, equipamentos e 
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os serviço de diagnóstico. O fluxo seria iniciado com a realização de exames em 

serviços mais próximos às residências dos pacientes. Em seguida, os exames 

seriam enviados para um servidor central, que seria acessado por uma equipe 

médica por um portal WEB de telediagnóstico. Os exames ficariam disponíveis para 

os profissionais de saúde e para uma comissão regulatórias que decidiriam se o 

paciente deveria ser internado ou se determinados procedimentos deveriam ser 

realizados (MAIA; WANGENHEIM; NOBRE, 2006). 

 Foi desenvolvida uma estação de trabalho multiplataforma, composta por 

centrais localizadas em grandes hospitais, e ferramentas simples localizadas nos 

pequenos centros de diagnóstico descentralizados pelo estado, responsáveis pelo 

envio das imagens dos exames. Foi utilizado o protocolo DICOM para o envio de 

informações através do sistema. Foi ainda implementada uma política de segurança, 

baseada em autenticação e certificação digital (MAIA; WANGENHEIM; NOBRE, 

2006). 

  Apesar do desenvolvimento de um portal de telemedicina com acesso via 

WEB browser, nesse trabalho não foi desenvolvida uma rede de trabalho 

colaborativa, haja vista que não contemplou os requisitos necessários para a 

caracterização dessa. Além disso, o sistema limitou-se o oferecer um serviço de 

envio e recebimento de informações médicas, não contemplando questões relativas 

à base de dados, como o armazenamento persistente dessas informações, a 

garantia de sua integridade, ou o controle de acessos concorrentes. Essas questões 

geralmente são contempladas ferramentas que utilizam um SGBD (Sistema de 

Gerenciamento de Banco de Dados) como suporte (MAIA; WANGENHEIM; NOBRE, 

2006). 

 

2.3.4 Protocolo para desenvolvimento de Sistema colaborativo em tempo real 

utilizando DICOM 

Neste trabalho foi apresentado um protocolo geral para o desenvolvimento de 

sistemas médicos colaborativos utilizando o protocolo DICOM. São implementadas 

técnicas simples para o fluxo de dados entre dois ou mais clientes e um único 

servidor, utilizando-se uma camada de comunicação do DICOM. O protocolo foi 

testado através de sua implementação em dois clientes remotamente distribuídos. O 

protocolo descrito neste trabalho tem como objetivo o compartilhamento em tempo 

real de informação, em que dados de imagem e de vídeo possam ser 
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disponibilizados com sincronização entre os clientes sem nenhuma mudança na 

rede de trabalho. 

Um servidor foi configurado no Laboratório de Telemedicina do hospital 

universitário da Universidade Federal de Santa Catarina como, como um ambiente 

de teste para o protocolo genérico da aplicação, em que foram armazenados os 

exames médicos. Um cliente foi instalado no próprio hospital juntamente com um 

software denominado "Sala de Laudos Virtual", e outro cliente, com as mesmas 

especificações foi instalado em uma clínica parceira do projeto. O Laboratório de 

Telemedicina utilizado possui uma internet de alta velocidade e a clínica parceira 

possui internet de banda larga com 600kbps para download e 300kbps para upload, 

refletindo a realidade geral das pequenas clínicas brasileiras (ABDALA; PRUSSE; 

WANGENHEIM, 2006). Uma característica básica do protocolo apresentado é a 

possibilidade de manipulação dos atributos dos dados médicos pelos clientes na 

sessão, em que o servidor atua apenas como um gerente, até que todas as 

mudanças sejam realizadas.  

Através de uma conexão simples de banda larga, o médico é capaz de, 

através de um visualizador DICOM, acessar exames a partir de um local remoto ao 

servidor da clínica.  O médico ainda pode atualizar o banco de dados do servidor 

com novos exames e rever seus compromissos para o dia seguinte. 

O protocolo do sistema desenvolvido é dividido em três camadas: uma de 

controle, onde o tráfego da rede é feito através de uma interface genérica TCP / IP; a 

segunda para manipulação e encapsulamento dos dados DICOM; a terceira para a 

comunicação entre os usuários. Nos testes realizados nesse trabalho, surgiram 

dificuldades para o estabelecimento da conexão, geralmente devido a erros de 

configuração dos firewalls ou devido ao encaminhamento de porta errada entre os 

clientes envolvidos. Para evitar a configuração errada de firewalls sobre o nível de 

endereço, uma conexão do tipo Rede Privada Virtual (VPN) foi criada na clínica, 

permitindo uma conexão privada seguro com o hospital. Depois de corrigidas as 

falhas, obteve-se sucesso no tráfego de informações através da conexão de banda 

larga utilizada.  

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, foi apresentada uma revisão de literatura para fundamentação 

do princípios utilizados no desenvolvimento do AV e das suas características, 
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abordando-se também trabalhos co-relacionados ao apresentado neste documento. 

Os estudos realizados revelaram que recursos para realização de trabalhos 

colaborativos multiprofissionais podem contribuir sensivelmente para o processo de 

diagnóstico de doenças, estimulando o compartilhamento de informações entre 

profissionais de saúde, gerando resultados melhores do que aqueles obtidos em 

trabalhos individuais. A revisão revelou ainda que um AV para diagnóstico 

colaborativo a distância pode oferecer ao setor da saúde uma importante alternativa 

para disponibilização de assistência a pessoas que estão distantes dos grandes 

centros e para a tele-educação na área médica.  

No próximo capítulo, serão apresentadas as tecnologias selecionadas para 

desenvolvimento do sistema, e os fundamentos necessárias para utilização dessas. 

Também será apresentada a fundamentação dos métodos de implementação 

utilizados, especialmente para armazenamento, recuperação e processamento de 

imagens médicas no padrão DICOM.  
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3 BANCO DE DADOS E TECNOLOGIAS WEB PARA ARMAZENAMENTO, 

RECUPERAÇÃO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS  

 

Para a definição da estratégia metodológica adotada neste trabalho, 

principalmente a relacionada à implementação do AV, foi importante a realização de 

um levantamento de requisitos a serem contemplados pelo AV, conjuntamente com 

o  estabelecimento das bases teóricas para o seu desenvolvimento. Além disso, foi 

realizada uma análise das tecnologias e métodos existentes que poderiam ser 

adotados neste trabalho, os quais serviram também como base para o 

desenvolvimento de outros métodos, mais adequados às propostas deste trabalho.  

Como o AV deve dar suporte ao armazenamento, recuperação e manipulação 

de imagens digitais, as duas primeiras seções do capítulo embasam os aspectos 

mais importantes a serem considerados em trabalhos com imagens digitais, 

sobretudo para o processamento digital. As seções seguintes tratam das questões 

relacionadas ao armazenamento e recuperação das imagens persistidas no banco, 

utilizando-se o padrão DICOM. Além disso, foi apresentada uma abordagem relativa 

às tecnologias WEB utilizadas para desenvolvimento e disponibilização do AV.  

 

3.1 IMAGENS DIGITAIS 

Imagem é toda e qualquer visualização, seja em forma de objeto ou até de 

pensamento, gerada pelo ser humano, sendo para esse, talvez o principal recurso 

de reprodução da realidade, geralmente concretizada por meios gráficos, 

fotográficos ou plásticos (FERREIRA, 2009). A imagem pode ser considerada um 

recurso essencial à execução de diversos trabalhos do homem, otimizando 

procedimentos e resultados (KALINOSKI, 2008). 

Existe atualmente uma grande variedade de técnicas de produção de 

imagens, e diversos fatores contribuem para isso, dentre os quais destacam-se: os 

avanços tecnológicos; uma melhor compreensão dos princípios básicos da captação 

de imagens; aperfeiçoamento de técnicas matemáticas de reconstrução; e 

finalmente a evolução da utilização de computadores como ferramenta de auxílio na 

aquisição e processamento das imagens. Essa última é responsável pela tendência 

atual em priorizar-se a utilização de imagens digitais, o que permitiu o avanço de 

técnicas de processamento de imagens, de transmissão e armazenamento de 

imagens (SANTOS et al, 2007). 
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Segundo Gonzáles e Woods (2000, p. 4), “[..] imagem monocromática, ou 

simplesmente imagem refere-se à função bidimensional de intensidade da luz f(x,y), 

onde x e y denotam as coordenadas espaciais e o valor f em qualquer ponto (x, y) é 

proporcional ao brilho (ou níveis de cinza) da imagem naquele ponto”. A imagem 

digital seria uma imagem f(x, y) discreta tanto em coordenadas espaciais quanto em 

brilho, podendo ser considerada como uma matriz cujos índices de linhas (x) e de 

colunas (y), identificam um ponto na imagem, e o correspondente valor do elemento 

da matriz identifica o nível de cinza naquele ponto. Os elementos dessa matriz digital 

são chamados de elementos da imagem, "pixels" abreviação do inglês picture 

elements. Assim a imagem pode ser visualizada espacialmente como um plano 

cartesiano formado por pixels, cujas coordenadas geralmente têm a origem no 

extremo superior esquerdo da imagem (NETO; OLIVEIRA; VALERI, 2010). 

Imagens digitais estáticas são imagens composta por um único quadro, ou 

seja, não são vídeos, não havendo impressão de movimento ao longo do tempo. 

Existe uma grande variedade de formatos para os arquivos de imagens digitais 

estáticas, e basicamente esses são constituídos por duas partes: o cabeçalho que 

contém informações sobre a imagem e os dados sobre os pixels que compõem a 

imagem. Dentre os dados do cabeçalho, destacam-se as informações sobre o tipo 

da imagem, seu esquema de cores e dados espaciais, como largura e altura 

(FRANCESCHI, 2006). 

As imagens dinâmicas são aquelas formadas por mais de um quadro, logo 

são mais complexas que as estáticas, apresentando os dados espaciais em função 

do tempo, ou seja, criam a sensação de movimento para quem visualiza. Por 

possuírem maior tamanho que as imagens estáticas, a utilização de técnicas de 

compactação para imagens dinâmicas é fundamental. Em uma imagem digital é 

comum existir redundância de informações, assim os algoritmos de compactação 

localizam as áreas que possuem informações repetidas e as gravam em blocos e 

não ponto a ponto, a fim de reduzir o espaço ocupado no seu armazenamento. Os 

CODECs - dispositivos de hardware e software que codificam ou decodificam sinais - 

para imagens dinâmicas fazem esse trabalho de compactação, que pode ser por 

meio de redução de informações em cada quadro do filme, ou reduzindo a 

quantidade de quadros por segundo (FRANCESCHI, 2006). 
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3.1.1 Modelo RGB de cores 

No processo de formação de cores no olho humano,  há uma  absorção ou 

reflexão, em proporções variáveis, das cores primárias verde, vermelho e azul da 

radiação incidente. Em se tratando de monitores de vídeos, a imagem é formada por 

emissão de radiação luminosa, em um processo envolvendo combinação dessas 

três cores. Nessa combinação,  é limitada a intensidade máxima admissível para 

cada componente, caracterizando o sistema RGB, em que “R” equivale ao vermelho 

(red), “G” ao verde (green) e “B” ao azul (blue). Nesse, a cor é um vetor no espaço 

tridimensional que pode ser representada por suas coordenadas (r, g, b) 

(BATISTA,2005). 

No sistema RGB, o ponto (0 ,0, 0) representa o preto (ausência de luz). Já um 

ponto (M, M, M) representa o branco, em que  M é a intensidade máxima que pode 

assumir uma componente de cor (BATISTA, 2005). Os monitores atuais permitem a 

visualização de imagens com milhões de cores, e para isso, em alguns casos, cada 

pixel necessita de 24 bits, sendo 8 bits para os tons de vermelho, 8 para os tons de 

verde e mais 8 para os tons de azul. Assim, é possível obter-se uma cor através da 

combinação de três tonalidades, uma para cada componente (FIGUEIREDO,2006). 

 O sistema RGB, em uma visualização de 24 bits, possui um extenso número 

de opções de cores, pois cada uma é o resultado de uma combinação das 3 

componentes, compostas de 256 tons cada uma.  Especificamente, tem-se o 

produto 256x256x256,  que resulta em 16777216 cores possíveis. Porém, para a 

visualização de muitas categorias de imagens produzidas pela radiologia, são 

necessárias apenas 256 tonalidades de cinza, que variam continuamente do preto 

ao branco, com  valores iguais para as componentes vermelho, verde e azul. Essa 

redução no número de cores necessárias torna o processamento de imagens mais 

simples e rápido, e, para isso, deve-se utilizar um método que converta uma imagem 

colorida RGB para tons de cinza (PISTORI, 2003).  

 

3.2 FUNDAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS 

Em uma aplicação específica, determinadas características da imagem 

merecem destaque em relação a outras e os critérios que definem a qualidade da 

imagem variam. Por exemplo, em uma radiografia, geralmente a busca de um bom 

contraste é o fator preponderante, já para uma imagem a ser submetida à detecção 

de fronteiras, esse fator pode ser o nível de aguçamento das bordas. Assim, com o 
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objetivo de tornar a imagem processada mais apropriada a uma aplicação específica 

do que a original, são introduzidas o que se chama de técnicas de realce. 

Existe uma grande variedade de técnicas de realce, pois há numerosas 

aplicações específicas, porém essa variedade também é conseqüência de distintas 

abordagens em torno da imagem digital. Tais abordagens podem ser divididas em 

dois grandes grupos: métodos que envolvem o domínio espacial da imagem e 

métodos que envolvem o domínio da freqüência. Técnicas no domínio espacial 

atuam sobre o próprio plano da imagem, havendo a manipulação direta dos pixels. 

Já técnicas no domínio da freqüência caracterizam-se pela aplicação de uma 

operação matemática sobre a imagem, genericamente denominada de 

transformada, que converte essa para o domínio da freqüência, resultando em um 

sinal a ser processado. Posteriormente, tal sinal é convertido para o domínio 

espacial original. Na próxima seção serão abordados métodos de processamento 

que envolvem apenas o domínio espacial, pois são os que foram implementados 

nesse trabalho. 

 

3.2.1 Filtragem de imagens digitais no domínio espacial 

Essencialmente, os filtros espaciais processam uma imagem de entrada, pixel 

a pixel, produzindo uma imagem de saída.  Considerando uma função f(x,y) que 

remete a uma imagem de entrada que registra o valor de um pixel de coordenada x 

e y, e uma função g(x,y) que corresponde ao novo valor desse pixel, após a 

filtragem, pode-se representar a filtragem espacial, de forma simplificada, como uma 

operação T que transforma uma imagem de entrada f(x,y) em uma imagem de saída 

g(x,y), conforme representado na Equação 3.1 a seguir (GONZALES; WOODS, 

2000): 

)],([),( yxfTyxg (Equação 3.1). 

 

Essa transformação geralmente não depende apenas do valor de um 

determinado pixel, mas também do valor dos pixels vizinhos, na imagem original. A 

abordagem principal para definir uma vizinhança em torno do pixel de coordenadas x 

e y consiste em usar uma sub-imagem quadrada ou retangular centrada em (x,y), 

como pode ser visualizado na Figura 3.1(GONZALES;WOODS, 2000).  
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Figura 3.1 - Vizinhança 3x3 em torno do pixel de coordenadas x e y de uma imagem. 

 

A partir dessa noção de sub-imagem é possível introduzir a metodologia mais 

comum no processamento espacial de imagens: o processamento a partir da 

utilização de uma máscara espacial. Esta é definida como uma matriz com 

dimensões da sub-imagem, contendo, no entanto, como elementos, coeficientes 

específicos ao invés de tons de cores. Essas máscaras são aplicadas sobre a 

imagem no processo de filtragem, percorrendo pixel a pixel, alterando os valores 

desses de acordo com os valores dos pixels vizinhos e os coeficientes que 

compõem a máscara (GONZALES;WOODS, 2000).  

A forma mais simples de transformação “T” envolve uma vizinhança 1 x 1. 

Neste caso, na Equação 3.1, g(x,y) depende apenas do valor de f(x,y), e “T” torna-se 

uma função de transformação de tons de cores dos pixels. Algumas abordagens de 

processamento razoavelmente simples, ainda que poderosas, podem ser formuladas 

baseadas nas transformações de níveis de cinza, e são chamadas de técnicas de 

realce ponto a ponto (GONZALES; WOODS, 2000). 

  

3.2.1.1 Alargamento de contraste 

Contraste consiste numa diferença local de luminância e pode ser definido 

como a razão entre os tons de cores médios do objeto e os do fundo. Imagens de 

baixo contraste podem resultar de iluminação deficiente, abertura insuficiente do 

diafragma da câmera, tempo de exposição demasiadamente curto, problemas 

eletrônicos no equipamento de digitalização, entre outros. Um contraste reduzido 

dificulta o discernimento dos objetos na imagem, assim para melhor visualização 

desses, pode-se introduzir uma técnica de alargamento de contraste. A idéia contida 

nessa técnica é o aumento da escala dinâmica dos tons de cores dos pixels da 

imagem através da diferença entre o nível mais alto e o mais baixo, havendo um 

espalhamento dos valores dos pixels dentro desse intervalo (BATISTA, 2005; 

CARVALHO, 2003).  
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3.2.1.2 Compressão da escala dinâmica 

É comum encontrar-se um problema na utilização de um dispositivo de 

exibição de imagem: a escala dinâmica da imagem exceder a capacidade do 

dispositivo. Para resolver essa dificuldade, utiliza-se algum método para compressão 

da escala dinâmica dos valores dos pixels, e o mais comum utilizado consiste na 

transformação na Equação 3.2 (GONZALES; WOODS, 2000). 

rcs 1log (Equação 3.2) 

Na Equação 3.2, a variável “r” corresponde ao valor do nível de cinza do pixel 

e “s” o novo valor após a transformação. O parâmetro “c” é uma constante de escala 

que, por exemplo, em um sistema de oito bits, torna 255 o maior valor possível para 

“s”. 

 

3.2.1.3 Enfatização de um intervalo específico de tons de cores 

Em algumas aplicações, um determinado intervalo de valores de tons de 

cores de uma imagem merece destaque, por exemplo, em um raio-X, a área que 

representa uma irregularidade presente no corpo humano, geralmente contém 

valores próximos para os pixels que a compõem, e é o alvo principal da avaliação 

médica. Um método que torne a referida área mais evidente seria um auxílio valioso 

para o diagnóstico do médico. Para atender essa necessidade, pode-se introduzir 

uma técnica de realce que altere os valores dos pixels da imagem, destacando a 

área de interesse das demais.  Para isso, essencialmente, pode-se proceder de 

duas formas diferentes: determinar a exibição de um alto valor para todos os tons de 

cores dentro da faixa de interesse e um baixo valor para todos os outros valores, ou 

ainda, clarear-se a faixa desejada de níveis de tons de cores e preserva-se os 

demais níveis (GONZALES; WOODS, 2000). 

 

3.2.1.4 Processamento de histograma 

Uma boa forma de avaliar o contraste de uma imagem é analisar seu 

histograma. Este é um gráfico que representa a distribuição dos pixels para cada 

nível de cinza da imagem, em que no eixo horizontal estão os tons de cores dos 

pixels e no eixo vertical a probabilidade de ocorrência de cada tom na imagem. Essa 

probabilidade é estimada através da freqüência relativa de cada nível, e pode ser 
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representada pela Equação 3.3, em que “ kn ” é o número de pixels que apresentam 

um determinado tom e “n” é o número total de pixels da imagem (BATISTA, 2005). 

n

n
kP k)(    (Equação 3.3) 

Alternativamente, no eixo vertical pode-se ter simplesmente o número de 

pixels que apresentam um determinado tom. A análise do histograma permite tecer 

considerações a respeito da distribuição dos tons de uma imagem e a sua forma 

oferece informações úteis sobre a possibilidade para realce de contraste (BATISTA, 

2005). A Figura 3.2 apresenta histogramas típicos de imagens escuras, claras, e de 

níveis intermediários respectivamente, para imagens de tons de cinza. 

  

Figura 3.2 - Figura 4.9 Histogramas: (a) imagens escuras; (b) imagens claras; c) imagens de 

brilho intermediário (BATISTA, 2005). 

 

Na Figura 3.2, é possível observar três histogramas de imagens que 

apresentam uma distribuição pobre de níveis de cinza, o que pode gerar a não 

visualização de diferenças sutis entre níveis de cinza próximos. Isso reduz o número 

de detalhes perceptíveis, e uma técnica que redistribuísse os níveis de cinza entre 

os pixels, poderia se mostrar como uma boa alternativa para o enriquecimento de 

detalhes de uma imagem. Uma técnica que atinge esse fim, com grande precisão, é 

a equalização de histograma, que consiste na uniformização da distribuição dos 

níveis de cinza ao longo de toda escala de tons, utilizando-se o histograma da 

imagem de entrada (BATISTA, 2005).  
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3.2.1.5 Filtros espaciais 

Filtragem espacial corresponde às técnicas de processamento de imagens 

que utilizam as máscaras espaciais, denominadas filtros, que têm como abordagem 

básica, a soma dos produtos entre os coeficientes da máscara e as intensidades dos 

pixels sob a máscara, numa posição específica da imagem. Precisamente, 

considerando-se uma máscara n x n, para cada pixel obtém-se uma alteração do 

valor de seu brilho, para um novo valor obtido através da fórmula geral apresentada 

na Equação 3.4 (GONZALES; WOODS, 2000): 

 

nn zwzwzwzwR ...332211 (Equação 3.4), 

em que 1w , 2w , 3w ,..., nw  são os valores dos coeficientes da máscara e 

1z , 2z , 3z ,..., nz são os valores do nível de cinza de cada pixel da imagem original. 

Enquanto o filtro percorre a imagem, é recomendado criar-se uma nova imagem 

para armazenar os valores de “R”, em vez de mudar os valores de pixel diretamente 

na imagem original. Esse método evita que os valores dos pixels já alterados pela 

máscara possam interferir nos novos valores para os pixels vizinhos, o que poderia 

ampliar demasiadamente o efeito do filtro (GONZALES; WOODS, 2000).    

 

Filtros de suavização  

Para implementação de um filtro de suavização, a máscara deve possuir 

todos os coeficientes positivos, e a configuração mais simples seria uma máscara 

cujo todos os coeficientes sejam 1. Por exemplo, ao se utilizar uma máscara 3 x 3, 

com coeficientes iguais a 1, a resposta seria a soma de todos os tons dos nove 

pixels que compõem a sub-imagem. Nesse caso, o valor final da resposta poderia 

estar fora do intervalo de tons válidos, logo uma boa solução seria normalizar a 

soma através da divisão por 9, ou seja, a resposta “R” seria a média dos brilhos dos 

9 pixels. O efeito desse filtro sobre a imagem deve ser uma suavização da imagem, 

pois ao substituir-se o valor de um pixel pela a média de sua vizinhança, 

inevitavelmente reduz-se as diferenças entre os valores dos pixels, suavizando as 

bordas, que justamente se caracterizam por pixels que apresentam uma 

descontinuidade abrupta em relação aos seus vizinhos (GONZALES; WOODS, 

2000).  
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O efeito do filtro de média em alguns casos pode passar a sensação de perda 

de qualidade na imagem, já que cada objeto da imagem é melhor visualizado e 

distinguido dos demais através de suas bordas. Porém, como efeito positivo, esse 

filtro permite a redução de ruído. Isso ocorre porque o ruído é aleatório, localizado 

em pontos isolados da imagem e de forma independente da vizinhança, ou seja, a 

substituição de cada valor pela média dos vizinhos elimina níveis de cinza 

destoantes ocasionados por artefatos quaisquer na imagem.      

 

Filtros por mediana 

O filtro por média elimina ruído em detrimento de um borramento da imagem, 

logo quando o objetivo é apenas a redução do ruído, conservando as bordas e 

outros detalhes, é preferível a utilização do filtro por mediana. Mediana usa como 

referência o valor do pixel que divide o conjunto de valores dos pixels sob a máscara 

em duas partes com o mesmo número de elementos: a primeira com valores dos 

pixels menores do que o valor de referência, e a segunda com valores dos pixels 

maiores do que o valor de referência. Por exemplo, em uma máscara 3 x 3, a 

mediana seria o quinto maior valor dos nove tons de cores existentes. Nesse 

método, o tom de cada pixel é substituído pela mediana dos tons do conjunto 

formado por ele e seus oito vizinhos (GONZALES; WOODS, 2000). 

 

 Filtros de aguçamento 

Filtros de aguçamento são aqueles que visam enfatizar detalhes finos numa 

imagem, como as bordas. Têm como característica uma forma de resposta que 

indica que o filtro deve possuir coeficientes positivos próximos ao seu centro, e 

coeficientes negativos na periferia. Por exemplo, para uma máscara 3 x 3, pode-se 

definir um valor positivo no centro, e o restante dos coeficientes assumirem valores 

negativos. A soma dos coeficientes da máscara deve ser zero. Essa condição 

determina que quando a máscara está sobre uma área cujos brilhos dos pixels são 

constantes ou semelhantes, a saída da máscara é zero ou muito pequena. Já 

quando a máscara atinge variações abruptas, a saída é bem maior. Assim, esse tipo 

de filtro resulta numa enfatização das bordas ou aguçamento (GONZALES; 

WOODS, 2000). 

O efeito de uma imagem filtrada por filtros de aguçamento também pode ser 

obtido ao se realizar a diferença entre a imagem original e a versão filtrada por filtros 
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de suavização dessa mesma imagem. Nesse caso, ao multiplicar-se a imagem 

original por um fator de amplificação, pode-se obter um filtro denominado “alto 

reforço”, que recupera parte da imagem original, porém com um realce das bordas 

(GONZALES; WOODS, 2000). 

 

 Filtros por derivada 

O método mais comum para diferenciação em processamento de imagens é 

aquele que utiliza o gradiente. O gradiente de uma imagem pode ser obtido pela 

Equação 3.5, porém o mais importante para processamento de imagens é a 

magnitude do gradiente, que pode ser obtida pela Equação 3.6 (GONZALES; 

WOODS, 2000). 

j
y
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(Equação 3.5) 
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f (Equação 3.6) 

 

A diferenciação pode ser implementada de maneira digital de diversas formas, 

porém a mais comum, e de fácil implementação, é a utilização de máscaras 

espaciais específicas, que apresentam coeficientes bem determinados, os quais ao 

multiplicarem os valores dos pixels dão o efeito de diferenciação (GONZALES; 

WOODS, 2000). Na Figura 3.3 são mostradas as três máscaras mais utilizadas. 

 

Figura 3.3 - Três das máscaras mais utilizadas para o cômputo do gradiente (GONZALES; WOODS, 

2000). 

 

3.2 O PADRÃO DICOM 

 O protocolo DICOM - Digital Imaging and Communication in Medicine é um 

conjunto de normas para padronização da comunicação e do armazenamento de 

informações e imagens médicas (DICOM, 2010). Nele, a imagem e informações 
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adicionais são encapsuladas em um único arquivo, baseada no formato JPEG com 

ou sem compressão, e as informações são dados relativos a pacientes e seus 

exames. Utiliza “tags” para que os dados sejam armazenados de forma estruturada, 

identificando e organizando as informações (NETO; OLIVEIRA; VALERI, 2010). 

 

3.2.1 Histórico 

Nos anos 80, ocorreu uma crise de interoperabilidade entre os equipamentos 

de imagens médicas. A NEMA - National Electrical Manufacturers Association 

(NEMA, 2010) - e o ACR - American College of Radiology (ACR, 2010), produtores 

de equipamentos de radiologia digital, formaram um comitê denominado ACR-

NEMA, com o objetivo de desenvolver um padrão para armazenamento e 

transmissão de imagens digitais para equipamentos médicos. Este padrão recebeu o 

nome de DICOM (DICOM, 2010).  

Os requisitos para utilização das duas primeiras versões do DICOM eram muito 

específicos. A primeira versão (DICOM 1.0) especificava até o tipo de conector físico 

que deveria ser utilizado em ligações de um sistema digital. Assim, a versão 1.0 não 

foi bem aceita, já que os fabricantes eram obrigados a alterarem suas linhas de 

produção para atender aos requisitos exigidos pelo padrão. A segunda versão 

(DICOM 2.0) apesar de não obter sucesso, motivou os fabricantes a adaptarem seus 

produtos à interoperabilidade, já vista como um diferencial na venda de 

equipamentos (FRANCESCHI, 2006). 

Em 1993, foi apresentada a versão 3.0 do DICOM, que fornecia informações às 

modalidades radiológicas de tomografia, ultra-sonografia e ressonância magnética. 

As demais modalidades de exames poderiam utilizar o padrão através de um módulo 

denominado captura externa (EC). Este permitia que imagens de qualquer formato 

fossem convertidas e armazenadas como arquivo DICOM. Essa última versão 

apresentou como novidade padrões para o uso de redes, viabilizando o 

desenvolvimento de meios de comunicação entre equipamentos e serviços de 

saúde. Progressivamente, o DICOM tornou-se o padrão em diversas outras 

modalidades de exames e a ACR-NEMA realizou um anúncio oficial, orientando 

todas as organizações que utilizavam imagens médicas a trabalharem na construção 

de extensões para o DICOM 3.0 (FREITAS, 2002; FRANCESCHI, 2006). 
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3.2.2 O DICOM 3.0 

O DICOM funciona como um padrão de comunicação entre aplicações, 

dispositivos e sistemas heterogêneos, com informações detalhadas das etapas a 

serem realizadas para a intercomunicação de equipamentos de aquisição de 

imagens médicas e estações de trabalho (NETO; OLIVEIRA; VALERI, 2010; 

CUNHA, 2010; FREITAS, 2002). Para facilitar o desenvolvimento e extensão do 

padrão, foi elaborado um documento estruturado em diversas partes, cujo conteúdo 

apresenta um modelo de informação orientado a objetos, contribuindo para uma 

maior adaptabilidade do padrão. Além da definição de objetos para imagens, o 

padrão possui objetos para pacientes, relatórios e outros tipos de dados. As 

diferentes partes são independentes na sua atualização e edição, porém, são 

totalmente compatíveis entre si (CUNHA, 2010; FRANCESCHI, 2006). Existem 16 

partes no DICOM 3.0, que representam diferentes aplicações do protocolo, porém 

em seguida serão abordadas apenas as partes 3, 6 e 10, pois são as relevantes 

para este trabalho.  

 

3.2.2.1 DICOM Parte 3 - Definição de Objeto de Informação (IOD) 

  O padrão DICOM trabalha com a definição de  objeto de informação, IOD – 

Information Object Definition, um modelo de dados orientado a objetos, que 

especifica objetos reais. Essa especificação não é direta, pois na verdade é definida 

uma classe de objetos reais que partilham as mesmas propriedades e atributos. 

Existem dois tipos de classes: normalizadas e compostas (FREITAS, 2002; CUNHA, 

2010). 

 Os IOD normalizados são as classes que incluem apenas atributos inerentes 

a entidades do mundo real representadas. Por exemplo, a definição do objeto de 

informação Paciente é a representação das informações de um paciente do mundo 

real que foi submetido a um exame (COSTA, 2010). No Quadro 3.1 estão 

apresentados módulos que estão presentes no IOD Paciente, que são uma 

classificação dos atributos em grupos, de modo que um IOD é composto por 

diversos módulos que contém atributos. A coluna Referência é a ligação com outra 

tabela que possui todos os atributos do respectivo módulo.  
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Quadro 3.1 - Módulos presentes no IOD Paciente. 
Módulo Referência Descrição 

Patient Identification C.2.2 Identifica o paciente 

Patient Demographic C.2.3 Descreve o paciente 

Patient Medical C.2.4 Informações médicas sobre o paciente 

Fonte: (COSTA, 2010). 

 

 O IOD composto é formado por mais de uma entidade do mundo real. A 

combinação dessas entidades permite a construção de um objeto de maior 

complexidade de dados, como um exame ou procedimento. No Quadro 3.2 são 

apresentados alguns IOD compostos e, como exemplo, no Quadro 3.3 estão as 

principais entidades, módulos e atributos que especificam uma imagem que foi 

gerada por um equipamento de Ressonância Magnética (MR) (COSTA, 2010). 

 

Quadro 3.2 - Exemplos de IOD Compostos. 
IOD Descrição 

CR Radiografia Computadorizada 

ES Endoscopia 

MR Ressonância Magnética 

SC Filmes Escaneados 

US Ultrassom 

Fonte: (COSTA, 2010). 

 

Quadro 3.3 Principais componentes do IOD MR (Ressonância Magnética) 
Entidade Módulo Atributo TAG Descrição do Atributo 

Patient 
General 
Patient 

Patient’s Name (0010,0010) Nome completo do paciente 

Patient´s ID (0010,0020) Código do paciente emitido pelo hospital 

Patient’s Birth (0010,0030) Data de nascimento do paciente 

Study 
General 
Study 

Study UID (0020,000D) Identificador único do estudo 

Study Date (0008,0020) Data do estudo 

Study Desc. (0008,1030) Descrição do estudo 

Series 
General 
Series 

Modality (0008,0006) Modalidade (CT, MR, XR) 

Protocol name (0018,1030) Nome do protocolo utilizado 

Body Part (0018,0015) Descrição da parte do corpo examinada 

Image 

General 
Image 

P. Orientation (0020,0020) Orientação do paciente 

Images Acqui. (0010,1002) Número de imagens na aquisição 

MR 
Image 

Image Type (0008,0008) Tipo da imagem 

Echo Time (0018,0081) Parâmetro de aquisição de imagem 

Fonte: (COSTA, 2010). 
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3.2.2.2 DICOM Parte 6 – Dicionário de Dados 

Essa parte é referente ao registro de todos os elementos de dados 

disponíveis para representar informações e todos os identificadores únicos (UID). O 

UID é um número de identificação único utilizado nas mensagens DICOM, associado 

a uma organização e a uma função específica. Para cada elemento são 

especificados os seguintes componentes (COSTA, 2010): 

a) Tag única que contém o número do grupo e do elemento representado; 

b) Nome; 

c) Sua representação de valores – VR (String, inteiro, entre outros); e 

d) Multiplicidade (quantos valores por atributo). 

Para cada item unicamente identificado, especifica: 

a) Valor único, que é numérico e limitado a 64 caracteres; 

b) Nome; 

c) Tipo, que é a classe de objetos de informação; e 

d) Em que parte do padrão DICOM está definida. 

 As capacidades de um conteúdo DICOM são expressas em pares de classes 

e serviços, para definir que uma determinada capacidade, como armazenamento de 

imagens de ultra-sonografia, por exemplo, está relacionada ao objeto (imagem US) e 

ao serviço relacionado (armazenamento). O objetivo é que todas as classes DICOM 

sejam identificadas de forma única (UID) e pelo nome (COSTA, 2010). 

 

3.2.2.3 DICOM Parte 10 – DICOM Files 

 Também denominada de Off-line Media, esta parte 10 do padrão DICOM 

descreve os métodos de armazenamento de informações de imagens médicas em 

uma mídia removível qualquer. Para isso, é necessária a utilização de um índice, 

que fornece informações sobre todos os arquivos armazenados naquela mídia. 

Assim, não se faz necessário o uso de nomes de arquivos grandes, podendo apenas 

conter 8 caracteres. Os arquivos DICOM têm normalmente a extensão ".dcm" 

(COSTA, 2010). 

 

3.3 ESTUDO DO ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM UM SGBD 

 O sistema de saúde vem gradativamente utilizando a tecnologia da 

informação em seus procedimentos, sobretudo na produção, armazenamento e 

transmissão de imagens de exames de diagnóstico. O amplo uso de equipamentos 
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digitais nos hospitais e o aumento da qualidade das imagens geradas pelos 

equipamentos médicos criaram um problema de armazenamento (ANNAMALAI, 

2010).  

 A solução inicial e mais simples é o armazenamento em sistemas de arquivos. 

Porém, esse método é bastante suscetível a falhas, pois não existe controle da 

integridade dos dados e do acesso a eles. Assim, a solução mais segura para o 

armazenamento de imagens é utilização de um SGBD – Sistema de Gerenciamento 

de Banco de Dados. O SGBD é utilizado para a manutenção e o gerenciamento de 

uma base de dados, sendo responsável pela integridade e pelo controle de acesso e 

da manipulação dos dados (ELMASRI; NAVATHE, 2005).  

Já foi abordado neste trabalho o padrão de imagens médicas mais utilizado 

no mercado, o DICOM, cujo objetivo é aperfeiçoar a integração de sistemas 

heterogêneos. Apesar da consolidação do DICOM, a sua utilização é pouco 

difundida nas soluções de banco de dados. O suporte a imagens médicas no 

formato DICOM, de forma nativa, é raro de ser encontrado, limitando-se apenas ao 

armazenamento de imagens no formato blob (Binary Large Objetcs) (COSTA, 2010). 

Neste capítulo será realizada uma discussão sobre as vantagens e desvantagens do 

armazenamento de imagens médicas em um SGBD, e sua relevância na arquitetura 

de um ambiente virtual de diagnóstico a distância. 

 

3.3.1 Vantagens do armazenamento de imagens médicas em um SGBD 

 Era comum os SGBD existentes no mercado apresentarem problemas de 

desempenho na recuperação de imagens. Porém, nos últimos cinco anos, as 

mudanças na tecnologia desses sistemas e a melhoria na capacidade e velocidade 

de acesso aos discos rígidos, permitiram melhor desempenho no gerenciamento de 

bancos de dados composto por imagens, permitindo os sistemas atuais utilizarem 

plenamente as vantagens de um SGBD (KRATOCHVIL, 2010).  

 

3.3.1.1 Gerenciamento 

 Imagens armazenadas no banco podem ser ligadas diretamente aos 

metadados - dados relativos a outros dados. Os metadados podem ser modificados 

em uma única transação, assim como uma imagem pode ser manipulada e uma pré-

visualização dessa pode ser disponibilizada. Informações relacionadas às imagens 

são mantidas em sincronia com as próprias imagens no banco de dados, 
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diferentemente de quando se utiliza um sistema de arquivos comum para 

armazenamento dessas imagens. Nesse último caso, é possível que um processo 

apague ou modifique as informações sobre a imagem ou a própria imagem, 

perdendo-se o relacionamento entre os dados armazenados no banco de dados 

(KRATOCHVIL, 2010). 

 

3.3.1.2 Segurança 

 Como já discutido, o armazenamento de imagens em um sistema de arquivos 

comum não permite um controle preciso dos dados. Assim, em geral, não é possível 

uma eficiente restrição ao acesso de usuários às informações, pois se um usuário 

possui permissão para acessar um diretório, ele terá acesso a todas as imagens 

desse diretório. A utilização de um SGBD para armazenamento das imagens permite 

o controle preciso do acesso, viabilizando o gerenciamento de acesso aos arquivos 

de forma individual, ou seja, cada usuário terá suas permissões de acesso 

estabelecidas pelo SGDB. A utilização de um SGDB traz ainda como benefício a 

possibilidade de que seja realizada uma auditoria para determinação de quem 

acessou ou modificou as imagens (KRATOCHVIL, 2010). 

 

3.3.1.3 Backup e Restauração 

 Quando as imagens são armazenadas em um sistema de arquivos, e os 

dados textuais armazenados em um SGBD, o processo de backup é realizado em 

duas etapas, não garantindo a sincronia dos dados. Com o armazenamento das 

imagens no próprio SGBD, o processo de backup é simplificado, e a sincronia entre 

os dados é garantida.  A restauração em caso de falhas também é mais segura e 

apenas uma restauração é necessária para o SGBD voltar ao estado relativo à 

última transação realizada antes do backup (COSTA, 2010). 

 

3.3.1.4 Replicação 

 Atualmente, é comum o armazenamento de dados de forma replicada com o 

objetivo de garantir o acesso de pontos externos ao servidor de dados, sem a 

necessidade de uma conexão de internet permanente. Outrossim, a replicação 

oferece mais uma garantia em relação ao backup dos dados. Para isso, deve ser 

realizada a replicação dos dados do servidor central em servidores externos. Esta 

replicação é inviável quando se utiliza um sistema de arquivos para armazenamento 
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de imagens. Em contrapartida, ela pode ser realizada de forma automatizada 

quando os dados estão armazenados em um SGBD (COSTA, 2010). Apesar das 

dificuldades de atualização dos dados em bancos replicados, no caso em estudo, os 

benefícios da replicação justificam os problemas de atualização que possam surgir. 

  

3.3.2 Desvantagens do armazenamento de imagens médicas em um SGBD 

 Seguem nesta seção algumas desvantagens da utilização de SGBD para o 

armazenamento de imagens médicas. 

 

3.3.2.1 Tamanho do Banco de Dados 

 O armazenamento de imagens em um SGBD ocupa mais espaço que o seu 

armazenamento em um sistema de arquivos, pois o formato de armazenamento 

utilizado em um SGBD é diferente daquele utilizado em um sistema de arquivo 

simples. Isso porque o SGBD acrescenta outras informações, relativas ao 

gerenciamento, que não são utilizadas em um sistema de arquivos simples (COSTA, 

2010).  

 

3.3.2.2 Complexidade 

 O armazenamento e a recuperação de imagens em um SGBD exigem dos 

desenvolvedores um trabalho adicional: a necessidade de implementação de uma 

rotina de inserção e recuperação de dados no banco. Entretanto, essa necessidade 

vem sendo superada devido à facilidade das novas tecnologias de banco de dados 

na realização dessas operações, e pela existência de documentação, disponibilizada 

em tutoriais, livros e sites diversos na Internet (COSTA, 2010). 

 

3.3.3 Considerações sobre as desvantagens 

 As características apresentadas em um Ambiente Virtual de Diagnóstico a 

Distância como a necessidade de autenticação, de restrição de acesso, de 

prevenção contra perda de informações e transmissão sem perda de dados indicam 

a necessidade de utilização de um SGBD na arquitetura do sistema desenvolvido. 

As desvantagens apresentadas no uso de um SGBD não são relevantes 

comparadas as que suas características essenciais oferecem para o pleno 

funcionamento de um ambiente virtual (COSTA, 2010). 
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3.3.4 Estudo do Oracle 11g multimídia DICOM 

 Foram analisados os principais SGBD do mercado, como o ProstGrees 

(POSTGREES, 2010), MySQL (MYSQL, 2010), SQL-Server (SQL-SERVER, 2010) e 

ORACLE (ORACLE, 2010). Dentre esses, apenas o ORACLE 11g (ORACLE 11G, 

2010) apresentou suporte ao tipo de dados DICOM. Para inserir, manipular e 

recuperar conteúdo DICOM, as aplicações podem utilizar a linguagem de 

manipulação de dados estruturada procedural para bancos de dados, o PL/SQL 

(PL/SQL, 2010), e uma Interface de Programação de Aplicativos (API) denominada 

Multimídia Oracle Java API. Devido a esse suporte exclusivo, foi realizado um 

estudo sobre ORACLE 11g, apresentado nesta seção. 

  

3.3.4.1 Flexibilidade 

 Como o Oracle 11g, imagens DICOM podem ser manipuladas como qualquer 

dado relacional comum e conjuntos de imagens podem ser atualizados, apagados 

ou copiados utilizando-se comandos SQL (SQL, 2010). O conteúdo é armazenado 

em colunas nas tabelas, e podem ser recuperados através de junções relacionais 

(ANNAMALAI, 2010). 

 

3.3.4.2 Segurança 

 Em um ambiente virtual de diagnóstico a distância, é essencial o controle de 

acesso aos dados médicos. Quando uma imagem DICOM é armazenada no banco 

de dados Oracle, o banco garante o bloqueio ao acesso não autorizado aos dados. 

O Oracle possui funcionalidades que permitem o controle sobre linhas e colunas das 

tabelas que podem ser visualizadas por um determinado usuário (ANNAMALAI, 

2010). 

 

3.3.4.3 Auditoria 

 O Oracle permite que todas as operações em cima do conteúdo do banco de 

dados sejam gravadas. Essa informação pode ser acessada por administradores, 

que têm a possibilidade de efetuar a auditoria completa no banco de dados, com 

informações de data do evento, usuário que realizou e qual dado sofreu modificação. 

 

 

 



64 

 

 

 

3.3.4.4 Técnicas de redução de espaço 

 No Oracle 11g existem algumas técnicas de redução do espaço ocupado, que 

podem melhorar o desempenho do sistema de banco de dados, bem como aumentar 

a velocidade de backup e de restauração. As técnicas mais comuns são de 

compressão do conteúdo DICOM, a remoção de espaços não utilizados no banco e 

a redução dos arquivos de dados (ANNAMALAI, 2010). 

 

3.3.4.5 Criptografia 

 Para a proteção das imagens e dos dados relacionados a ela, o Oracle 11g 

disponibiliza chaves para criptografia. Essa característica garante privacidade e 

protege o conteúdo dos arquivos. Os backups também podem ser criptografados, o 

que garante total privacidade às informações médicas dos pacientes (ANNAMALAI, 

2010). 

 

3.4 REPOSITÓRIO DE MODELOS DE DADOS DICOM  

Todas as funcionalidades do Oracle Multimídia DICOM são controladas e 

gerenciadas por um conjunto de documentos XML (EXTENSIBLE, 2010), que estão 

armazenados em um repositório de modelo de dados DICOM (DICOM Data Model 

Repository). As funcionalidades padrão do repositório de modelo de dados são 

iniciadas automaticamente na instalação do sistema de banco de dados, não 

precisando de nenhuma configuração por parte dos usuários, a menos que queiram 

alterar algum comportamento padrão. Alguns desses documentos XML são: O 

dicionário de dados de elementos DICOM, documentos que controlam o 

mapeamento de atributos DICOM em XML e um documento que controla as 

preferências de funcionamento das funcionalidades do banco de dados 

(ANNAMALAI, 2010). 

 

3.4.1 Arquitetura  

 A arquitetura do Oracle Multimídia DICOM é dividida em duas perspectivas, a 

camada do banco de Dados e a camada cliente. A camada de banco de dados 

contém diversos componentes que realizam o armazenamento, recuperação e 

processamento do conteúdo DICOM, e a camada cliente é formada pelas aplicações 

desenvolvidas na linguagem Java (JAVA, 2010) ou em outras linguagens de 

programação (PELSKI, 2010). 
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A camada de banco de dados armazena o conteúdo DICOM em tabelas, 

como ilustrado na Figura 3.4. O conteúdo DICOM é armazenado em uma coluna da 

tabela no formato ORDDicom. Na tabela, outra coluna armazena um thumbnail do 

arquivo DICOM em JPEG, que é justamente a imagem registrada nesse arquivo, 

sendo importante no processo de visualização pelas aplicações clientes. Ainda na 

tabela, outra coluna armazena os documentos XML de metadados associados a 

cada imagem (PELSKI, 2010). 

 
Figura 3.4 - Arquitetura do Oracle Multimídia DICOM (PELSKI, 2010). 

 

Com a utilização de métodos do Oracle multimídia DICOM é possível a 

importação e exportação de conteúdo DICOM entre o banco de dados e um 

repositório de arquivos externo (External File Storage). Através de chamadas do 

JDBC - Java Database Connectivity (uma API - Application Programming Interface 

(JDBC, 2010) - escrita em JAVA para fazer o envio de instruções SQL ao banco de 

dados, aplicações clientes podem acessar o conteúdo armazenado no banco de 

dados e manipular os objetos DICOM, com a utilização da Oracle Multimídia DICOM 

Java API, que utiliza o tipo OrdDicom para recuperar os arquivos DICOM do banco 

de dados através do JDBC (PELSKI, 2010). 

Dentro de uma máquina virtual Java – JVM (LINDHOLM;YELLIN, 2010), 

existe um repositório de modelo de dados, o analisador DICOM Parser, o DICOM 

XML Encoder, o DICOM Conformance Validator e o Image Processor. O DICOM 

parser tem a função de extrair os metadados do arquivo DICOM, de forma que esses 
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dados fiquem disponíveis para futuras consultas. O XML Encoder mapeia os dados 

extraídos pelo DICOM Parser em um documento XML, de acordo com as regras de 

mapeamentos estabelecidas no repositório de modelo de dados. O DICOM 

Conformance Validator verifica se o conteúdo DICOM se enquadra nas regras 

estabelecidas no repositório de modelo de dados, quanto sua consistência 

semântica e sintática. O Image processor é o responsável por operações de 

processamento de imagem dentro do banco de dados. Operações como a geração 

de thumbnails de tamanhos personalizados para imagens DICOM, e a conversão 

entre DICOM e outros formatos de imagens com suporte no sistema (PELSKI, 2010). 

Outro ponto importante na arquitetura é que através da OCI (Oracle Call 

Interface) outros sistemas podem se comunicar com o sistema de banco de dados 

Oracle, abrindo portas para a utilização de outras aplicações (Third-Party Media 

Processors) em diferentes linguagens de programação (PELSKI, 2010). 

 

3.4.2 Armazenando o conteúdo DICOM 

 Para possibilitar o armazenamento de conteúdo DICOM, o Oracle 11g possui 

um novo tipo de objeto, o ORDDicom, que dá suporte ao conteúdo DICOM de forma 

nativa.  Esse objeto armazena o conteúdo DICOM, extrai seus metadados, e 

disponibiliza os métodos necessários para manipular seu conteúdo. O tipo de dados 

ORDDIcom pode ser utilizado normalmente em uma coluna de uma tabela, 

similarmente a outros dados não complexos. 

 A Figura 3.5 contém uma representação do conteúdo de um objeto 

ORDDicom. A parte 1 contém um conjunto de atributos e métodos que podem ser 

utilizados a partir de uma instância do objeto. A parte 2 contém os atributos DICOM 

extraídos e armazenados em um documento XML de metadados. A parte 3 

representa o arquivo DICOM original, que fica armazenado como um BLOB no 

banco de dados. A parte 4 contém atributos que são usualmente acessados, como 

os atributos da SOP Class UID. Finalmente, a parte 5 representa atributos internos 

do banco de dados (PELSKI, 2010). 
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Figura 3.5 - Objeto ORDDicom (PELSKI, 2010). 

 

 A Figura 3.6 mostra o ambiente de um banco de dados, que contém uma 

tabela com conteúdo DICOM. O item 1 na figura representa o banco de dados no 

Oracle, o item 2 representa uma tabela do banco, o item 3 representa a coluna que 

identifica uma imagem na tabela e o item 4 representa o conteúdo DICOM na tabela. 

O item 5 representa que a coluna que armazena o conteúdo DICOM é do tipo de 

dados ORDDicom. 

  

 

 

Figura 3.6 - Imagem DICOM armazenada no banco de dados (PELSKI, 2010). 

 

3.4.3 Métodos do objeto ORDDicom 

 Neste tópico serão abordados os principais métodos utilizados pelo Oracle 

Multimídia. Métodos são procedimentos ou funções utilizados para manipular o 

conteúdo DICOM armazenado no banco de dados.  

 

 Import() – Método que importa um arquivo DICOM, que está armazenado em 

um diretório do sistema de arquivos, para uma tabela do banco de dados; 
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 Export() – Método que produz uma cópia do conteúdo DICOM, que está no 

banco e dados, e gera um arquivo DICOM no sistema de arquivos; 

 

 extractMetadata() – Esse método extrai um subconjunto dos metadados do 

conteúdo DICOM. Esse subconjunto é selecionado pelo usuário, que terá os 

metadados disponíveis em um documento XML; 

 

 processCopy() – Esse método transforma o conteúdo DICOM em uma 

imagem JPEG ou outros formatos de imagens, com suporte no sistema de 

banco de dados. Ele possibilita a geração de thumbnails que são de extrema 

importância na construção de aplicações; 

 

 makeAnonymous() – Método que cria um novo objeto ORDDicom baseado 

em um já existente, mas com as informações que identificam o paciente 

modificadas ou removidas; e 

 

 extractValue() – Método que extrai um atributo, especificado pelo usuário, dos 

metadados do conteúdo DICOM selecionado.  

 

3.4.4 Recuperação de imagem por conteúdo 

 A recuperação de imagem por conteúdo é uma funcionalidade do Oracle 

Multimídia, não sendo específica ao módulo Multimídia DICOM. No entanto, esta 

capacidade é de bastante utilidade nas pesquisas por exames similares. Como 

mostrado na arquitetura do Oracle multimídia DICOM, existe uma coluna na tabela 

de armazenamento do conteúdo DICOM, responsável por armazenar o thumbnail 

gerado a partir do conteúdo do arquivo DICOM. Através da extração de 

características do thumbnail, é possível se recuperar imagens por similaridade com 

alguma outra. 

 

3.4.4.1 A classe OrdImageSignature 

 No Oracle Multimídia, existe o tipo de dado OrdImageSignature, que é uma 

classe que armazena a assinatura de uma imagem do tipo OrdImage. Através dos 

métodos disponíveis nessa classe é possível realizar comparações entre as 
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assinaturas de outras imagens, tornando possível a comparação de conteúdo entre 

elas. Os principais métodos são (ORACLE, 2010): 

a) generateSignature() -: Gera uma assinatura para a imagem especificada; e 

b) isSImilar() - Método que recebe como parâmetros diversos atributos de 

comparação, e um limite de aceitação. Este método retorna se a comparação 

entre duas assinaturas de imagens está dentro do limite estabelecido, de 

acordo com os parâmetros passados. 

 

3.4.5 Oracle multimídia DICOM Java API 

A API Java DICOM do Oracle Multimídia permite uma integração de forma 

simplificada entre a aplicativo e o banco de dados, através da utilização do tipo de 

dados OrdDicom da API. Utilizando a API é possível recuperar o conteúdo DICOM 

do banco de dados diretamente no objeto criado na aplicação. Possibilita, assim, o 

desenvolvimento de aplicações com a manipulação direta do conteúdo DICOM.  

A API conta apenas com uma classe, a OrdDicom, que contém diversos 

métodos de manipulação do conteúdo DICOM Após essa recuperação realizada, 

para se obter metadados do conteúdo DICOM o método setPropreties() deverá ser 

executado. Tal método recupera todos os metadados do conteúdo DICOM, e os 

armazena no objeto OrdDicom do aplicativo, após esse procedimento é possível a 

recuperação de cada atributo específico com a utilização de um outro método, o 

getAttributeByName(). Os principais métodos disponibilizados pela API estão 

apresentados abaixo: 

a) setPropreties() - Método utilizado para extrair os metadados do conteúdo DICOM 

em um arquivo XML, e carregar os atributos do objeto OrdDicom com os dados 

extraídos; 

b) getAttributeByTag() - Retorna um atributo DICOM de um objeto OrdDicom, 

passando como parâmetro a “tag” do atributo desejado. O método setPropreties() 

deve ser utilizado antes deste; e 

c) getAttributeByName() - Retorna um atributo DICOM de um objeto OrdDicom, 

passando como parâmetro o nome do atributo desejado. O método setPropreties() 

deve ser utilizado antes deste; 
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3.5 ESTUDO DA TECNOLOGIA WEB 

 A internet tornou-se um meio essencial na troca de informações em todas as 

áreas de conhecimento. Em uma aplicação de ambiente virtual de diagnóstico a 

distância, não poderia ser diferente e a internet torna-se uma ferramenta essencial 

para sua viabilidade. Nas primeiras seções desse capítulo foi estabelecido que o 

Oracle 11g Multimídia DICOM seria a melhor opção a ser utilizada como sistema de 

banco de dados em um ambiente virtual de diagnóstico a distância. O Oracle 11g 

possui uma integração bastante simplificada com a linguagem Java, através do 

JDBC. Outro ponto importante é a existência de uma API para manipulação de 

objetos ORDDIcom, a Oracle Multimídia DICOM Java API, que também é escrita em 

Java. Devido aos fatores apresentados, a tecnologia Web que melhor se adéqua ao 

desenvolvimento de um ambiente virtual de diagnóstico a distância, com utilização 

do Oracle 11g, é a JSP - Java Server Pages - (JSP, 2010) em conjunto com Servlets 

(SERVLET, 2010). 

 Nesta seção serão abordados aspectos da tecnologia JSP e Servlets, como 

suas características e arquitetura. 

 

3.5.1 Servlets 

 Servlets são classes Java, desenvolvidas com uma estrutura bem definida, e 

que rodam em um Servlet Container. Este funciona como um servidor web, com a 

função de receber requisições, processá-las e retornar uma resposta (BARALE, 

2007; TEMPLE, 2004). 

 

3.5.2 Arquitetura 

 Servlets recebem requisições de usuários, através de browsers, e retornam 

repostas após efetuar um processamento. Devido a essa característica, Servlets são 

conhecidas por terem um modelo de request/response. Quando um usuário envia 

uma requisição para uma determinada servlet, um objeto da classe correspondente 

a Servlet é instanciado no Servlet Container, que gera uma reposta e a envia ao 

usuário através do browser. Uma Servlet é instanciada apenas uma vez no servidor, 

não sendo possível a presença de dois ou mais objetos de uma mesma classe, ou a 

presença de mais de um processo por servlet para se gerenciar (CAELUM, 2010; 

BARALE, 2007). Na Figura 3.7 pode ser visualizada a arquitetura básica de 

funcionamento de uma servlet. 
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Figura 3.7 - Arquitetura Servlet (BARALE, 2007). 

 

3.5.3 Protocolo HTTP 

 O protocolo HTTP (HTTP, 2010) é amplamente utilizado na Internet. Quando 

uma página Web é acessada, diversas requisições HTTP são enviadas para o 

servidor, que hospeda aquela página. À medida que o servidor responde essas 

requisições, o browser do usuário monta o conteúdo da página e o exibe na tela 

(COSTA, 2010). 

 Existem alguns métodos HTTP que podem ser especificados no envio das 

requisições. Os principais deles são: o método get, utilizado para requisitar alguma 

informação ao servidor; e o método post, utilizado para enviar informações ao 

servidor (COSTA, 2010). 

 

3.5.4 Classe HTTP Servlet 

 A biblioteca Servlet contém basicamente duas classes: a GenericServlet e a 

HttpServlet. A Classe HttpServlet, alvo de estudo nesse tópico, estende a classe 

GenericServlet e contém mais dois outros objetos, a HttpServletRequest e 

HttpServelResponse. A classe GenericServlet atende a quaisquer requisições, 

enquanto que a HtppServlet apenas a requisições HTTP (BARALE, 2007). 

 A classe HttpServlet contém seis métodos, que são chamados conforme as 

requisições do HTTP. A chamada dos métodos é feita automaticamente, de acordo 

com o tipo de requisição passado no formulário HTML - HyperText Markup Language 

(HTML, 2010) do browser. Os métodos principais são: 

 

a) DoPost() -  envia dados ao servidor, uma única vez; 
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b) DoGet() -  envia dados ao servidor, repetidas vezes; 

c) DoPut() -  envia um arquivo ao servidor; 

d) DoDelete() -  remove um documento ou uma página do servidor;  e 

e) Service() -  chamado quando não é especificado nenhum outro método. 

 

3.5.4.1 HTTP Servlet Request 

 O objeto HttServletRequest é o responsável por recuperar as informações 

passadas nas requisições enviadas para o servidor. Com ele é possível se recuperar 

os parâmetros da requisição, o cabeçalho e outras informações. Os principais 

métodos desse objeto são: 

a) getHeaderNames() -  recupera os nomes do cabeçalho; 

b) getHeader() -  recupera os valores do cabeçalho; e 

c) getParameter () -  recupera o valor de um parâmetro. 

 

3.5.4.2 HTTP Servlet Response 

O objeto HttpServletResponse é o responsável por enviar as respostas ao 

cliente. O método setContentType()informa o tipo de retorno, e o método 

getReader() informa o conteúdo que é enviado. 

 

3.5.4.3 Ciclo de vida de uma Servlet 

 O “ciclo de vida” de toda Servlet é composto por três fases: inicialização, 

atendimento a requisições (request/response) e finalização. Os métodos utilizados 

na execução de cada fase são: init(), service() e destroy(), respectivamente. 

O processo de inicialização ocorre quando o ServletContainer carrega a 

Servlet. Existem duas formas de uma servlet ser inicializada, a primeira é através de 

uma configuração que automaticamente inicializa a servlet no momento em que o 

servidor é iniciado, a segunda ocorre quando chega uma primeira requisição 

mapeada para a servlet.  

No momento em que a servlet está carregada, ela já está apta a receber e 

responder requisições, e enquanto o servidor estiver carregado, a servlet continuará 

nesta fase. Uma vantagem nessa característica é que, como a Servlet permanece 

carregada no ServletContainer, os seus dados de variáveis e atributos persistem ao 

longo de diversas requisições recebidas. Desta forma, é possível se manter uma 
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única conexão ativa com o banco de dados, sem a necessidade de abrir uma nova 

conexão a cada nova requisição enviada à servlet, dentre outras possibilidades. 

A Servlet é finalizada quando a aplicação que a executa é inativada pelo 

ServletContainer, ou quando o próprio servidor é desativado. 

 

3.5.4.4 Gerenciamento de Sessão 

 Atualmente, as aplicações utilizam um sistema de identificação do usuário 

como o sistema de login. O protocolo HTTP é um protocolo stateless, o que significa 

que nenhuma informação em relação a requisições é persistida no servidor. Para 

possibilitar o armazenamento de informações, a tecnologia Servlet usa o conceito de 

sessão.  

 Uma sessão é criada de forma única para um usuário, e sempre que esse 

usuário fizer uma requisição, ela será feita dentro daquela sessão. Desta forma, se 

torna possível o controle de restrições para cada usuário, bem como o controle de 

páginas disponíveis para visualização do mesmo. 

 Na criação de uma sessão o objeto Session é instanciado. Quando criado, o 

objeto envia ao browser do cliente e ao servidor um identificador da Sessão iniciada, 

que só é desativado quando a sessão é finalizada pelo browser ou aplicação. O 

objeto Session utiliza alguns métodos para guardar informações do usuário. Os 

principais métodos são: setAttribute(), utilizado para armazenar um dado na sessão, 

e para isso ele recebe como entrada o nome do atributo e o seu valor; e o 

getAttribute(), utilizado para recuperar uma informação da sessão, e para isso ele 

recebe como entrada o nome do atributo. 

 

3.5.4.5 Filtros 

 A API de Servlets provê um mecanismo de filtros bastante útil. Filtros são 

classes que interceptam uma requisição e permitem que o código seja executado 

antes do processamento da requisição. Os filtros implementam a interface 

javax.servlet.Filter, e precisam conter três métodos: init(), destroy() e doFilter(). O 

método mais importante é o doFilter(), que fará todo o processamento.  

 

3.6 JAVA SERVER PAGES (JSP) 

 Uma JSP é uma página HTML que pode conter código Java. Quando isso 

acontece, o código Java é chamado de scriptlet. A JSP foi criada com a intenção de 
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reduzir a dificuldade na apresentação de conteúdo por parte das servlets, pois o 

processo de envio de resposta é bastante limitado quanto ao layout da página. Com 

a utilização da JSP é possível trabalhar em conjunto com um designer e ter a 

separação entre as servlets e as páginas de exibição ao usuário (TEMPLE, 2004) 

(BARALE, 2007). 

 As JSP contêm elementos Java, que podem realizar processamentos por si, 

como podem também recuperar dados de uma servlet previamente executada e 

apresentar esse conteúdo ao cliente. Uma característica importante das JSP é o fato 

do código HTML ser gerado dinamicamente no momento da execução, assim 

alterações no layout da página são possíveis sem a interrupção da aplicação 

(BARALE, 2007). 

 A JSP funciona da seguinte forma: quando um usuário faz uma requisição de 

uma página JSP ao servidor, o mesmo verifica se a JSP está compilada, caso já 

esteja, a resposta HTML é gerada para o browser, do contrário, a JSP é 

transformada em uma Servlet, que é compilada no servidor. Devido ao processo de 

compilação, há uma lentidão no primeiro acesso a uma página JSP. Após a 

compilação, os acessos seguintes a uma página JSP são muito mais rápidos 

(BARALE, 2007). 

 

3.7 VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DE JSP E SERVLETS 

 O uso da tecnologia de Servlets e de páginas JSP oferece vantagens em 

relação ao uso de outras tecnologias existentes no mercado, como exemplo, o PHP - 

Hypertext Preprocessor (PHP, 2010) e ASP - Active Server Pages (ASP, 2010). 

Essas vantagens são herdadas da própria linguagem Java. Abaixo estão listadas 

algumas das principais vantagens no uso de Servlets e páginas JSP: 

 

a) Facilidade no desenvolvimento de aplicações - como a tecnologia é baseada 

na linguagem Java, toda a programação é orientada a objetos, facilitando o 

desenvolvimento de sistemas complexos. Além das características inerentes 

à linguagem Java, como o gerenciamento automático de memória, que 

oferece uma grande ajuda aos programadores, que não tem que se preocupar 

com a reserva e liberação de memória durante o processo de execução 

(TEMPLE, 2004); 
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b) Documentação acessível - a linguagem Java é bastante difundida entre os 

desenvolvedores, contando com uma enorme comunidade e ampla 

documentação. Além disso, há diversas bibliotecas e códigos prontos, que 

aceleram o processo de desenvolvimento de aplicações (TEMPLE, 2004); e 

c) Portabilidade - Como qualquer aplicação Java, as Servlets e páginas JSP são 

multiplataforma, ou seja, podem ser implantadas em diversas plataformas, 

como Windows (MICROSOFT, 2010), Unix (UNIX, 2010), e Mac (APPLE-

MAC, 2010), sem a necessidade de qualquer modificação na codificação da 

aplicação (TEMPLE, 2004). 

 

3.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste capítulo, foram apresentados, além das características das tecnologias 

utilizadas no desenvolvimento do AV, os fundamentos teóricos que embasaram a 

estratégia metodológica adotada. O estudo sobre imagens digitais, especialmente 

relativo ao processamento dessas, revelou que esse abrange uma ampla escala de 

hardware, software e fundamentos teóricos, importantes para definição dos métodos 

adotados neste trabalho para disponibilizar, no ambiente, ferramentas para 

manipulação das imagens. Os estudos realizados revelaram ainda os pré-requisitos  

para o armazenamento, recuperação e manipulação de imagens médicas persistidas 

no banco de dados de acordo com o padrão DICOM, bem como as bases 

metodológicas para implementação de recursos de telemedicina, caracterizados por 

ferramentas para a realização de trabalho colaborativo. O capítulo a seguir trata 

especificamente dos métodos de implementação e das características 

computacionais do sistema desenvolvido. 
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4 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA VIRTUAL DE DIAGNÓSTICO A 

DISTÂNCIA: DESCRIÇÃO, ESTRUTURA E METODOLOGIA DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

  O levantamento de requisitos para persistência de imagens médicas no 

padrão DICOM permitiu a definição das tecnologias e métodos adotados para 

armazenamento, recuperação e manipulação dessas imagens no sistema 

desenvolvido neste trabalho.. Além disso, o resultado da análise dos requisitos para 

a realização de trabalho colaborativo via Internet, associada aos estudos 

apresentados no capítulo anterior, permitiu a definição da metodologia de 

implementação dos recursos de telemedicina propostos. Essa metodologia adotada, 

conjuntamente com as questões relativas a cada etapa do trabalho, especialmente a 

de implementação do AV, são apresentadas neste capítulo.  

 

4.1 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA 

  O sistema desenvolvido é composto de um ambiente virtual (AV) colaborativo 

de apoio ao diagnóstico a distância, cuja descrição e estrutura são apresentadas 

nesse capítulo. O AV é utilizado para interação entre pessoas e troca de 

informações, coordenadas e sistematizadas, com o objetivo de viabilizar meios 

eficientes para a promoção de estudos de casos clínicos e o conseqüente 

diagnóstico médico. Esses estudos são caracterizados pela avaliação de 

informações relativas a pacientes e seus estados de saúde, pela comunicação entre 

esses pacientes e os profissionais de saúde e pela colaboração entre tais 

profissionais. Assim, o ambiente virtual permite a combinação de métodos 

tradicionais de diagnóstico, como a utilização da narrativa do paciente e a análise de 

resultados de exames convencionais, com recursos avançados oferecidos pela 

tecnologia atual, como a utilização da Internet e da interatividade permitida aos seus 

usuários. 

O AV pode ser acessado via Internet, como uma página comum disponível na 

web. Caracteriza-se por ser um espaço interativo, em que basta o usuário clicar com 

o mouse nos itens presentes no ambiente para acessar suas diversas 

funcionalidades. Seu layout é semelhante aos ambientes virtuais de aprendizagem 

utilizados atualmente, sobretudo na área de educação a distância, e busca ser de 

fácil utilização, intuitivo e didático, para que a utilização completa de seus recursos 



77 

 

 

 

seja realizada com o mínimo de treinamento possível. As diferenças do sistema 

desenvolvido são trabalhadas de tal forma que a percepção do ser humano atual, 

mais adaptado às tecnologias da informação existentes, seja suficiente para que 

aprenda a acessar os variados recursos presentes, de forma simples e direta.   

  Outra funcionalidade do AV permite que dados sobre o paciente e suas 

eventuais doenças, como exames e pareceres médicos, possam ser inseridos na 

base de dados do sistema para que profissionais de saúde possam acessá-los e 

usá-los para fundamentar o diagnóstico médico, cujo resultado pode ser 

disponibilizado no próprio ambiente. Permite, também, que sejam realizados 

atendimentos virtuais de pacientes através de recursos como chat virtuais, fóruns 

temáticos e envio de mensagens. Além disso, permite a colaboração entre 

profissionais de saúde para o estudo de casos clínicos, já que disponibiliza recursos 

modernos para que os profissionais cadastrados no sistema se comuniquem e 

possam emitir pareceres sobre cada caso clínico ou até sobre laudos de exames. 

Finalmente, o sistema disponibiliza o acesso de seus usuários ao banco de imagens 

de exames, com ou sem laudo médico, para fundamentar não só novos laudos e 

diagnósticos, mas também para permitir o treinamento de profissionais de saúde.    

  Como já apresentado, o ambiente virtual que compõe o sistema desenvolvido 

é um espaço em que o usuário poderá ter acesso a diversos recursos relacionados 

direta ou indiretamente ao diagnóstico de doenças, notadamente aqueles que 

utilizam exames por imagem. O acesso a tais recursos é definido especificamente 

para cada usuário, de acordo com o seu perfil cadastrado. São três tipos de perfis: 

paciente, médico e funcionário. O paciente terá acesso aos recursos do ambiente 

que lhe permitem enviar e receber informações relativas ao seu estado de saúde, 

basicamente através do gerenciamento de suas informações, da interação com os 

profissionais de saúde cadastrados no sistema, e pela inserção de exames médicos. 

O perfil de médico permitirá ao usuário ter acesso a informações sobre pacientes e 

suas possíveis doenças, a partir da visualização de seus dados pessoais e exames, 

e da interação com os pacientes através dos recursos disponíveis no ambiente. 

Finalmente, o perfil de funcionário permitirá ao usuário gerenciar as informações do 

ambiente virtual, através de ações como cadastro de usuários, inserção de dados de 

médicos e paciente, controle de algumas permissões de acesso, agendamento de 

consultas e de atendimentos virtuais entre outras funções.  
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  O sistema aqui descrito foi desenvolvido de tal forma que fosse permitida uma 

fácil integração da base de dados com outras ferramentas úteis ao diagnóstico 

médico. Essa característica amplia os recursos do sistema e viabiliza a realização de 

atualizações em suas funcionalidades.  Assim, o sistema torna-se apto a 

acompanhar o rápido avanço tecnológico na área de diagnóstico, e tem seu leque de 

contribuições para área médica ampliado.  

  Considerando-se que os exames de imagem vêm ocupando papel de 

destaque dentre as técnicas de diagnóstico, uma utilização imediata da 

expansividade do sistema é a integração ao ambiente virtual de ferramentas para 

manipulação de imagens médicas. Assim, como componentes do sistema 

desenvolvido e parte integrante das propostas e contribuições deste trabalho, foram 

implementadas ferramentas de manipulação de imagens, integradas ao ambiente 

virtual, cujas funções podem auxiliar o médico durante o processo de definição do 

diagnóstico de doenças que utilizem exame por imagens. 

  As ferramentas de processamento de imagens que compõe o sistema 

desenvolvido permite o acesso ao banco de imagens, disponibilizando diferentes 

recursos para o tratamento dessa imagem, que ao fim do processamento, pode ser 

persistida na base de dados do sistema.  

 Para implementação do sistema virtual de diagnóstico a distância, foi utilizado 

o paradigma Objeto Relacional (ELMASRI; NAVATHE, 2005), apoiado pelo uso do 

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Oracle, versão 11g (ORACLE 11g, 

2010), para desenvolvimento da base de dados do sistema. Para a implementação 

do ambiente virtual foi utilizada a linguagem de programação Java (JAVA, 2010).  

Nas próximas seções será realizada uma descrição mais detalhada do 

sistema desenvolvido, através de uma abordagem que revela a sua estrutura e 

aspectos relacionados à sua utilização, apresentando-se elementos que embasaram 

a implementação, como: a arquitetura do sistema, suas funcionalidades, o diagrama 

de classes, o modelo conceitual e o modelo lógico de dados, além dos casos de uso. 

 

4.2 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA  

Nessa subseção serão apresentadas as principais funcionalidades do AV 

desenvolvido, abordando aspectos gerais da utilização do ambiente. Os casos de 

uso específicos do sistema estão descritos de forma detalhada no apêndice A.   
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4.2.1 Requisitar login para acesso  

Para garantir que apenas usuários cadastrados tenham acesso ao sistema, é 

exigido que seja realizada uma operação de login, na qual são solicitadas a 

identificação do usuário (login) e a senha do usuário que foram cadastrados na base 

de dados do sistema. A partir das informações cadastradas, essa operação define o 

layout e funcionalidades que o sistema disponibilizará para o usuário, de acordo com 

seu perfil e características pessoais. Assim, além do controle de acesso, o login é 

justificado pela necessidade de restrições diferenciadas na utilização do sistema. 

 

4.2.2 Cadastro de usuários 

 Para obter permissão de acesso ao sistema e utilização de seus recursos de 

acordo com o perfil e configurações pessoais do usuário, é necessário que o mesmo 

esteja cadastrado no sistema. Assim foi implementada uma funcionalidade de 

cadastro de usuários, em que aquele que realiza o cadastro, insere os dados do 

novo usuário, habilita seu acesso, definindo assim os recursos do sistema 

disponíveis para ele.     

 

4.2.3 Interação entre usuários  

 O sistema permite que os usuários possam interagir entre si, 

independentemente do seu perfil, desde que façam parte da mesma rede de 

participantes. Assim, o sistema disponibiliza diversas alternativas para que seja 

realizada essa interação, utilizando para tais recursos modernos de interatividade 

virtual.  Dentre essas alternativas que foram implementadas no sistema estão: o 

envio e recebimento de mensagens de texto, a participação em chat e fóruns de 

discussão virtual, e a realização de atendimentos virtuais, todos com envio de 

informação on-line ou off-line, incluindo trocas de arquivos de diferentes tipos e 

extensões. 

 

4.2.4 Gerenciamento e Acesso de informações dos usuários     

  O sistema oferece recursos para que as informações sobre os usuários, 

incluindo seus dados pessoais e registros, sejam acessadas, gerenciadas, 

modificadas e manipuladas. Há ainda recursos de envio e recebimento dessas 

informações, a partir de ferramentas de transferência de dados que compõem o 

sistema. Assim, não só dados cadastrais podem ser visualizados e manipulados, 
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mas também informações importantes para o diagnóstico podem ser trabalhadas de 

forma que o estudo de cada caso clínico seja fundamentado, oferecendo uma base 

para emissão de pareceres médicos. Para isso, o sistema além de disponibilizar 

meios para introdução de dados sobre os usuários, disponibiliza recursos para a 

transferência de informações sobre o seu estado de saúde, a partir do envio e 

recebimento de exames, laudos e documentos diversos, relevantes ao diagnóstico 

médico.  

 

4.2.5 Estudo cooperativo de casos clínicos 

O sistema oferece um ambiente para discussão de casos clínicos entre 

profissionais de saúde cadastrados, para permitir, facilitar e incentivar a promoção 

do cooperativismo no diagnóstico médico. Disponibiliza para isso, além dos recursos 

de interação entre usuários já apresentados, um ambiente virtual para a discussão 

de casos clínicos, onde profissionais podem inserir informações ou dúvidas sobre os 

casos, e obter suporte de outros profissionais, através do envio de informações, 

pareceres, referências bibliográficas e outros tipos de auxílio ao diagnóstico. Esse 

ambiente é um espaço aberto ao debate, destinado também ao aprendizado a 

distância, que pode ainda ser utilizado para o treinamento de profissionais. 

Finalmente, o sistema oferece ao seu usuário uma base de dados que deve ser 

composta por exames, laudos e pareceres de profissionais de saúde que pode ser 

utilizada como apoio ao diagnóstico. 

 

4.2.6 Acesso ao banco de imagens    

O sistema desenvolvido oferece ao usuário uma base de dados composta por 

exames de imagens que deve ser “alimentada” por exames de casos clínicos 

diversos, incluindo os próprios exames de imagem utilizados nos casos clínicos 

estudados no próprio ambiente virtual. Assim, o usuário poderá acessar as imagens 

e analisar suas características e laudos associados a elas, com a finalidade de 

embasar novos laudos ou apenas para estudo e treinamento. Para isso, o sistema 

disponibiliza um sistema de busca baseado em diferentes parâmetros associados à 

imagem, como o tipo de exame, de doença, entre outros.  
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4.3 ARQUITETURA DO SISTEMA 

Esta seção descreve a arquitetura geral do sistema, justificando as decisões 

de implementação tomadas. O sistema utiliza o padrão em camadas, agrupando as 

decisões de projeto que se relacionam, evitando que decisões ortogonais sejam 

agrupadas em uma mesma camada. Embora haja uma interdependência entre elas, 

as camadas devem ser capazes de interagir umas com as outras, por meio de 

funções que respeitam a interface definida. Cada uma das camadas do sistema 

implementa uma parte específica da solução proposta, o que possibilita o 

desenvolvimento e teste de cada uma de forma independente, garantindo assim que 

os possíveis problemas sejam mais facilmente detectados e, então, corrigidos.  

 

4.3.1 Especificações da Arquitetura  

 A arquitetura proposta, que pode ser visualizada na Figura 4.1, apresenta 

como será feita a integração entre as tecnologias escolhidas e como será seu 

funcionamento. A arquitetura é composta da solução de banco de dados, do servidor 

Web, do filtro de segurança, e das páginas JSP e Servlets. Como servidor Web, foi 

adotado o Tomcat 6.0 (TOMCAT, 2010), um Servlet Container. A escolha é 

justificada pela fácil integração desse servidor com o Eclipse (ECLIPSE, 2010), 

ambiente de desenvolvimento Java escolhido para implementação, e por ser 

amplamente utilizado por desenvolvedores de aplicações web, o que permite a 

disponibilização de uma vasta documentação para referência e resolução de 

problemas. 

Cada componente da arquitetura tem uma função específica e bem definida. 

Abaixo segue o detalhamento dessas funções: 

a) Servidor Web- O Tomcat 6.0 faz o papel do Servidor Web (ServletContainer) da 

arquitetura proposta. A função do servidor web é a recepção, o processamento e 

resposta das requisições do browser cliente. A comunicação entre o browser e o 

Servidor Web é realizada através do protocolo HTTP (HTTP, 2010); 

b) Filtro de Segurança - O filtro tem o papel de interceptar as requisições que são 

enviadas às Servlets, com o objetivo de verificar se o usuário requisitante tem 

permissão para executar a Servlet ou acessar a página JSP requisitada; 

c) Servlet / JSP - As Servlets e as páginas JSP concentram toda a lógica da 

aplicação. Nesse componente, as requisições são processadas e os resultados 
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enviados ao browser cliente. A comunicação com o banco de dados no Oracle 11g é 

realizada através do driver de comunicação JDBC (JDBC, 2010). 

d) Oracle 11g - SGBD responsável pelo armazenamento de todos os dados da 

aplicação. Os conteúdos DICOM (DICOM, 2010) e textual são armazenados no 

mesmo banco de dados, facilitando o processo de recuperação e manipulação da 

informação. No SGBD também é realizado processamento de dados, como 

consultas de recuperação de metadados DICOM. 

 

 

Figura 4.1 - Arquitetura adotada. 

 

4.4 MODELO CONCEITUAL DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA  

Nessa seção, será descrito o minimundo do sistema, uma parcela do mundo 

real de interesse do usuário, relativa a utilização do sistema desenvolvido.  A partir 

desse minimundo, foi elaborado o modelo conceitual do banco de dados, que serviu 

de base para definição de sua estrutura lógica.  

 

4.4.1 Minimundo do sistema 

O usuário pode ter perfil de paciente, um médico ou um funcionário, 

identificado de forma unívoca pelo seu número de inscrição, sendo caracterizado 

também pelo nome, CPF, RG, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail, login 

e senha de acesso, e seu respectivo perfil.  
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O perfil de médico possui uma especialidade, um convênio de saúde. Um 

médico pode diagnosticar nenhuma ou várias doenças e uma doença pode ser 

diagnosticada por um ou vários médicos. O perfil de paciente é caracterizado por um 

convênio de saúde e um número de inscrição no SUS, e pode possuir nenhuma ou 

várias doenças. 

Uma doença é identificada univocamente pela combinação de um seqüencial, 

pelo número de inscrição do paciente e pela data que foi diagnosticada, sendo ainda 

caracterizada pelo Código internacional da Doença (CID), seu nome, descrição, 

tratamento proposto e comentários do médico.   

O paciente pode realizar nenhum ou vários exames, e um exame é realizado 

por um e somente um paciente. O exame é identificado de forma unívoca por uma 

identificação (ID), sendo ainda caracterizado pelo tipo do exame, pela data de 

inserção do exame, pelo parecer médico, número de inscrição do médico e o do 

paciente. Um exame pode resultar em nenhuma ou vária imagens e uma imagem é 

resultado de um e somente um exame.  

Uma imagem é identificada de forma unívoca pela combinação formada pelo 

ID do exame e um número seqüencial. É caracterizada também pelo arquivo 

DICOM, e por uma combinação de informações relativas a esse arquivo: thumbnail 

da imagem, assinatura da imagem e atributos XML. 

 

4.4.2 Diagrama E/R estendido 

Na Figura 4.2 é apresentado o modelo conceitual para desenvolvimento do 

banco de dados através de um Diagrama Entidade-Relacionamento Estendido. 
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Figura 4.2 Diagrama Entidade-Relacionamento Estendido 
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4.5 ETRUTURA LÓGICA DO BANCO DE DADOS 

A partir da modelo conceitual apresentado na figura 4.2, foi elaborado o  

modelo lógico do banco de dados, utilizado na definição das tabelas que o compõe, 

com seus respectivos campos e relacionamento entre elas. Nessa seção, será 

apresentado esse mapeamento do modelo conceitual para o lógico. 

 

4.5.1 Mapeamento conceitual para lógico 

 No Quadro 4.1 é apresentado o resultado do mapeamento conceitual para 

lógico do esquema do banco de dados do sistema, definindo-se assim as tabelas 

que compõem seu modelo lógico.  

   

Quadro 4.1 – Mapeamento conceitual para lógico 

Tabela Campos Obrigatórios Chaves estrangeiras 

Usuario (Inscrição: numero,  nome: texto , login: 

texto, senha: texto, CPF: texto, RG: texto , 

datanasc: data, endereco: texto , telefone:texto, 

perfil: texto, , e-mail: texto) 

Nome, CPF, RG, 

Datanasc, perfil, Login, 

senha 

 

 

Médico (InscricãoMed: numero,  especialidade: 

texto, convenio: texto) 

InscriçãoMed InscriçãoMed 

referencia Usuario 

Paciente (InscriçãoPac: numero,  convenio: 

texto, inscrSUS: texto) 

InscriçãoPac InscriçãoPac 

referencia Usuario 

Doenca(Sequencial:  numero, CID: texto, nome: 

texto, descricao: texto, tratamento: texto, 

comentários: texto, InscricaoPac: numero, 

InscricaoMed: numero, data: data)  

 InscriçãoPac 

referencia Usuario 

InscriçãoMed 

referencia Usuario 

Exame(InscricaoPac: numero, Sequencial: 

numero, tipo: texto, diagnostico: texto,  data: 

data) 

Data InscriçãoPac 

referencia usuário 

Imagem(IdExame: numero Sequencial, 

Assinatura: ORDIMAGESIGNATURE, 

AtributosXML: ORDDICOM, Thumbnail: 

ORDIMAGE, Arquivo: ORDDICOM, data: data)  

Arquivo 

Data 

IdExame referencia 

Exame 



86 

 

 

4.5.2 Procedimentos do banco de dados 

 Neste tópico serão apresentados os scripts das “procedures” utilizadas no 

armazenamento, processamento e recuperação dos dados no Oracle 11g. Abaixo 

segue a lista de todas as “procedures”, com suas descrições. O código das 

“procedures” foi apresentado ao fim da descrição de cada uma, para melhor 

explicitar o método utilizado.  

a) PROC_GERA_THUMB - esse procedimento gera o thumbnail do conteúdo 

DICOM e a assinatura da imagem do thumbnail gerado. Nesse procedimento 

são utilizados os métodos: processCopy(), que é nativo ao objeto OrdDicom e 

generateSignature(), que é nativo ao objeto OrdImagemSignature. Na figura 

4.3 está apresentado o código do procedimento. 

 

Figura 4.3 - Código do procedimento PRO_GERA_THUMB 

 

b) PROC_INSERE_EXAME - esse procedimento insere um exame no banco de 

dados, importa o conteúdo DICOM e chama o procedimento 

PROC_GERA_THUMB. Na figura 4.4 está apresentado o código do 

procedimento. 

 

Figura 4.4 - Código do procedimento PROC_INSERE_EXAME 



87 

 

 

c) PROC_EXPORTA_DICOM - procedimento que exporta o conteúdo DICOM 

para um arquivo no formato .dcm. Nesse procedimento, é utilizado o método 

export(), nativo ao objeto OrdDicom. Na figura 4.5 está apresentado o código 

do procedimento.  

 

Figura 4.5 - Código do procedimento PROC_EXPORTA_DICOM. 

 

d) PROC_EXPORTA_THUMB - procedimento que exporta o thumbnail para um 

arquivo JPEG (JPEG2000, 2010). Nesse procedimento, é utilizado o método 

export(), nativo ao objeto OrdImage. Na figura 4.6 está apresentado o código 

do procedimento.  

 

Figura 4.6 - Código do procedimento PROC_EXPORTA_THUMB. 

 

e) PROC_RETORNA_EXAMES - procedimento que retorna todos os exames 

cadastrados na tabela EXAMES. Nesse procedimento, é utilizado o método 

extracValue(), que extrai um metadado específico do conteúdo DICOM. Os 

seguintes metadados são recuperados na consulta: nome do paciente, 

modalidade do exame, data do exame, e a descrição do exame. A consulta 

também possui um filtro por nome do paciente. Na figura 4.7 está 

apresentado o código do procedimento. 
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Figura 4.7 - Código do procedimento PROC_RETORNA_EXAMES. 

 

f) PROC_RETORNA_EXAMES_SIMILARES - procedimento que retorna os 

exames similares a um exame especificado. Os exames encontrados têm seu 

conteúdo DICOM exportado para arquivos “.dcm”, além de ter seus 

thumbnails exportados para arquivos JPEG. Nesse procedimento, é utilizado 

o método ImgSimilar(), que compara duas assinaturas de imagens, 

verificando se são similares. Na figura 4.8 está apresentado o código do 

procedimento.  

  

Figura 4.8 - Código do procedimento PROC_RETORNA_EXAMES_SIMILARES.  
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4.6 MÉTODOS E ALGORITMOS IMPLEMENTADOS PARA MANIPULAÇÃO DE 

IMAGENS 

 Nesta seção será apresentada uma discussão sobre os principais métodos de 

implementação utilizados no desenvolvimento do sistema, para a disponibilização de 

ferramentas para processamento de imagens e de recuperação de exames por 

similaridade. Conjuntamente a essa discussão, serão apresentadas a especificação 

e a descrição dos algoritmos desenvolvidos.   

  

4.6.1 Algoritmos de processamento de imagens implementados 

 Para implementação dos filtros espaciais necessários ao processamento das 

imagens disponibilizadas pelo AV de apoio ao diagnóstico, foram desenvolvidos 

algoritmos a partir de técnicas básicas de realce de imagens digitais e para detecção 

de bordas abordadas no Capítulo 3. Os filtros implementados foram: filtro por 

equalização de histograma, por mediana,  de suavização, de aguçamento, e detector 

de bordas. Nesta subseção serão discutidos os algoritmos implementados para cada 

tipo de filtro, assim como os métodos utilizados.  

 

4.6.1.1 Aspectos gerais dos métodos de processamento 

 As imagens processadas possuíam o padrão RGB para representação das 

cores (BATISTA, 2005), e a abordagem principal para aplicação dos filtros de 

processamento foi a varredura dessas imagens pixel a pixel, definindo-se para cada 

um, suas coordenadas espaciais e o seu brilho associado. Porém, as técnicas de 

processamento utilizadas, ao invés de trabalhar com o valor do brilho associado ao 

pixel diretamente, utilizaram, como referência, os valores das componentes RGB de 

cada pixel, substituindo-os por novos valores, quando necessário, de acordo com o  

que foi definido na técnica. 

Para aplicação dos filtros de processamento implementados nesse trabalho, 

foi necessária a definição de um método para conversão das imagens coloridas RGB 

para uma representação da mesma imagem em tons de cinza. A partir disso, os 

filtros de processamento foram aplicados sobre essa representação. O método 

consistiu na substituição do valor de cinza de cada componente por um único valor 

comum às três. Para isso, foi implementado um algoritmo que percorreu a imagem 

pixel a pixel, extraindo o valor das componentes vermelha, verde e azul do brilho do 

pixel, substituindo o valor de cada uma por um valor comum às três, calculado 
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através da multiplicação do valor de cada componente por pesos, definidos na 

literatura. No cálculo do novo valor das componentes RGB do pixel foi utilizada a 

equação 4.1 (NETO; COSTA; PISTORI, 2003).  

  

)114.0()587.0()299.0( azulverdevermelhocinza (Equação 4.1), 

 

4.6.1.2 Filtro por equalização de histograma 

 Na implementação do filtro por equalização de histograma, para cada valor de 

nível de cinza existente na imagem, foi computado a  quantidade de pixels com esse 

valor. A partir dessa informação obteve-se o histograma da imagem, e realizou-se a  

equalização do referido histograma através da redistribuição dos níveis de cinza dos 

pixels, espalhado-os ao longo de toda a escala. Para realizar essa redistribuição, o 

algoritmo implementado realizou a transformação dos níveis de cinza de cada pixel 

através do seguinte cálculo: 

 

   (Equação 4.2),  

em que: 

- S é o novo nível de cinza do pixel; 

- r é o nível de cinza do pixel a ser transformado; 

- T(r) é a função de transformação; 

- L é o limite superior da escala de cinza, que nas imagens processadas era 256; 

- W é largura da imagem; 

- H é a altura da imagem; 

-  é cada nível de cinza da imagem, que pode ir de 0 a 255; 

-   é o número de vezes que cada nível de cinza aparece na imagem.  

 

4.6.1.3 Filtro por mediana 

  Na implementação do filtro por mediana, percorreu-se a imagem pixel a pixel, 

e para cada um, considerou-se o seu nível de cinza e de seus 8 (oito) vizinhos mais 

próximos – vizinhança do tipo 3 x 3. Os nove valores da vizinhança foram ordenados 

e o quinto maior valor (mediana) substituiu o valor do pixel central da vizinhança.   
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4.6.1.4 Filtro de suavização 

 Para implementação dos filtros de suavização utilizou-se a técnica de filtragem 

por média. Para isso, percorreu-se a imagem pixel a pixel, e para cada um, 

considerou-se o seu nível de cinza e de seus 8 (oito) vizinhos mais próximos. Foi 

realizada a média aritmética dos nove valores da vizinhança e o valor obtido 

substituiu o valor do pixel central. 

 

4.6.1.5 Filtro de aguçamento 

 Para implementação dos filtros de aguçamento utilizou-se a filtragem do tipo 

passa alta. Para isso, foi obtida a imagem processada através da subtração da 

imagem original pela versão filtrada passa-baixa, percorrendo-se pixel a pixel. Foi 

implementada também a técnica do alto reforço em que parte da imagem original é 

recuperada, para informações importantes não serem perdidas durante o 

processamento. Para realizar essa recuperação, a imagem original foi multiplicada 

por um fator de amplificação, pois assim parte dela pôde ser adicionada de volta ao 

resultado da subtração.  

 

4.6.1.6 Filtro de detecção de bordas 

 Para a detecção de bordas foi utilizada a máscara do tipo Sobel, já abordada 

na seção 3.2, percorrendo-se a imagem original pixel a pixel. O valor do pixel central 

da vizinhança 3x3 foi substituído pelo resultado da multiplicação dos coeficientes da 

máscara pelo valor de  cada um dos noves pixels da vizinhança. 

  

4.6.2 Métodos utilizados para recuperação de imagens por conteúdo visual e 

para busca por similaridade  

 Para a disponibilização do recurso de busca de imagens similares a uma 

imagem de entrada, foi necessária a utilização de métodos para recuperação de 

imagens a partir de seu conteúdo gráfico. Logo, foi realizada a extração de 

características visuais das imagens. Neste trabalho, foram utilizados métodos de 

extração de atributos gráficos da imagem, disponibilizados pelo próprio Oracle 

Multimídia. 

O Oracle Multimídia processou a informação contida na imagem, criando uma 

abstração de seu conteúdo em termos de características visuais. Após a imagem ter 

sido processada, a busca de imagens pôde lidar somente com sua abstração, ao 
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invés de trabalhar com a própria imagem. Para dar suporte a essa funcionalidade, o 

Oracle Multimidia analisa as imagens inseridas no banco, criando uma 

representação compacta de seu conteúdo, armazenando em um vetor essas 

informações extraídas, referenciando-as através de uma assinatura da imagem.     

A assinatura da imagem do Oracle Multimídia é extraída inicialmente por 

segmentação da imagem em regiões. Para cada região são associadas a cor, a 

textura, as formas e informações relativas à localização desses três componentes. A 

cor representa a distribuição de cores da imagem completa, incluindo a quantidade 

de cada cor. A textura representa o padrão de granularidade ou suavidade da 

imagem. Em relação às formas, são armazenadas informações relativas às formas 

geométricas presentes na imagem, através da utilização de técnicas de 

segmentação de imagens baseada em cores. O Oracle caracteriza a forma como 

uma região de cor uniforme.    

A busca por similaridade baseia-se na assinatura da imagem, criada através 

da extração das características visuais. O Oracle provê um suporte para criação de 

índices para melhorar o desempenho da busca. Depois que as imagens são 

inseridas no banco de dados, o índice é criado na coluna de assinatura. Para a 

busca, são chamados procedimentos de comparação, baseados nas assinaturas 

criadas das imagens, os quais extraem cada componente da imagem de entrada e 

compara com as assinaturas das imagens do banco. A imagem de entrada pode ser 

qualquer imagem contida no banco ou até mesmo uma imagem que ainda não foi 

persistida. Logo, pode-se utilizar como imagens de entrada aquelas resultantes da 

aplicação das ferramentas de processamento implementadas neste trabalho. Com 

isso, a utilização de técnicas de processamento sobre as imagens de entrada pode 

contribuir para uma recuperação de imagens por similaridade mais eficiente.  

O processo de busca por similaridade foi baseado em uma função de medida 

de similaridade, que recebeu como entrada as quatro componentes analisadas – cor, 

textura, forma e localização, atribuiu pesos para cada uma, e retornou um escore 

que reflete a distância relativa entre as duas imagens comparadas. O escore de 

cada atributo foi usado para determinar o grau de similaridade entre as imagens e 

quanto menor esse escore, menor a distância relativa e mais semelhantes são as 

imagens. Para explicitar o método para determinação do escore de similaridade, 

será apresentado, a seguir, um exemplo didático. Considere  duas imagens com a 

composição de cores apresentada na Figura 4.9.  



93 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Representação de imagens compostas por cores iguais, em quantidades iguais, porém 

com distribuições diferentes.  

 

A “Imagem 1” e a “Imagem 2”, representadas na Figura 4.9, são do mesmo 

tamanho e são preenchidas com cores sólidas. Na Imagem 1, o quarto superior 

esquerdo (25%) é vermelho, o quarto inferior esquerdo (25%) é azul e a outra 

metade da direita (50%) é amarela. Na Imagem 2, o quarto superior direito (25%) é 

azul, o quarto inferior direito (25%) é vermelho e a outra metade da esquerda (50%) 

é amarela. A comparação entre as imagens, considerando-se apenas as cores e 

suas respectivas quantidades, tem como escore de similaridade o valor 0 (zero), pois 

as cores são a mesmas e cada uma ocupa a mesma porcentagem da imagem total. 

Esse escore de valor 0 (zero) indica uma distância relativa entre as imagens de valor 

0 (zero), o que significa uma similaridade completa. Considerando-se agora não só 

as cores e suas quantidades, mas também a localização, o escore de similaridade é 

máximo (cem), pois nenhuma das cores está no mesmo local em ambas as 

imagens. Esse escore de valor 100 (cem) indica uma distância relativa entre as 

imagens de valor 100 (cem), o que significa uma total ausência de similaridade.  

Esse exemplo é útil não apenas para entendimento dos métodos de 

recuperação de imagens por similaridade, mas também porque demonstra a 

necessidade de atribuição de pesos aos critérios de similaridade. Por exemplo, 

nesse caso, se o objetivo for selecionar imagens de acordo com a cores dominantes, 

deve-se dar um maior peso relativo à componente cor. Se o objetivo é selecionar 

imagens que apresentam objetos de determinadas cores em locais semelhantes da 

imagem, deve-se atribuir peso maior à componente localização. Conclui-se, então, 

que cada peso atribuído influencia a sensibilidade da busca por similaridade. Por 

exemplo, se a cor for irrelevante para uma determinada busca, deve-se atribuir o 

valor zero para o peso da cor, o que diminui a especificidade dos resultados. Os 

valores dos pesos devem estar entre 0(zero) e 1(um), e durante o processo eles são 

normalizados tal que o total seja 1(um). O peso para pelo menos um dos atributos 
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deve ser maior que zero. Para o cálculo da distância relativa entre duas imagens 

realiza-se o somatório da distância de cada atributo multiplicado pelo seu respectivo 

peso. 

Para determinar se uma imagem era similar a outra, definiu-se um limiar de 

similaridade. Esse é um valor compreendido entre 0 (zero) e 100 (cem), e foi 

utilizado através da comparação do valor obtido da distância relativa das imagens 

com o valor desse limiar. Se a distância relativa calculada era menor ou igual ao 

limiar, a imagem era selecionada como similar, senão a imagem não era escolhida.   

Na Figura 4.10 é apresentado um exemplo de um cursor, denominado 

busca_imagem, responsável por recuperar imagens do banco cuja distância relativa 

à imagem original é menor ou igual a 20. A procedure completa desenvolvida neste 

trabalho, para a realização de busca por similaridade, pode ser visualizada na Figura 

4.8 da Subseção 4.5.2  deste capítulo, a qual descreve todas as procedures 

implementadas.  

 

 
Figura 4.10 – Exemplo de cursor, denominado busca_imagem, para recuperação de imagens 

similares do banco de dados.  

 

 

4.7 RECURSOS DE HARDWARE E SOFTWARE 

 O ambiente utilizado no desenvolvimento do servidor Web foi o Eclipse, 

enquanto que o SQL Developer (SQL-DEVELOPER, 2010) foi utilizado na 

configuração e desenvolvimento dos scripts do banco de dados. A configuração da 

máquina utilizada como servidor segue abaixo: 

a) Sistema operacional - Windows XP Professional 32 bits; 

b) Memória RAM - 2GB 667 MHz; 

c) Disco Rígido - 120GB Sata II; e 

d) Processador - Core 2 duo 2.2 GHz; 

No servidor foram instalados os seguintes componentes: 

a) Oracle 11g; 

b) Tomcat 6.0. 
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4.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A arquitetura adotada para o sistema, conjuntamente com os métodos 

discutidos nas seções anteriores, pode ser utilizada como base para 

desenvolvimento de outros sistemas de telemedicina com recursos ainda mais 

avançados. Assim, este capítulo buscou descrever cada etapa do processo de 

implementação, desde a modelagem conceitual do banco de dados à discussão dos 

algoritmos implementados.  

Buscou-se simplificar e melhorar os métodos de recuperação de imagens, 

para que variações na velocidade do tráfego de dados da rede não influenciem 

demasiadamente no desempenho dos sistemas que trabalham com imagens 

DICOM, garantindo, assim, a viabilidade da utilização desses, principalmente em 

regiões remotas aos grandes centros. Para isso, foram implementadas procedures 

específicas de banco de dados  para o acesso direto às informações encapsuladas 

nos arquivos DICOM. Também através de procedures, em conjunto com o algoritmo 

de busca por similaridade, foi implementado o mecanismo de recuperação de 

imagens semelhantes a uma imagem de entrada. O código das procedures 

implementadas foi apresentado neste capítulo para explicitar melhor a técnica 

adotada, podendo servir de base para implementações futuras.  

No capítulo a seguir serão apresentados os resultados dos testes de 

utilização do AV desenvolvido como forma de validar os métodos utilizados, avaliar a 

eficiência desses e permitir a implantação do AV em um serviço de saúde.  
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5 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL E RESULTADOS DE 

EXPERIMENTOS  

A arquitetura adotada para o desenvolvimento do AV colaborativo de 

diagnóstico a distância, denominado DiagVirt, apresentada no capítulo anterior, foi 

utilizada para a construção do ambiente proposto, que serviu para a experimentação 

das funcionalidades indicadas para um AV.  

O AV foi desenvolvido para ser acessando via Internet, como uma página 

comum disponível na web. Caracteriza-se por ser um espaço interativo, em que 

basta o usuário clicar com o mouse nos itens presentes no ambiente, para acessar 

suas diversas funcionalidades. Seu layout é semelhante aos AV de aprendizagem 

utilizados atualmente, sobretudo na área de educação a distância, e busca ser de 

fácil utilização, intuitivo e didático, para que a utilização completa de seus recursos 

seja realizada com o mínimo de treinamento possível. As diferenças do sistema 

desenvolvido para os demais são trabalhadas de tal forma que a percepção do ser 

humano atual, mais adaptado às tecnologias da informação existentes, seja 

suficiente para que aprenda acessar os variados recursos presentes, de forma 

simples e direta.  

O AV implementado será estudado nesta seção, em que suas funcionalidades 

são apresentadas a partir de exemplos de sua utilização. Como foram desenvolvidos 

ambientes com layout e funcionalidades distintas para cada perfil de usuário - 

médico, paciente e funcionário - esta seção está dividida em três subseções, uma 

para cada tipo de ambiente. Mais exemplo de utilização do AV são apresentados no 

apêndice B, através de telas obtidas durante os testes realizados, seguidas de  

breves discussões sobre o funcionamento do AV.  

 

5.1 Estudo do Ambiente Virtual para usuários com o perfil do tipo “médico” 

A página inicial do AV é uma página de autenticação, em que o usuário deve 

fornecer o seu login e senha, para acessar o ambiente correspondente ao seu perfil. 

Na Figura 5.1 é apresentada a página de autenticação do usuário. 
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Figura 5.1 - Página de autenticação do usuário no sistema. 

 

Após a confirmação do login e senha, o usuário com o perfil do tipo “médico” 

acessa a página principal do AV relativa ao seu perfil. Neste ambiente o usuário 

visualiza um menu à sua esquerda que permite o acesso a todas as funcionalidades 

disponibilizadas. Essas são divididas em seis (6) categorias, cada uma composta por 

funcionalidades com características correlatas em relação ao contexto das ações a 

serem realizadas. Essas funcionalidades, quando acessadas, disponibilizam 

recursos para o usuário executar suas tarefas no ambiente, conforme foi 

apresentado na Seção 4.6, do capítulo anterior, relativa aos casos de uso. As 

categorias e suas respectivas funcionalidades podem ser observadas na Figura 5.2.  

 

 

Figura 5.2 - Página principal do AV para o usuário com perfil do tipo médico. 
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A primeira categoria denominada “Mensagens” disponibiliza as primeiras 

funcionalidades para interação e colaboração entre usuários do AV: o envio e 

recebimento de mensagens. Esses recursos permitem que informações possam ser 

compartilhadas entre os usuários, mesmo que remetente e destinatário não estejam 

conectados ao ambiente no mesmo momento.  

A segunda categoria denominada “Participantes” permite a visualização dos 

usuários do AV cadastrados agrupados por perfil. Cada funcionalidade que compõe 

essa categoria permite o acesso a uma lista de usuários correspondentes a um 

determinado perfil.  

A terceira categoria denominada “Minhas Consultas” disponibiliza recursos 

para realização de consultas virtuais entre o médico e seus pacientes. Com esses 

recursos, é possível a interação em tempo real entre esses usuários, contribuindo 

para o processo de diagnóstico do estado de saúde do paciente. Nessa categoria, 

são disponibilizadas também funcionalidades para gerenciamento dessas consultas. 

A funcionalidade denominada “consultas confirmadas” permite que o médico 

acesse a lista de consultas já confirmadas por ele e que ainda não aconteceram, 

funcionando como uma agenda virtual. Agenda semelhante pode ser acessada pelo 

médico através do link “consultas do dia”, sendo composta, no entanto, pelos 

registros relativos às consultas programadas para o dia corrente.  

Na categoria de funcionalidades denominada “Atividades” estão reunidos os 

recursos para a realização de tarefas com caráter essencialmente colaborativo, para 

definição do diagnóstico médico. A primeira ferramenta de colaboração 

disponibilizada é o chat virtual, no qual os médicos podem interagir através de 

mensagens instantâneas on-line para debaterem casos clínicos. Foram definidas 

salas de discussão de acordo com áreas do diagnóstico por imagem como “Medicina 

Nuclear”, “Ressonância Magnética”, “Tomografia” e “Radiologia convencional”. 

Assim, a qualquer momento os profissionais podem acessar uma das salas de 

discussão, e iniciar o debate on-line.  

Outro recurso para a realização de atividades colaborativas é o “ambiente 

virtual para discussão de casos”. Esse ambiente é análogo aos fóruns temáticos de 

discussão dos AV para ensino a distância, porém com aplicação específica para a 

discussão de casos clínicos, para a colaboração no processo de diagnóstico ou para 

compartilhamento de informações, objetivando o aprendizado.  
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Na categoria “Exames Médicos” estão disponibilizados os recursos para 

manipulação de imagens de exames médicos. Finalmente, na categoria denominada 

“Banco de Imagens, o médico pode acessar todas as imagens inseridas no banco, 

conjuntamente com o parecer associado, para estudo ou apoio ao diagnóstico 

relativo a outro exame. Pode ainda, realizar a busca de imagens similares  a partir 

de uma imagem original de entrada.  

 

5. 2 Estudo do Ambiente Virtual para usuários com o perfil do tipo “paciente” 

Após a confirmação do login e senha, o usuário com o perfil do tipo “paciente” 

acessa a página principal do AV relativa ao seu perfil. Assim como no ambiente para 

o perfil de “médico”, o usuário visualiza um menu à sua esquerda que permite o 

acesso a todas as funcionalidades disponibilizadas, agrupadas agora em cinco (5) 

categorias, como pode ser observado na Figura 5.3. Parte dessas funcionalidades é 

análoga àquelas já apresentadas na seção relativa ao AV para o perfil “médico”, logo 

nessa subseção serão apresentadas apenas aquelas com características 

particulares para o perfil “paciente”, que justificam sua descrição. 

 

 

Figura 5.3 - Página principal do AV para o usuário com perfil do tipo paciente. 

 

Na categoria denominada “Minhas Consultas”, assim como no perfil de 

médico são disponibilizados recursos para realização de consultas virtuais entre o 

paciente e os seus médicos. Porém, para o perfil “paciente”, há a funcionalidade 

“Marcar consulta” em que o paciente solicita um atendimento virtual com um 

determinado médico, de acordo com a disponibilidade desse.  
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5.3 Estudo do Ambiente Virtual para usuários com o perfil do tipo 

“funcionário” 

Após a confirmação do login e senha, o usuário com o perfil do tipo 

“funcionário” acessa a página principal do AV relativa ao seu perfil. Assim como nos 

ambientes descritos nas seções anteriores, o usuário visualiza um menu à sua 

esquerda que permite o acesso a todas as funcionalidades disponibilizadas, 

agrupadas agora em 3 categorias, como pode ser observado na Figura 5.4. 

Basicamente, esse perfil caracteriza-se por funções de gerenciamento de usuários, 

permitindo que o usuário com esse perfil cadastre outros usuários, podendo ainda 

excluí-los ou atualizar os seus dados. É um perfil de gerência, importante para o 

controle dos usuários do ambiente. 

 

Figura 5.4 - Página principal do AV para o usuário com perfil do tipo funcionário. 

 

5.4 Resultados obtidos através da utilização das ferramentas integradas ao 

ambiente virtual de diagnóstico a distância 

A ferramenta para processamento de imagens integrada ao AV, cujo layout e 

funcionalidades foram apresentadas na seção 5.1, permitiu a expansão das 

funcionalidades do AV, permitindo que técnicas de realce de imagens pudessem ser 

utilizadas como forma de melhorar o processo de diagnóstico. Nessa seção serão 

estudados os efeitos dessa ferramenta de processamento sobre imagens do banco 

de dados. Os resultados serão apresentados através de uma análise comparativa 

entre a imagem original e a processada, e do significado dos resultados obtidos. 

Na Figura 5.5(a) é possível observar uma imagem de radiografia de tórax que 

apresenta uma elevada quantidade de ruído. Foi aplicado o filtro espacial por 

mediana e foi obtido uma nova imagem - Figura 5.5(b) - na qual é possível perceber 

uma sensível redução nesse ruído. Resultado semelhante foi obtido ao aplicar o filtro 

de suavização sobre a mesma imagem, porém com uma leve melhora na redução 

do ruído, conforme apresentado na Figura 5.6(b).  
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(a)                                                                                             (b) 

Figura 5.5 – Resultado da aplicação do filtro espacial de mediana sobre imagem de radiografia 

torácica. Em (a) observa-se a imagem original e em (b) a imagem filtrada. Observe-se a sensível 

redução de ruído na imagem.  

 

 

(a)                                                                                             (b) 

Figura 5.6 – Resultado da aplicação do filtro espacial de suavização sobre imagem de Radiografia 

torácica. Em (a) observa-se a imagem original e em (b) a imagem filtrada. Observe-se uma leve 

melhora na redução do ruído em relação à aplicação do filtro por mediana. 

 

Na Figura 5.7(a) tem-se uma imagem de uma radiografia torácica e na Figura 

5.7(b) observa-se essa imagem após filtragem através do filtro de suavização. A 

imagem original não apresenta uma grande quantidade de ruído observável pelo 

olho humano, logo para uma análise direta, o efeito da filtragem resume-se a um 

leve borramento na imagem, o que causa uma sensação de perda de qualidade na 

imagem.  
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(a)                                                (b) 

Figura 5.7– Resultado da aplicação do filtro espacial de suavização sobre imagem de Radiografia 

torácica. Em (a) observa-se a imagem original e em (b) a imagem filtrada. Observa-se um leve 

borramento na imagem, afetando em sua qualidade, mas, para algumas aplicações, a utilização do 

filtro é justificável. 

 

Mesmo com a perda na qualidade da imagem, para algumas aplicações, a 

utilização do filtro mostra-se interessante. Por exemplo, a existência de ruídos, 

perceptíveis a olho nu ou não, muitas vezes interfere nos resultados do 

processamento e análise da imagem, principalmente, em avaliações automáticas 

realizadas por máquina, como a identificação de objetos na imagem e a busca de 

imagens similares. Como ilustração da interferência do ruído, pode-se comparar os 

resultados da utilização do recurso “Gradiente da imagem” em uma imagem com 

muito ruído (Figura 5.8), disponibilizado na ferramenta integrada ao AV para 

processamento de imagens, com os resultados da aplicação da mesma ferramenta 

sobre a imagem filtrada por um filtro de suavização (Figura 5.9). 

 

 

(a)                                                                 (b) 

Figura 5.8 – Resultado da aplicação da ferramenta “Gradiente da imagem” da ferramenta integrada 

ao AV sobre imagem de Radiografia torácica. Em (a) observa-se a imagem original e em (b) o 

gradiente da imagem. Não se observa a presença de bordas bem definidas. 
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(a)                                                                                             (b) 

Figura 5.9 – Resultado da aplicação da ferramenta “Gradiente da imagem” do software da ferramenta 

integrada para processamento de imagens sobre imagem de Radiografia torácica. Em (a) observa-se 

a imagem original e em (b) o gradiente da imagem. Perceba que nesse caso já há uma melhor 

definição das bordas da imagem.  

 

Como o gradiente da imagem realça as borda, aspecto útil em algumas 

aplicações, esse realce deveria ser percebido na Figura 5.8(b), porém, devido ao 

ruído, as bordas dos arcos costais estão muito indefinidas. Na Figura 5.9(b) observa-

se a imagem gradiente com uma sensível melhora na definição das bordas.  

Os resultados obtidos com a utilização do filtro de suavização, bem como do 

filtro por mediana da ferramenta integrada ao AV para processamento de imagens, 

mostraram-se satisfatórios e de alta aplicabilidade na área médica. Porém, a 

utilização da filtragem passa-alta quando aplicada sem alguma técnica de 

recuperação de parte da imagem original, não revelou uma perspectiva de grandes 

contribuições para a medicina, já que ao permitir apenas a passagem das 

componentes de alta freqüência (bordas e detalhes finos), muita informação 

importante da imagem é suprimida.  Ao utilizar-se a filtragem de “alto reforço” - 

apresentada no capítulo 3 - na secção de processamento de imagens, os resultados 

tornaram-se mais interessantes. Porém, deve-se ressaltar que os efeitos positivos da 

filtragem passa-alta tornam-se evidentes quando ela é aplicada em conjunto com 

outras técnicas. 

 Na Figura 5.10, é possível observar a imagem de uma retina humana, antes 

e após filtragem espacial com o filtro passa-alta de alto reforço, realizada pela 

ferramenta integrada para processamento de imagens. É possível observar o realce 

dos detalhes finos (vasos sanguíneos), em contraste com a atenuação das demais 

informações existentes. 
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(a)                                                             (b) 

Figura 5.10 – Resultado da aplicação da ferramenta “Filtro Passa-alta” da ferramenta integrada para 

processamento de imagens sobre imagem de uma retina humana. Em (a) observa-se a imagem 

original e em (b) a imagem filtrada. Observe-se que há o realce dos vasos sangüíneos em relação ao 

restante do tecido. 

 

 Das técnicas para filtragem espacial disponíveis na ferramenta integrada ao 

AV para processamento de imagens, a que gerou resultados mais satisfatórios foi a 

equalização do histograma. A seguir, será apresentada uma seqüência de imagens 

médicas com suas versões filtradas ao lado (figuras 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15). 

Abaixo de cada imagem é apresentado o seu respectivo histograma, plotado por 

uma ferramenta implementada para testes.  

Na Figura 5.11 tem-se um excelente exemplo de como a técnica de 

equalização de histograma pode ser responsável por uma elevação da qualidade da 

imagem médica. Informações, antes obscuras, são explicitadas, observando-se um 

aumento no nível de detalhamento da imagem e a conseqüente contribuição para o 

processo de diagnóstico médico. Observa-se na Figura 5.11(a) que a radiografia de 

tórax está enegrecida, o que geralmente é conseqüência de um feixe de raio-X muito 

penetrante ou de uma má revelação. Na Figura 5.11(b) vê-se uma reversão deste 

efeito, pois a radiografia revela uma maior riqueza de informações e de estruturas 

anatômicas implícitas. Este fato é evidente ao se observar a região superior dos 

pulmões, pois na Figura 5.11(a) não se visualiza completamente os arcos costais, e 

já na Figura 5.11(b) eles tornam-se evidentes.    
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Figura 5.11 – Resultado da aplicação da ferramenta “Equalizar histograma”, da ferramenta integrada 

ao AV para processamento de imagens, sobre imagem de radiografia torácica. Em (a) observa-se a 

imagem original; em (b) a imagem filtrada; em (c) o histograma da imagem original; e em (d) o 

histograma da imagem filtrada.  Observa-se na imagem o sensível ganho na visualização dos arcos 

costais, um dos principais critérios de definição da qualidade de uma radiografia torácica. 

 

Nas figuras 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15, em geral, é observado um ganho no brilho 

das regiões mais densas. Nas imagens de tumores percebe-se um importante 

aumento do contraste entre tumores e o fundo, o que facilita a distinção do que é 

tumor na imagem e seus limites. Especificamente, na Figura 5.14, é possível 

visualizar na imagem processada, a extensão das projeções do tumor obscurecidas 

na imagem original. Essas projeções podem ser relevantes na indicação da 

malignidade do tumor.   



106 

 

 

   

Figura 5.12 – Resultado da aplicação da ferramenta “Equalizar histograma”, da ferramenta integrada 

ao AV, para processamento de imagens sobre imagem de radiografia torácica. Em (a) observa-se a 

imagem original, em (b) a imagem filtrada, em (c) o histograma da imagem original e em (d) o 

histograma da imagem filtrada.  A imagem equalizada tornou-se mais “acesa”. 

 

 

 

Figura 5.13 – Resultado da aplicação da ferramenta “Equalizar histograma”, da ferramenta integrada 

ao AV para processamento de imagens, sobre imagem radiográfica de um tumor. Em (a) observa-se 

a imagem original, em (b) a imagem filtrada, em (c) o histograma da imagem original e em (d) o 

histograma da imagem filtrada. Na imagem equalizada o contraste entre o fundo e o tumor é maior, 

facilitando a visualização. 
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Figura 5.14 – Resultado da aplicação da ferramenta “Equalizar histograma” da ferramenta integrada 

ao AV para processamento de imagens sobre imagem radiográfica de um tumor. Em (a) observa-se a 

imagem original, em (b) a imagem filtrada, em (c) o histograma da imagem original e em (d) o 

histograma da imagem. Este é um ótimo exemplo de como a equalização do histograma pode revelar 

aspectos obscuros na imagem. 

 

Figura 5.15 – Resultado da aplicação da ferramenta “Equalizar histograma” da ferramenta integrada 

ao AV para processamento de imagens sobre imagem radiográfica de um tumor. Em (a) observa-se a 

imagem original, em (b) a imagem filtrada, em (c) o histograma da imagem original e em (d) o 

histograma da imagem filtrada. Este é um ótimo exemplo de como a equalização do histograma pode 

aumentar o contraste entre o os objetos de interesse na imagem e o fundo. 
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5.5 Resultados da recuperação de imagens do banco por similaridade  

Dentro dos recursos para manipulação de imagens, foi implementada a 

recuperação de imagens do banco por similaridade, a partir de uma imagem original 

de entrada. Assim, a partir de um exame, o médico pode pesquisar outros 

semelhantes, para estudo, ou para utilizar no processo de diagnóstico. Ao recuperar 

as imagens similares ao exame, conjuntamente com as informações relacionadas a 

elas, o médico pode ler o parecer emitido por um colega, fundamentando o lado a 

ser dado.  

A implementação desse recurso, que realiza a recuperação de imagens a 

partir do seu contudo e não por informações textuais, amplia as contribuições do AV 

desenvolvido. Apesar disso, é importante ressaltar que os resultados dos testes 

realizados nesse trabalho revelaram que melhorias nos algoritmos de extração e 

comparação de características das imagens devem ser realizados. Isso porque, a 

eficiência na busca de imagens por similaridade pode ser considerada baixa, haja 

vista que o sistema recupera imagens similares a original, mas também imagens 

diferentes para o olho humano. Será apresentada uma seqüência de imagens, da 

figura 5.16 à figura 5.20, obtidas a partir da utilização da ferramenta de busca de 

imagens por similaridade do AV desenvolvido.  

 

 

Figura 5.16 – Recuperação de imagens similares realizada pelo AV desenvolvido. Exemplo de 

sucesso do método utilizado quando comparado a noção humana de similaridade. 
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Figura 5.17 – Recuperação de imagens similares realizada pelo AV desenvolvido. Exemplo de 

sucesso do método utilizado quando comparado a noção humana de similaridade.  

 

 A  recuperação de imagens similares apresentadas nas figuras 5.16 e 5.17, é 

um exemplo de sucesso do método utilizado, pois para o olho humano as imagens 

são muito semelhante. Já na figura 5.18, a seguir, há um exemplo comum de  

resultado obtido pela ferramenta, em que imagens similares para o sistema, não são 

tão semelhante para o homem, o que pode limitar a aplicação profissional da 

ferramenta, como forma de auxílio ao diagnóstico. 

 

 

Figura 5.18 – Recuperação de imagens similares realizada pelo AV desenvolvido. Também pode ser 

considerado exemplo de sucesso do método utilizado quando comparado a noção humana de 

similaridade.  
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Na figura 5.19 e 5.20 são apresentados resultados em que o sistema retornou 

imagens, que apesar de terem padrões semelhantes para uma análise automática, 

possuem pouco semelhança para uma análise humana. Isso é justificado porque o 

método utilizado baseia-se em características globais das imagens, como textura e 

cor para realizar a recuperação.  

 

 

Figura 5.19 – Recuperação de imagens similares realizada pelo AV desenvolvido. Esse caso 

evidencia que o algoritmo utilizado baseia-se em características globais da imagem, como cor e 

textura, o que limita sua eficiência na comparação de características locais.  

 

 

Figura 5.20 – Recuperação de imagens similares realizada pelo AV desenvolvido. Essa exemplo  

evidencia limitações do algoritmo, pois nesse caso temo imagens de modalidades diferente, e de 

regiões diferentes.  
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Apesar dessas falhas na recuperação por similaridade, é importante ressaltar 

que, a proposta é permitir que o sistema recupere imagens candidatas, não 

necessariamente as imagens que já servirão para o propósito do usuário. Essa 

recuperação pode funcionar como forma de economizar etapas no processo de 

busca, existindo uma análise automática combinada com a avaliação humana da 

semelhança.  

 

5.6 Análise de desempenho do método desenvolvido para recuperação de 

imagens em relação ao desempenho da API Java DICOM  

Apesar da recuperação de imagens e de seus atributos através da API Java 

DICOM ser bastante simples, sua utilização não apresenta um desempenho 

satisfatório quando comparada ao método de recuperação desenvolvido neste 

trabalho, baseado em Procedures do banco de dados. Um estudo comparativo entre 

a utilização da API Java DICOM e o procedimento PROC_RETORNA_EXAMES foi 

realizado, e o resultado obtido pode ser observado no gráfico da Figura 5.21. Nesse, 

no eixo das abscissas, está representado o número de exames recuperados, já no 

das ordenadas pode ser visualizado o tempo em milissegundos gasto na 

recuperação. A linha vermelha do gráfico representa a curva de recuperação de 

imagens utilizando-se a API Java DICOM, enquanto a linha azul representa a curva 

resultante da recuperação de imagens utilizando o método desenvolvido neste 

trabalho. Já a linha verde, representa a diferença de tempo entre os métodos 

comparados. 
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Figura 5.21 – Gráfico comparativo entre o uso do PROC_RETORNA_EXAMES e API Java DICOM. 

 

O resultado revela que para o mesmo volume de dados, o tempo de 

recuperação da informação é bem diferente nas duas abordagens. Na recuperação 

de poucas imagens, o tempo gasto é similar para ambos os métodos, porém 

aumentando-se o número de imagens recuperadas, o tempo gasto utilizando-se a 

API Java DICOM cresce de forma bem mais acentuada do que o tempo de 

recuperação utilizando-se o procedimento implementado. Este último evolui 

suavemente de forma aproximadamente linear, enquanto o primeiro evolui de uma 

forma mais próxima de um crescimento exponencial em função do tempo.  

 

5.7 CONSIDERAÇÕS FINAIS 

 A disponibilização de recursos que permitem a definição de diagnósticos 

através da colaboração de multiprofissionais em uma rede de trabalho colaborativa, 

pode ser considerada uma importante contribuição deste trabalho, pois os sistemas 

de informação que trabalham com imagens médicas, em geral, não disponibilizam 

tais recursos, priorizando as questões relativas ao armazenamento e gerenciamento 

do banco de imagens.  
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Ao integrar ferramentas para manipulação de imagens aos recursos de 

trabalho colaborativo, este trabalho pode contribuir para uma nova tendência dos 

sistemas de teleradiologia: permitir que o usuário realize ajustes nas imagens de 

acordo com suas preferências pessoais ou de acordo com um padrão de qualidade 

pré-estabelecido. Por exemplo, um médico que responde a uma solicitação para 

colaboração em um diagnóstico por imagem pode procurar  aspectos nessa imagem 

diferentes daqueles buscados pelo colega, e para isso, pode utilizar as técnicas de 

processamento para realçar estruturas que mais lhe interessam. As ferramentas de 

processamento permitem também que artefatos na imagens, devido ao processo de 

digitalização ou por outros fatores, possam ser reduzidos ou até mesmo eliminados, 

garantindo, assim, melhores condições para a realização do diagnóstico.  

O processamento de imagens também pode ser utilizado para melhorar a 

eficiência do algoritmo de busca por similaridade, implementado e testado neste 

trabalho. A utilização combinada desses recursos – processamento e busca por 

similaridade - permite que o usuário aumente a especificidade da recuperação de 

imagens semelhantes á imagem de entrada, tornando os resultados mais próximos 

do que a visão humana considera como similar.   
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6 CONCLUSÕES   

 Neste capítulo serão apresentadas as considerações finais do trabalho 

desenvolvido, pontuando suas principais contribuições, para em seguida apresentar 

suas limitações. Essas limitações, em conjunto com as potencialidades do trabalho 

desenvolvido e com as novas idéias que surgiram no decorrer de seu 

desenvolvimento, motivaram propostas para trabalhos futuros apresentadas na 

Seção 6.2. 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES 

 Apesar da proposta deste trabalho ser o desenvolvimento de um ambiente 

virtual colaborativo para diagnóstico a distância, a sua principal contribuição não é o 

sistema em si, mas a produção de conhecimento realizada para definição da 

estrutura desse tipo de sistema. Foi realizado o levantamento de requisitos para a 

criação de ambientes virtuais colaborativos como suporte à assistência à saúde, 

especialmente aqueles que permitem o armazenamento, transferência e 

manipulações de imagens médicas. Foram definidas as características básicas que 

devem ser contempladas por sistemas desta natureza, para que o caráter 

colaborativo das atividades realizadas no ambiente fosse garantido. 

O trabalho desenvolveu e propôs métodos de implementação para 

persistência e manipulações de imagens no formato DICOM 3.0 (DICOM, 2010), 

utilizados mundialmente pelos equipamentos produtores das imagens médicas como 

protocolo de armazenamento e comunicação de imagens digitais. Assim, esse 

trabalho estabeleceu e implementou as bases para o desenvolvimento de sistemas 

de informações compatíveis com o padrão internacional, cujas características de 

interoperabilidade e de disponibilização de informações importantes relativas aos 

exames fossem preservadas. Essa questão é uma importante característica do AV 

desenvolvido, haja vista que, os sistemas de informação que armazenam imagens, 

em geral restringem-se a guardar apenas a informação visual dos exames, 

perdendo-se a riqueza da informação contida no formato DICOM. Assim, ao definir e 

testar métodos para o eficiente armazenamento, transmissão e gerenciamento de 

imagens nesse formato, esse trabalho pode funcionar como base para 

implementação de sistemas, que trabalhem com imagens médicas, ainda mais 

sofisticados. 

Conjuntamente aos métodos apresentados, este trabalho também apresentou 
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uma arquitetura básica de um sistema composto por um ambiente virtual 

colaborativo para diagnóstico a distância que pode ser integrado a ferramentas para 

manipulação de imagens. Essa arquitetura pode ser utilizada como modelo para o 

desenvolvimento de outros sistemas, principalmente por fundamentar e utilizar, em 

sua camada de gerenciamento da base de dados, o SGBD Oracle 11g (ORACLE, 

2010) (ANNAMALAI, 2010), único a oferecer atualmente suporte para o 

armazenamento de imagens no padrão DICOM. 

Esse suporte é uma novidade desse SGBD, e sua utilização torna possível 

não só o armazenamento do padrão DICOM no banco de dados de forma eficiente, 

mas também a recuperação de imagens por metadados e/ou por características 

visuais da própria imagem. Em síntese, a arquitetura proposta permite a 

incorporação das vantagens do padrão DICOM a uma determinada solução.  

Em uma análise mais específica, os estudos realizados neste trabalho, 

revelaram deficiências nas arquiteturas atuais de armazenamento de imagens 

médicas, pois, em geral, os sistemas não oferecem suporte ao formato DICOM. 

Pode-se considerar que a arquitetura proposta neste trabalho supriu tal deficiência. 

Além disso, o estudo de tecnologias já desenvolvidas na construção de uma 

arquitetura que oferece suporte ao DICOM revelou a existência de limitações, como 

observadas na API Java DICOM (ORDDICOM, 2010). Sua utilização pode tornar os 

sistemas lentos, pois recupera todos os dados da imagem no formato DICOM, sem 

seleção, recuperando muitas informações que não são relevantes para uma 

determinada aplicação. Essa limitação da API Java DICOM, no aspecto de 

desempenho, deixa uma lacuna para futuros estudos no desenvolvimento de formas 

mais eficientes na recuperação de metadados por essa API. 

O sistema desenvolvido estabelece ainda as bases para a integração de 

outros sistemas que necessitem de acesso e manipulação da base de dados. O 

sistema funciona como um gerente da base de dados que pode responder às 

requisições de software integrado, permitindo que outras funcionalidades possam 

ser incorporadas, ampliando o leque de aplicações do sistema, especialmente no 

que concerne à manipulação de imagens. O método de teste do acesso e 

manipulação da base de dados por meio de uma ferramenta integrada à base foi a 

implementação de filtros de processamento. Essa implementação demonstrou as 

potencialidades da criação de um sistema que disponibiliza o acesso a um banco de 
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imagens médicas, especialmente caracterizado pelo contínuo enriquecimento dessa 

base, como conseqüência das atividades realizadas no ambiente virtual. 

As ferramentas que permitem que discussões clínicas sejam realizadas 

estimulam o compartilhamento entre diferentes profissionais, localizados 

remotamente, expandindo os limites da colaboração para além dos grupos de 

trabalhos de um determinado serviço de assistência à saúde. Pode-se concluir que o 

os recursos para o trabalhos colaborativo que compõem o sistema podem ser 

utilizados para que os profissionais possam solucionar problemas cognitivos de 

forma qualitativamente diferente do que teriam realizado individualmente. 

Os resultados deste trabalho permitem concluir que o processo de tomada de 

decisão, para quem utiliza os recursos do sistema implementado, é facilitado ao 

disponibilizar não só os recursos para trabalho colaborativo, mas também uma base 

de dados que associam as imagens dos exames com os pareceres e discussões 

clínicas associadas. Com isso, o usuário pode realizar consultas que funcionam 

como base para a definição do diagnóstico. 

A disponibilização do sistema desenvolvido como uma página de internet 

permite a universalização da maior parte de seus recursos, possibilitando o acesso 

de usuários que possuam apenas um computador ligado à WEB. É importante 

ressaltar que o uso do padrão DICOM permite uma utilização mais complexa do 

sistema, pois através das Workstations dos equipamentos de diagnóstico, as 

imagens poderiam ser lançadas diretamente na base de dados do sistema. 

Claramente, essa utilização mais complexa seria em casos particulares, em que os 

serviços de saúde interessados em utilizar essa função, disponibilizariam os 

recursos necessários.  

A consolidação do ambiente virtual para diagnóstico colaborativo a distância 

desenvolvido nesse trabalho, em conjunto com a expansão de suas funcionalidades, 

pode oferecer ao setor da saúde, uma importante alternativa para a redução de 

custos, para disponibilização de assistência para pessoas localizadas distantes dos 

grandes centros, e para uma maior integração entre os profissionais. O sistema 

oferece ainda a oportunidade de treinamento de profissionais de saúde, pois no 

ambiente de discussão de casos clínicos, a base de dados pode ser utilizada em 

conjunto com a tutoria de profissionais mais experientes. 

A disponibilização de teleconsultas, através de chats, e de meios para envio 

de mensagens textuais, conferem ao ambiente virtual para diagnóstico a distância 
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outro ponto positivo: o apoio à definição do diagnóstico através das imagens de 

exames combinadas à narrativa do paciente. É importante que as concepções 

individuais do paciente sobre o seu próprio corpo sejam consideradas, o que pode 

ser conseguido através da análise dos textos escritos pelos pacientes no ambiente 

virtual. 

A disponibilização de técnicas de processamento de imagens pode contribuir 

para um sensível aumento da utilização e das contribuições do sistema, pois as 

imagens contidas no banco podem ser trabalhadas para atender análises 

diagnósticas específicas ou a preferências individuais. Assim, a ferramenta 

desenvolvida neste trabalho pode funcionar como ponto de partida para criação de 

ferramentas mais complexas, que possam usufruir da base de dados que compõe 

um ambiente virtual colaborativo de diagnóstico. 

Apesar da valorização dos recursos de tecnologia implementados e das 

contribuições que essa tecnologia pode oferecer aos cidadãos, o senso crítico 

relativo a algumas questões deve ser despertado e reflexões devem ser realizadas. 

Quais os impactos da telemedicina na relação médico-paciente? A crise nessa 

relação não pode ser agravada? Como defesa da realização de teleconsultas, por 

exemplo, pode-se apontar alguns benefícios que justificam a sua utilização: a boa 

relação custo-benefício, com a troca do deslocamento real pelo acesso virtual, 

estabelecendo, assim, uma ponte para quem mora em lugares distantes; a 

dinamização da assistência à saúde, permitindo o acesso aos serviços de 

profissionais em datas que ele não estaria disponível para consultas presencias.  

Porém, apesar dos benefícios citados no parágrafo anterior e de outros, é 

importante ressaltar que a disponibilização da teleconsulta não deve defini-la como 

um recurso substitutivo de consultas com o médico que conhece a história clínica da 

doença, além do contexto pessoal e familiar do paciente. Em muitos casos, é 

essencial o contato pessoal com o médico. Em síntese, o sistema desenvolvido 

neste trabalho visa disponibilizar meios para superarem-se dificuldades inerentes à 

assistência à saúde, principalmente em países com intensa desigualdade social 

como o Brasil, não se colocando com um meio de substituir, sem justificativas, 

métodos tradicionais consolidados que ofereçam bons resultados.  
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6.2 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  O sistema desenvolvido dá suporte basicamente a dois tipos de comunicação: 

a visual e a textual. Porém, como limitação de suas potencialidades está a não 

implementação de recursos áudio-visuais, como a video-teleconferência. Sugere-se 

essa implementação como trabalho futuro, pois esse recurso poderia ser utilizado 

para a realização de consultas virtuais ou para melhorar a colaboração entre 

profissionais.  

  As técnicas para recuperação de imagens por similaridade existentes, 

incluindo as utilizadas nesse trabalho, utilizam como parâmetros de comparação 

características como textura, cores e padrões de formas. Tais técnicas ainda 

possuem fortes limitações quando aplicadas na recuperação de um banco de 

imagens volumoso, pois recupera imagens com características muito diferentes para 

o olho humano, como similares. Especialmente, quando aplicadas na distinção de 

imagens médicas, possuem limitada eficiência na distinção de imagens dentro da 

mesma modalidade de exames que possuam características muito diferentes, pois 

as propriedades comuns sobressaem sobre as particulares na recuperação. Assim, 

como trabalho futuro pode-se sugerir a implementação de técnicas mais eficientes 

para recuperação de imagens de exames similares, baseadas, por exemplo, no pré-

processamento das imagens, com detecção de bordas e métodos de segmentação, 

combinados à extração automática de parâmetros geométricos mais específicos.  

  Nesse trabalho, a não utilização de procedures para recuperação de 

informações específicas dentro do universo de dados contidos em uma imagem 

DICOM, permitiu a não utilização da API Java DICOM, o que melhorou o 

desempenho da ferramenta. Isso porque, ao recuperar todos os parâmetros 

armazenados, incluindo muitos que não interessam ao propósito das aplicações, a 

utilização dessa API torna a recuperação mais lenta. Contudo, é importante ressaltar 

as limitações na utilização de procedures, principalmente na recuperação de alguns 

parâmetros armazenados na imagem DICOM. Dentre essas limitações, pode-se citar 

a presença de palavras reservadas do Oracle dentro do nome de alguns parâmetros, 

e a necessidade de reescrita das procedures quando extração de novo parâmetros 

são importantes ou quando novas funcionalidades são implementadas.   

  O volume de dados e a organização XML dos metadados do formato DICOM 

sugerem estudos futuros de Business Intelligence nesta área, que visariam organizar 
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os metadados armazenados, auxiliando o processo de tomada de decisão em 

diagnósticos médicos.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - CASOS DE USO DO AMBIENTE VIRTUAL 

 

 A seguir, os casos de uso do sistema são apresentados e detalhados, através 

de sua descrição, da definição de seus atores, da apresentação do fluxo de eventos 

e determinação de pré e pós-condições para que sejam realizados.  

 

Caso de uso efetuar login 

DESCRIÇÃO: O usuário acessa a página correspondente ao seu perfil. 

ATORES: Paciente, médico e funcionário. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O usuário deve estar cadastrado no sistema. 

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a 

página de login do AV. O sistema exibe uma tela de login. 

2. Preenchimento dos dados: O usuário informa o seu login e sua senha. 

3. Fim do caso de uso: Este caso de uso termina quando o usuário clica com o 

mouse no item “entrar”. O sistema exibe a tela correspondente ao perfil do usuário.  

B) Fluxo alternativo  

B.1) Esquecimento do login ou senha 

1. O usuário clica no item “esqueci senha/login”.  O sistema exibe uma tela de envio 

de senha e login para um e-mail cadastrado do usuário. 

2. O usuário informa seu CPF.  

3. O usuário clica com o mouse no item “enviar”. O sistema envia o login e a senha 

do usuário para o e-mail informado.  

C) Fluxo de exceção  

C1) Campos obrigatórios em branco 

1. Se o usuário não preencher o campo senha ou login, o sistema exibe a 

mensagem “Há campos obrigatórios não preenchidos” e o caso de uso volta ao 

passo 2 do fluxo principal. 

C2) Login e/ou senha inválidos 

1. Se o login do usuário e/ou a senha estiver incorreta, a mensagem “Senha ou 

login inválidos” é exibida e os campos tornam-se vazio.  
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PÓS-CONDIÇÕES: O usuário acessa a pagina do AV correspondente ao seu perfil. 

 

Caso de uso cadastrar usuário 

DESCRIÇÃO: Um usuário com perfil de funcionário cadastra um usuário informando 

seus dados correspondentes. 

ATOR: Funcionário. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O funcionário deve estar logado no sistema na página 

correspondente ao seu perfil. 

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando o funcionário clica com o 

mouse no item “Cadastrar usuário” do menu principal do AV correspondente ao seu 

perfil. O sistema exibe uma página com vários campos, cada um correspondente a 

um dado do usuário a ser cadastrado. 

2. Preenchimento dos dados: O funcionário preenche os campos com os dados do 

usuário a ser cadastrado. 

3. Fim do caso de uso: Este caso de uso termina quando o funcionário clica com o 

mouse no item “cadastrar”. O sistema exibe uma mensagem “Usuário cadastrado 

com sucesso!”.  

B) Fluxo de exceção  

B1) Campos obrigatórios em branco 

1. Se o funcionário não preencher os campos obrigatórios para o cadastramento de 

usuários, o sistema exibe a mensagem “Há campos obrigatórios não preenchidos” e 

o caso de uso volta ao passo 2 do fluxo principal. 

B2) Usuário já cadastrado 

1. Se o funcionário preencher os campos para o cadastramento de usuários como 

os dados de um usuário já cadastrado (pelo menos, mesmo CPF), o sistema exibe a 

mensagem “Usuário já cadastrado” e o caso de uso volta ao passo 2 do fluxo 

principal. 

PÓS-CONDIÇÕES: Um novo usuário é cadastrado no sistema.  

 

Atualizar usuário  

DESCRIÇÃO: Um usuário com perfil de funcionário atualiza um usuário informando 

seus dados correspondentes. 
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ATOR: Funcionário. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O funcionário deve estar logado no sistema na página 

correspondente ao seu perfil. 

A) Fluxo Principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando o funcionário clica com o 

mouse no item “Atualizar usuário” do menu principal do AV correspondente ao seu 

perfil. O sistema exibe uma página com vários campos, cada um correspondente ao 

ser atualizado. 

 2. Preenchimento dos dados: Na página de atualização de usuários, preenche 

pelo menos um dos campos com os dados do usuário a ser cadastrado e clica com o 

mouse no item “Buscar usuário”. O sistema apresentará campos com o resultado da 

pesquisa 

3. Fim do caso de uso: O funcionário altera os dados nos campos devidos e clica 

com o mouse no item “Atualizar”. A mensagem “Dados do usuário atualizados com 

sucesso!” será apresentada se os dados obrigatórios continuarem preenchidos; o 

número de inscrição não for alterado para o número de outro usuário já cadastrado e 

a combinação de perfil e CPF ainda não existir. Se uma dessas condições não for 

satisfeita, o sistema exibe a mensagem “Dados inválidos ou não preenchidos”. 

B) Fluxo de exceção  

B1) Campos obrigatórios em branco 

1. Se o funcionário não preencher os campos obrigatórios para a  atualização de 

usuários, o sistema exibe a mensagem “Há campos obrigatórios não preenchidos” e 

o caso de uso volta ao passo 2 do fluxo principal. 

PÓS-CONDIÇÕES: Os dados de um usuário são atualizados.  

 

Excluir um usuário   

DESCRIÇÃO: Um usuário com perfil de funcionário exclui um usuário informando 

seus dados correspondentes. 

ATOR: Funcionário. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O funcionário deve estar logado no sistema na página 

correspondente ao seu perfil. 

A) Fluxo Principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando o funcionário clica com o 

mouse no item “Excluir usuário” do menu principal do AV correspondente ao seu 
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perfil. O sistema exibe uma página com vários campos, cada um correspondente ao 

usuário a ser excluído. 

 2. Preenchimento dos dados: Na página de exclusão de usuários, o funcionário 

preenche pelo menos um dos campos com os dados do usuário a ser excluído e 

clica com o mouse no item “Buscar usuário”. O sistema apresentará campos com o 

resultado da pesquisa 

3. Fim do caso de uso: O funcionário clica com o mouse no item excluir. O sistema 

apresentará uma caixa de mensagem com o texto “Você tem certeza que deseja 

excluir esse usuário?”, com os botões “Sim” e “Não”. Se o funcionário clicar com o 

mouse no “Sim”, o sistema apresenta na tela a mensagem “Usuário excluído”. 

PÓS-CONDIÇÕES: Um usuário é excluído do sistema.  

 

Caso de uso enviar mensagem 

DESCRIÇÃO: O usuário envia mensagem de texto para outro usuário. 

ATORES: Paciente, médico e funcionário. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O usuário deve estar logado no sistema na página 

correspondente ao seu perfil. 

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo único 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando o usuário clica com o 

mouse no item “Enviar mensagem” na página principal do AV.  

2. Seleção de destinatários e elaboração da mensagem: Após o sistema exibir 

uma página com a lista de pessoas relacionadas ao usuário (lista de contatos), ele 

deve clicar no nome do contato que deseja enviar a mensagem. Uma caixa de texto 

para envio de mensagem surge na tela e o usuário pode escrever a mensagem que 

desejar. 

3. Fim do caso de uso: Este caso de uso termina quando o usuário clica com o 

mouse no item enviar. O sistema exibe uma mensagem “Mensagem enviada”.  

B) Fluxo alternativo  

B.1) Buscar destinatário 

1. Na página de envio de mensagens, o usuário utiliza o mecanismo de busca de 

destinatário, inserindo os dados desse. O usuário clica com o mouse no item 

“buscar” e o sistema exibe o resultado da pesquisa. O usuário deve clicar no nome 

do contato que deseja enviar a mensagem. Uma caixa de texto para envio de 
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mensagem surge na tela e o usuário pode escrever a mensagem que desejar. 

C) Fluxo de exceção  

C1) Caixa de texto em branco 

1. Se na página de elaboração da mensagem de texto, o usuário clicar em enviar 

sem nenhum texto escrito o sistema exibe a mensagem “Digite o texto da 

mensagem”. O caso de uso retorna para o passo 2 do fluxo principal. 

PÓS-CONDIÇÕES: A mensagem é enviada para o destinatário. 

 

Caso de uso visualizar mensagem 

DESCRIÇÃO: O usuário visualiza mensagem de texto enviada por outro usuário. 

ATORES: Paciente, médico e funcionário. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O usuário deve estar logado no sistema na página 

correspondente ao seu perfil. 

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo único 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando o usuário clica com o 

mouse no item “Visualizar mensagem” na página principal do AV.  

2. Visualização de mensagens: O sistema exibe as todas as mensagens enviadas 

ao usuário que ainda não foram lidas por ele, identificando o remetente.  

3. Fim do caso de uso: Este caso de uso termina quando o usuário acessa outra 

funcionalidade do AV.  

B) Fluxo alternativo  

B.1) Busca de todas as mensagens de um remetente 

1. Na página de visualização de mensagens, o usuário utiliza o mecanismo de busca 

de remetente, inserindo os dados desse remetente. O usuário clica com o mouse no 

item “buscar” e o sistema exibe uma página com a lista com trechos de todas as 

mensagens enviadas pelo remetente ainda salvas na base de dados, ordenadas por 

data, da mais recente para a mais antiga. O usuário clica no trecho e a mensagem 

completa é exibida.  

PÓS-CONDIÇÕES: A mensagem de um usuário é visualizada. 

 

Caso de uso visualizar participantes 

DESCRIÇÃO: O usuário visualiza informações sobre os usuários de sua rede 

agrupados por perfil. 
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ATORES: Paciente, médico e funcionário. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O usuário deve estar logado no sistema na página 

correspondente ao seu perfil. 

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando, no item “Participantes” do 

menu principal do AV, o usuário clica com o mouse no grupo de participantes que 

deseja visualizar informações. 

2. Seleção de participante: Após a exibição da lista de participante da rede do 

usuário pertencente ao grupo escolhido, o usuário deve selecionar aquele que 

deseja visualizar informações.  

3. Fim do caso de uso: Este caso de uso termina quando o usuário clica com o 

mouse no item visualizar. O sistema exibirá uma página com informações do 

participante.  

B) Fluxo alternativo  

B.1) Buscar participante 

1. Quando o usuário clicar com o mouse no item "Participantes" da página principal 

do AV, além da lista de participantes, há um campo de busca por participantes. O 

usuário digita os dados do participante que deseja encontrar e clicar no item 

“buscar”. Se o resultado da busca retornar mais de um usuário, o sistema permite a 

navegação entre os resultados.  

B.2) Enviar mensagem ao participante 

1. Na página de visualização de informações de um determinado participante, há um 

link no nome do usuário. Ao clicar com o mouse nesse link, o usuário irá para o caso 

de uso “enviar mensagem”. 

PÓS-CONDIÇÕES: O usuário visualiza informações sobre determinado participante.  

 

Caso de uso paciente marcar consulta virtual 

DESCRIÇÃO: O usuário com perfil de paciente solicita uma consulta virtual com um 

médico.  

ATORES: Paciente. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O paciente deve estar logado no sistema, na página 

correspondente ao seu perfil. 
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FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando após o usuário acessar a 

página referente à área “Minhas Consultas” do menu principal do AV, ele clica com o 

mouse no item “Marcar consulta”.  

2. Seleção do Médico: Após o usuário clicar com o mouse no item “Marcar 

consulta”, uma nova página surge na tela para a busca de médicos, com campos 

para pesquisa. O paciente preenche pelo menos um dos campos e clica no item 

buscar. O Sistema exibe o resultado da pesquisa apresentando a disponibilidade do 

médico para realização de consultas virtuais e o item “Marcar”. O usuário clica com o 

mouse no item “Marcar” ao lado do registro encontrado, e o sistema exibe uma 

página para solicitação de consultas. 

3. Solicitação de consulta: O paciente preenche o campo de solicitação da 

consulta.  

4. Fim do caso de uso: O caso de uso termina quando o usuário clica com o mouse 

no item “Solicitar”. O sistema exibe uma mensagem “Solicitação de consulta 

realizada” e envia uma solicitação de confirmação da consulta ao médico. 

PÓS-CONDIÇÕES: O paciente terá enviado uma solicitação para um consulta 

virtual.  

 

Caso de uso médico confirmar consulta 

DESCRIÇÃO: O médico responde à solicitação de confirmação da consulta virtual, 

enviada por um paciente.  

ATORES: Médico. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O médico deve estar logado no sistema, na página 

correspondente ao seu perfil. 

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando após o usuário acessar a 

página referente à área “Minhas Consultas” do menu principal do AV, ele clica com o 

mouse no item “Confirmar consultas”.  

2. Ver a solicitação: O médico clica com o mouse no item relativo à solicitação 

pendente. Uma página com a solicitação de confirmação da consulta será aberta 

com o nome do paciente que enviou a solicitação.  
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3. Definir a data e hora da consulta: O médico digita a data e a hora da consulta 

de acordo com a solicitação do pacientes. 

4. Fim do caso de uso: Esse caso de uso termina quando o médico clica com o 

mouse no item “Confirmar”.    

C) Fluxo alternativo 

1. Data inválida: Para confirmação da consulta o médico deve obrigatoriamente 

preencher o campo com um valor válido para data da consulta. Se a o valor for 

inválido, o sistema exibe a mensagem “Insira um valor válido para a data”. 

2. Hora inválida: Para confirmação da consulta o médico deve obrigatoriamente 

preencher o campo com um valor válido para hora da consulta. Se a o valor for 

inválido, o sistema exibe a mensagem “Insira um valor válido para a hora”. 

PÓS-CONDIÇÕES: O sistema registra a data e hora da consulta virtual e envia uma 

solicitação de confirmação para o paciente. 

 

Caso de uso paciente confirmar consulta virtual  

DESCRIÇÃO: O paciente responde à solicitação de confirmação da consulta virtual, 

enviada pelo sistema.  

ATORES: Paciente. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O usuário deve estar logado no sistema, na página 

correspondente ao seu perfil. 

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando após o paciente acessar a 

página referente à área “Minhas Consultas” do menu principal do AV, ele clica com o 

mouse no item “Confirmar consultas”.  

2. Confirmação de consulta virtual: O paciente clica com o mouse no item relativo 

à solicitação pendente. Uma página com a solicitação de confirmação da consulta 

será aberta com data e hora da consulta e o nome do paciente e do médico que 

participarão, além das opções para confirmar, remarcar ou desmarcar a consulta. Se 

quiser confirmar, o usuário deve clicar no item “Confirmar” e o sistema exibe uma 

mensagem “Agendamento de consulta confirmado”. 

3. Fim do caso de uso: Esse caso de uso termina quando o usuário clica com o 

mouse no item “Confirmar”.    
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B) Fluxo Alternativo 

B1) Remarcar consulta: 

1. Se na página com a solicitação de confirmação da consulta o usuário optar pela 

opção “remarcar consulta”, o fluxo vai para o caso de uso “paciente marcar consulta” 

da subseção 4.6.8.  

 

B2) Desmarcar consulta:  

1. Se na página com a solicitação de confirmação da consulta o paciente optar pela 

opção “desmarcar consulta”, surge na tela a mensagem “Agendamento de consulta 

cancelado”.  

PÓS-CONDIÇÕES: O sistema registra uma consulta e habilita o ambiente virtual 

(consultório virtual) para que ela seja realizada. O acesso será habilitado 1 (uma) 

hora antes do horário definido para a consulta. 

 

Caso de uso visualizar consultas virtuais confirmadas  

DESCRIÇÃO: O usuário visualiza as informações sobre as consultas virtuais já 

confirmadas. 

ATORES: Médico e paciente. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O usuário deve estar logado no sistema, na página 

correspondente ao seu perfil. 

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso Este caso de uso inicia quando após o usuário acessar a 

página referente à área “Minhas Consultas” do menu principal do AV, ele clica com o 

mouse no item “Visualizar consultas confirmadas”.  

2. Visualização das consultas confirmadas: O sistema exibe uma lista das 

consultas confirmadas, mas que ainda não ocorreram, com suas respectivas 

informações. 

3. Fim do caso de uso: Esse caso de uso termina quando o usuário acessa outra 

funcionalidade do AV.    

PÓS-CONDIÇÕES: Uma lista com as informações de suas consultas já 

confirmadas, mas que ainda não ocorreram é visualizada. 
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Caso de uso acessar consultas virtuais do dia 

DESCRIÇÃO: O usuário visualiza as informações sobre as consultas virtuais já 

confirmadas e acessa o consultório virtual em que ocorrerá a consulta. 

ATORES: Médico e paciente. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O usuário deve estar logado no sistema, na página 

correspondente ao seu perfil. 

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso Este caso de uso inicia quando após o usuário acessar a 

página referente à área “Minhas Consultas” do menu principal do AV, ele clica com o 

mouse no item “Consultas do dia”.  

2. Visualização das consultas do dia: O sistema exibe uma lista das consultas 

programadas para o dia corrente, com um item “iniciar consulta” ao lado de cada 

registro. 

3. Fazer login no consultório virtual: Após clicar no item “iniciar consulta” o 

paciente acessa a página de login  no consultório virtual.  O usuário deve digitar um 

nome, um e-mail válido para participar da consulta. 

4. Participar da consulta: O usuário interage com os demais que participam da 

mesma consulta através de trocas de mensagens de texto on-line. 

5. Fim do caso de uso: Este caso de uso termina quando o usuário clica com o 

mouse no item “Sair da consulta”. 

PÓS-CONDIÇÕES: O usuário terá visualizado as consultas programadas para o dia 

corrente e participado de uma consulta virtual 

 

Caso de uso acessar sala de chat   

DESCRIÇÃO: O médico participa de um ambiente de chat on-line com um ou mais 

médico.  

ATORES: Médico. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O médico deve estar logado no sistema, na página 

correspondente ao seu perfil. 

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando após o usuário acessar a 

página referente à área “Atividades” do menu principal do AV, ele clica com o mouse 
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no item “Participar de chat”. 

2. Fazer login em sala de chat: Após clicar no item “Participar de chat” o paciente 

acessa a página de login da sala de chat.  O usuário deve digitar um nome, um e-

mail válido para participar do chat. 

3. Participação no Chat: O usuário interage com os demais através de trocas de 

mensagens de texto on-line. 

4. Fim do caso de uso: Este caso de uso termina quando o usuário clica com o 

mouse no item “Sair do chat”.  

PÓS-CONDIÇÕES: O usuário terá interagido com outros usuários através da troca 

de mensagens de texto on-line. 

 

Caso de uso médico abrir novo caso clínico  

DESCRIÇÃO: O médico cadastra um novo caso clínico.  

ATORES: Médico. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O médico deve estar logado no sistema, na página 

correspondente ao seu perfil. 

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando o usuário, na área 

“Atividades”, acessa a funcionalidade “Abrir novo caso clínico”. O sistema exibe uma 

página com vários campos, cada um correspondente a um dado do caso a ser 

cadastrado. 

2. Cadastramento do caso: O médico preenche os campos com os dados do caso 

a ser cadastrado, e clica no item cadastrar. 

3. Publicação do caso uso: Após clicar no item “Cadastrar”, o sistema exibe uma 

mensagem “Caso Clínico Cadastrado com sucesso! Deseja publicar?”. Se clicar em 

sim, o caso será publicado e um fórum de discussão de casos clínicos será aberto.  

4. Fim do caso de uso: Este caso de uso termina quando o funcionário clica com o 

mouse no item “Sim” ou no item “Não”. 

PÓS-CONDIÇÕES: O usuário terá cadastrado um novo caso clínico no sistema. 

 

Caso de acessar meus casos clínicos  

DESCRIÇÃO: O usuário acessa as informações dos casos clínicos cadastrados por 

ele.  
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ATORES: Médico e paciente. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O usuário deve estar logado no sistema, na página 

correspondente ao seu perfil. 

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando o usuário, na área 

“Atividades” do menu principal do AV, acessa a funcionalidade “Acessar meus casos 

clínicos”. 

2. Visualização dos casos clínicos: Após o usuário acessar a área “Acessar meus 

casos clínicos” o sistema exibe uma lista dos casos clínicos do usuário, ordenados 

por data, da mais recente para a mais antiga, com suas respectivas informações. 

3. Fim do caso de uso: Este caso de uso termina quando o usuário acessa outra 

funcionalidade do AV. 

PÓS-CONDIÇÕES: O usuário terá visualizado informações relativas aos seus casos 

clínicos. 

 

Caso de uso médico acessar ambiente virtual de discussão de casos clínicos 

DESCRIÇÃO: O médico acessa um ambiente virtual para discussão de casos 

clínicos.  

ATORES: Médico. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O médico deve estar logado no sistema, na página 

correspondente ao seu perfil. 

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando o médico, na área 

“Atividades” do menu principal do AV, acessa a funcionalidade “Ambiente de 

discussão de casos”. 

2. Seleção do fórum a participar: Após o médico acessar a área de discussão de 

casos, o sistema exibe uma lista dos casos clínicos abertos por ele ou por um de 

seus parceiros, ordenados por data, da mais recente para a mais antiga. O médico 

deve clicar item “ver caso” para acessar o ambiente de discussão de casos clínicos. 

3. Participação no ambiente: O médico interage com outros usuários lendo e 

enviando colaborações ao caso, através de mensagens de textos. 

4. Fim do caso de uso: Este caso de uso termina quando o médico clica no item 
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“Sair do ambiente de discussão”. 

PÓS-CONDIÇÕES: O médico terá participado de um ambiente colaborativo de 

discussão de casos clínicos. 

 

Caso de uso inserir exame 

DESCRIÇÃO: O usuário insere um exame, informando seus dados 

correspondentes. 

ATORES: Paciente e médico. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O usuário deve estar logado no sistema na página relativa ao 

seu perfil. 

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando o usuário clica com o 

mouse no item “Inserir exame” na área “Exames Médicos” do menu principal do AV. 

O sistema exibe uma página com vários campos correspondentes ao exame a ser 

inserido. 

2. Preenchimento dos dados: O usuário insere o arquivo do exame no campo 

correspondente e preenche os demais campos com os dados do exame. 

3. Fim do caso de uso: Esse caso de uso termina quando o usuário clica com o 

mouse no item “Inserir exame”. O sistema exibe uma mensagem “Exame inserido 

com sucesso!”. 

B) Fluxo de exceção 

B1) Campos obrigatórios em branco 

1. Se o usuário não preencher os campos obrigatórios para a exclusão de exames, 

o sistema exibe a mensagem “Há campos obrigatórios não preenchidos” e o caso de 

uso volta ao passo 2 do fluxo principal. 

PÓS-CONDIÇÕES: Um novo exame é inserido no sistema.  

 

Caso de uso médico acessar exame 

DESCRIÇÃO: O médico tem acesso ao banco de exames, informando os dados 

correspondentes ao exame. 

ATORES: Médico. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O médico deve estar logado no sistema na página relativa ao 

seu perfil. 
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A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando o médico clica com o 

mouse no item “Acessar exame” na área “Exames Médicos” do menu principal do 

AV. O sistema exibe uma página com vários campos correspondentes ao exame a 

ser pesquisado. 

2. Busca do exame: Na página relativa aos exames, o médico escolhe um ou mais 

campos e preenche os dados do exame a ser procurado. O médico clica com o 

mouse no item “Buscar exame”. O sistema exibe todos os exames encontrados 

relativos aos dados inseridos na busca. 

3. Visualização do exame: O médico clica no item “Visualizar” ao lado de cada 

registro de exame encontrado e o sistema abre uma nova página com as imagens 

do exame e suas respectivas informações. 

4. Fim do caso de uso: Esse caso de uso termina quando o médico acessa outra 

funcionalidade do AV. 

B) Fluxo alternativo 

B1)Visualizar imagens similares 

1. O médico na página de visualização do exame clica no item “Imagens Similares” o 

sistema exibe uma página com as imagens similares à imagem original. 

C) Fluxo de exceção 

C1) Campos obrigatórios em branco 

1. Se o usuário não preencher os campos obrigatórios para a busca de imagem, o 

sistema exibe a mensagem “Há campos obrigatórios não preenchidos” e o caso de 

uso volta ao passo 3 do fluxo principal. 

PÓS-CONDIÇÕES: O usuário terá visualizado uma imagem de exame existente no 

banco. 

 

Caso de uso paciente acessar exame 

DESCRIÇÃO: O paciente tem acesso ao banco de exames, informando os dados 

correspondentes ao exame. 

ATORES: Paciente. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O paciente deve estar logado no sistema na página relativa ao 

seu perfil. 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando o paciente clica com o 
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mouse no item “Acessar exame” na área “Exames Médicos” do menu principal do 

AV. O sistema exibe uma lista dos exames do paciente e um mecanismo de busca 

com vários campos correspondentes ao exame a ser pesquisado. 

2. Busca do exame: Na página relativa aos exames, o paciente escolhe um ou mais 

campos e preenche os dados do exame a ser procurado. O paciente clica com o 

mouse no item “Buscar exame”. O sistema exibe todos os exames encontrados 

relativos aos dados inseridos na busca. 

3. Visualização do exame: O paciente clica no item “Visualizar” ao lado de cada 

registro de exame encontrado e o sistema abre uma nova página com as imagens 

do exame e suas respectivas informações. 

4. Fim do caso de uso: Esse caso de uso termina quando o paciente acessa outra 

funcionalidade do AV. 

B) Fluxo de exceção 

B1) Campos obrigatórios em branco 

1. Se o paciente não preencher os campos obrigatórios para a busca de imagem, o 

sistema exibe a mensagem “Há campos obrigatórios não preenchidos” e o caso de 

uso volta ao passo 2 do fluxo principal. 

PÓS-CONDIÇÕES: O paciente terá visualizado exame seu existente no banco. 

 

Caso de médico uso inserir imagem no banco 

DESCRIÇÃO: O médico insere uma imagem de exame, informando seus dados 

correspondentes. 

ATORES: Médico. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O médico deve estar logado no sistema na página relativa ao 

seu perfil. 

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando o médico clica com o 

mouse no item “Inserir imagem” na área “Exames Médicos” do menu principal do AV. 

O sistema exibe uma página com vários campos correspondentes à imagem a ser 

inserida. 

2. Preenchimento dos dados: O médico insere o arquivo de imagem no campo 

correspondente e preenche os demais campos com os dados da imagem. 

3. Fim do caso de uso: Esse caso de uso termina quando o médico clica com o 
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mouse no item “inserir imagem”. O sistema exibe uma mensagem “Imagem inserida 

com sucesso!”. 

B) Fluxo de exceção 

B1) Campos obrigatórios em branco 

1. Se o médico não preencher os campos obrigatórios para a exclusão de imagens, 

o sistema exibe a mensagem “Há campos obrigatórios não preenchidos” e o caso de 

uso volta ao passo 2 do fluxo principal. 

PÓS-CONDIÇÕES: Uma nova imagem é inserida no sistema.  

 

Caso de uso médico acessar banco de imagens 

DESCRIÇÃO: O médico tem acesso ao banco de imagem de exames, informando 

seus dados correspondentes. 

ATORES: Médico. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O médico deve estar logado no sistema na página relativa a 

imagens de exames. 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando o médico clica com o 

mouse no subitem “Acessar banco de imagem” na área “Banco de Imagens” do 

menu principal do AV. O sistema exibe uma página com vários campos 

correspondentes à imagem a ser inserida. 

2. Preenchimento dos dados: Na página relativa a imagens de exame, o médico 

escolhe um ou mais campos e preenche os dados da imagem a ser procurada. O 

médico clica com o mouse no item “Buscar imagem”. O sistema exibe as imagens 

encontradas. 

3. Fim do caso de uso: Esse caso de uso termina quando o médico acessa outra 

funcionalidade do AV. 

B) Fluxo alternativo 

B1) Acessar banco de imagens agrupadas por modalidade:  

1. O médico seleciona a modalidade do exame que quer pesquisar, solicita a 

pesquisa, e todas as imagens contidas no banco da modalidade escolhida são 

listadas por ordem de data de inserção no banco, da mais atual para a mais antiga. 

C) Fluxo de exceção 

C1) Campos obrigatórios em branco 

1. Se o médico não preencher os campos obrigatórios para a busca de imagem, o 
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sistema exibe a mensagem “Há campos obrigatórios não preenchidos” e o caso de 

uso volta ao passo 2 do fluxo principal. 

PÓS-CONDIÇÕES: O médico terá visualizado uma imagem de exame existente no 

banco. 

 

Caso de uso acessar ferramenta integrada 

DESCRIÇÃO: O médico executa uma ferramenta integrada ao ambiente virtual.  

ATORES: Médico. 

PRÉ-CONDIÇÕES: O usuário deve estar logado no sistema, na página 

correspondente ao seu perfil.  

FLUXOS DE EVENTOS: 

A) Fluxo principal 

1. Início do caso de uso: Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a página 

referente à funcionalidade “Acessar software integrado” do menu principal do AV. 

2. Fim do caso de uso: Este caso de uso termina quando o sistema exibe a tela 

principal da ferramenta integrada.  

PÓS-CONDIÇÕES: A ferramenta integrada ao ambiente é executada. 
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APÊNDICE B - CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL: DETALHAMENTO 

 

Estudo do Ambiente Virtual para usuários com o perfil do tipo “médico” 

Na Figura B.1, é apresentada a página visualizada pelo usuário após ele 

clicar com o mouse no item “enviar mensagem” no menu principal. Nessa página, o 

usuário deve digitar pelo menos uma parte do nome do destinatário da mensagem 

para que o AV possa apresentar os usuários que têm em seus nomes o trecho 

digitado. Para acessar a página de envio de mensagens, o usuário deve clicar no 

nome do destinatário que corresponde a um link para a página de envio de 

mensagens. Na Figura B.2 pode ser observado o formulário para envio de 

mensagens.  

 

 

Figura B.1 - Página para seleção do destinatário em que é apresentado um campo para busca do 

destinatário da mensagem e o resultado da pesquisa, com o link no nome do usuário encontrado. 
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Figura B.2 - Página com o formulário para envio de mensagens. 

 

Na Figura B.3, é apresentada a página que é visualizada pelo usuário após 

ele clicar com o mouse no item “visualizar mensagem”. Nessa tela, o usuário deve 

digitar pelo menos uma parte do nome do remetente da mensagem para que o AV 

possa filtrar o resultado para apresentar os usuários que têm em seus nomes o 

trecho digitado.  

 

Figura B.3 - Página para visualização de mensagem enviada por um determinado usuário. 

 

Na Figura B.4, é apresentada uma página visualizada pelo usuário após ele 

clicar com o mouse no item “pacientes” da categoria usuário. Nessa página é 

apresentada a lista de todos os usuários com o perfil paciente, e um mecanismo de 
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busca em que o usuário pode digitar pelo menos uma parte do nome do participante 

para que o resultado da pesquisa seja refinado. No AV, em todas as listas de 

usuários, seu nome é um link que dá acesso à página de envio de mensagens, já 

com o campo destinatário preenchido com o nome do usuário. 

 

 

Figura B.4 - Página com lista de usuários com o perfil paciente.  

 

A primeira funcionalidade da categoria “Minhas Consultas”, denominada 

“Confirmar consultas”, permite que o médico responda a uma solicitação de 

atendimento virtual realizada por um paciente. Em sua solicitação, o paciente já 

escolheu entre as opções disponibilizadas pelo médico para o atendimento, e este, 

através da página de confirmação, pode agendar a data e a hora da consulta. Na 

Figura B.5, é apresentada a página para confirmação de consultas. Nela é possível 

observar a lista com todas as consultas que ainda não foram confirmadas pelo 

médico, com suas respectivas informações.  Ao clicar com o mouse no link 

“confirmar”, o médico acessa a página com o formulário para confirmação da 

consulta, que pode ser visualizada na Figura B.6, na qual o médico define a data e a 

hora da consulta.  



150 

 

 

Figura B.5 - Página para confirmação de consultas solicitadas pelos pacientes. 

 

 

Figura B.6 - Página com o formulário para definição da data e da hora da consulta solicitada pelo 

paciente.  

 

A funcionalidade denominada “consultas confirmadas” permite que o médico 

acesse a lista de consultas já confirmadas por ele e que ainda não aconteceram, 

funcionando como uma agenda virtual, apresentada na Figura B.7. Agenda 

semelhante pode ser acessada pelo médico através do link “consultas do dia”, sendo 

composta, no entanto, pelos registros relativos às consultas programadas para o dia 

corrente. Nessa página, apresentada na Figura B.8, um link ao lado de cada registro 

é habilitado uma hora antes de cada consulta. Ao clicar nesse link, o médico poderá 
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ter acesso ao consultório virtual, um ambiente para troca de mensagens 

instantâneas on-line, em que ele poderá interagir com o paciente que solicitou a 

consulta.   

 

 

Figura B.7 - Agenda virtual com a lista de consultas já confirmadas pelo médico.  

 

 

Figura B.8 - Página com a lista de consultas do médico programadas para o dia corrente 

 

Na Figura B.9(a) é apresentada a página de login para acesso ao consultório 

virtual, em que o médico deve introduzir um nome, um e-mail válido e a consulta que 

deseja participar. O ambiente permite que o médico possa participar de outras 

consultas que estejam ocorrendo no mesmo período, alternado entre consultórios 

virtuais. Para isso, o médico deve retornar à pagina de login para consultório virtual e 

escolher outra consulta. Esse recurso de consulta virtual já permite o 
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desenvolvimento de trabalho colaborativo, pois outros médicos cadastrados no 

ambiente, com autorização de acesso à consulta, podem auxiliar o médico 

responsável. Na Figura B.9(b) é apresentado um consultório virtual em utilização.  

 

 

Figura B.9 - Em (a) é apresentada a página de login para acesso ao consultório virtual. Em (b) pode-

se observar a página do consultório virtual em utilização. 

 

A primeira ferramenta de colaboração disponibilizada na categoria Atividades 

é o chat virtual, no qual os médicos podem interagir através de mensagens 

instantâneas on-line para debaterem casos clínicos. Foram definidas salas de 

discussão de acordo com áreas do diagnóstico por imagem como “Medicina 

Nuclear”, “Ressonância Magnética”, “Tomografia” e “Radiologia convencional”. 

Assim, a qualquer momento os profissionais podem acessar uma das salas de 

discussão, e iniciar o debate on-line. Na Figura B.10 é apresentada a página de login 

no chat, na qual o médico deve introduzir um nome, um e-mail válido e a sala que 

deseja participar. Já na Figura B.11, é apresentado o chat virtual em utilização.  
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Figura B.10 - Página de login para acesso às salas de chat virtual. 

 

Figura B.11 - Página de uma de chat virtual em utilização. 

 

Outro recurso para a realização de atividades colaborativas é o “ambiente 

virtual para discussão de casos”. Esse ambiente é análogo aos fóruns temáticos de 

discussão dos AV para ensino a distância, porém com aplicação específica para a 

discussão de casos clínicos, para a colaboração no processo de diagnóstico ou para 

compartilhamento de informações, objetivando o aprendizado. O tópico para o 

debate é aberto através da caracterização de um caso clínico. Para isso, o médico 

utiliza a funcionalidade do ambiente denominada “abrir caso novo caso clínico” , cuja 

página é apresentada na Figura B.12. Nessa página, o médico insere informações 

como o nome, código internacional da doença (CID), descrição e tratamento 

proposto, podendo ainda anexar uma imagem de exame associada ao caso. Após 

cadastrar o caso, na página de confirmação de cadastramento, o médico pode 
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publicar o caso, abrindo assim um novo tópico no ambiente virtual de discussão de 

casos clínicos. Quando o caso é publicado, informações relativas à identificação do 

paciente são ocultadas. Se decidir não publicar o caso, o médico pode acessá-lo 

através da opção “acessar meus casos clínicos” na categoria “Atividades”, cuja 

página está apresentada na Figura B.13. 

 

 

Figura B.12 - Página para cadastro de casos clínicos.  

 

 

Figura B.13 - Página com os casos clínicos cadastrados pelo médico.  

  

Na Figura B.14, é apresentado o ambiente virtual para discussão de casos, 

com uma colaboração de exemplo. Basicamente, ao analisar o caso, os médicos 



155 

 

podem colaborar com ele, acrescentando suas considerações ao ambiente. Quando 

o médico clica com o mouse no item “Clique aqui para Colaborar”, um formulário 

para envio da colaboração é habilitado, conforme pode ser observado na Figura 

B.15. Todas as colaborações realizadas são apresentadas uma abaixo da outra, 

caracterizando um fórum de debate sobre o caso. 

 

 

Figura B.14 - Ambiente virtual de discussão de casos.  

 

 

Figura B.15 - Formulário para inserção de colaboração no ambiente virtual de discussão de casos.  

 

Na categoria “Exames Médicos”, a partir da execução da funcionalidade 

“Inserir Exame” é disponibilizada uma página de inserção de imagens - no padrão 

DICOM - no banco de dados. Nessa página, o usuário pode selecionar um arquivo 
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em alguma pasta de seu sistema operacional, e solicitar o upload do arquivo, 

conforme apresentado na Figura B.16. O caminho do arquivo é introduzido e um 

campo para inserção do parecer médico é habilitado, conforme apresentado na 

Figura B.17. Ao enviar a imagem, ela e o parecer médico são persistidos no banco, 

para posterior acesso e manipulação.   

 

 

Figura B.16 - Página de seleção do arquivo DICOM a ser inserido no banco. 

 

 

 

Figura B.17 - Página para inserção do parecer médico associado ao arquivo inserido no banco. 
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O médico pode acessar as imagens do paciente através da funcionalidade 

“Acessar exames”. Na Figura B.18, é apresentada a página aberta após o médico 

clicar nessa funcionalidade. É possível observar na figura que há um mecanismo de 

busca, em que o nome ou id do paciente deve ser inserido para que os exames 

contidos no banco, relativos ao paciente pesquisado, possam ser acessados. Ao 

clicar com o mouse no link “exames”, ao lado do registro encontrado, o médico pode 

visualizar o exame do paciente. 

  

 

Figura B.18 - Página para pesquisa de exames pertencentes a um determinado paciente. 

 

Ao clicar no item “Executar Software integrado” o médico acessa um ambiente 

em que a imagem do exame do paciente pode ser processada. Para isso, o médico 

pode escolher uma das ferramentas de processamento disponibilizadas, como pode 

ser visualizado na Figura B.19, e solicitar o processamento. O médico poderá 

observar a imagem processada no mesmo local da imagem original.  
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Figura B.19 - Ferramenta para processamento de imagens, com os filtros espaciais implementados. 

 

Ao executar a funcionalidade “Acessar banco de imagens” da categoria 

“Banco de Imagens”, o usuário acesa uma página em que ele pode selecionar a 

modalidade do exame que quer pesquisar, conforme apresentado na Figura B.20. 

Ao solicitar a pesquisa, as imagens contidas no banco da modalidade escolhida são 

listadas. Na Figura B.21, é apresentada a lista de imagens contidas no banco da 

categoria CT (Tomografia Computadorizada). Nessa pesquisa, os dados relativos à 

identificação dos pacientes são omitidos.  

 

Figura B.20 - Página para seleção da modalidade da imagem para pesquisa no banco. 
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Figura B.21 - Página com lista de imagens contidas no banco da modalidade CT (Tomografia 

Computadoriza).  

   

Ao lado de cada registro encontrado, é disponibilizado um link para acesso à 

pagina de visualização da imagem. Essa página é apresentada na Figura B.22, e 

junto da imagem há o item denominado “Imagens similares”, que ao ser executado, 

abre uma página com os resultados da pesquisa por imagens contidas no banco 

similares à original, como pode ser observado na Figura B.23.  

 

Figura B.22 - Página de visualização de imagem DICOM, contida no banco de dados. 
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Figura B.23 - Página com o resultado da pesquisa de imagens similares à original existentes no 

banco.  

 

Estudo do Ambiente Virtual para usuários com o perfil do tipo “paciente” 

Na categoria denominada “Minhas Consultas”, assim como no perfil de 

médico são disponibilizados recursos para realização de consultas virtuais entre o 

paciente e os seus médicos. Porém, para o perfil “paciente”, há a funcionalidade 

“Marcar consulta” em que o paciente solicita um atendimento virtual com um 

determinado médico, de acordo com a disponibilidade desse. Ao solicitar a 

marcação de uma consulta, o usuário acessa uma página de busca de médicos, em 

que a pesquisa pode ser realizada a partir do id, nome, especialidade ou convênio 

do médico. O resultado da pesquisa surge na tela, conforme apresentado na Figura 

B.24, contendo entre outras informações, a disponibilidade do médico para 

realização de consultas virtuais. 

 

 

Figura B.24 - Página de busca de médicos para solicitação de consultas. 
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Clicando com o mouse no item “Marcar” ao lado do registro encontrado, o 

paciente acessa a página de solicitação de consulta, apresentada na Figura B.25, na 

qual os dados relativos ao médico já estão preenchidos. Há um campo para o 

paciente descrever sua solicitação de acordo com a disponibilidade do médico. 

Como já apresentado na subseção anterior, o médico deverá confirmar a consulta 

para que ela seja realizada. 

  

Figura B.25 - Página para solicitação de consultas. 

 

Estudo do Ambiente Virtual para usuários com o perfil do tipo “funcionário” 

Na Figura B.26, é apresentado o formulário para cadastro de pacientes. Os 

formulários de atualização de dados e de exclusão de usuários são semelhantes ao 

de cadastramento, exceto pelo resultado da ação. 

 

 

Figura B.26 - Página contendo o formulário para cadastro de usuários. 

 


