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Resumo – O objetivo deste projeto é desenvolver uma ferramenta que auxilie o trabalho de profissionais em 
oncologia pediátrica. Este artigo apresenta um RIS (Radiology Information System) em uma arquitetura 
distribuída como serviço do projeto ONCOPEDIATRIA. Tal sistema baseia-se no padrão DICOM (Digital 
Imaging and Communications in Medicine) e nas atuais tecnologias WEB para o acesso distribuído às 
informações clínicas e às imagens médicas. Esta variedade de serviços contribui para apoiar as 
necessidades das especialidades, tais como: radiologia, patologia e todas outras especialidades.  
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Abstract - The objective of this project is to develop a tool that assists the work of professionals in childhood 
oncology.  This paper presents a RIS (Radiology Information System) in a distributed architecture as service 
of project ONCOPEDIATRIA.  Such system is based on standard DICOM (Digital Imaging and 
Communications in Medicine) and on current technologies WEB for the distributed access to the clinical 
information and the medical images.  This variety of services contributes to support the necessities of the 
specialties, such as:  radiology, pathology and all other specialties. 
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Introdução 
 

Visualização Científica é o nome genérico 
dado às técnicas que utilizam imagens e 
animações para analisar e interpretar dados 
científicos. Os avanços neste campo produzem-
se em resposta à dificuldade que supõe a 
interpretação das enormes quantidades de dados 
gerados pelas diversas aplicações de 
supercomputação, embora o seu uso não se veja 
restringido exclusivamente a estas [1]. 

A tecnologia de Análise de Imagens 
permite criar procedimentos automáticos ou semi-
automáticos para a extração de informação de 
imagens. A automação do processo de 
interpretação de imagens aumenta a precisão, 
confiabilidade e velocidade de execução das 
tarefas. Os sistemas de Análise de Imagens são 
uma ferramenta importante para a execução de 
tarefas nas mais diversas áreas, como: Medicina, 
Odontologia, Agricultura, Sensoriamento Remoto, 
Controle de Qualidade Industrial, entre outras [2]. 

Uma das grandes áreas de aplicação da 
Visualização Científica é  a  Medicina. Em 
decorrência da evolução das tecnologias de 
aquisição de imagens em termos de resolução e 

distinção de tecidos, a capacidade e a fidelidade 
do diagnóstico por imagens foram ampliadas. 
Diversas modalidades de aquisição de imagens, 
tais como Tomografia Computadorizada, 
Ressonância Magnética e outras vêm sendo 
utilizadas com o intuito de facilitar o diagnóstico 
médico [3]. 

O expressivo progresso da radiologia nas 
últimas décadas, associado ao aparecimento e 
aperfeiçoamento de novos métodos de imagem 
como o ultra-som e a ressonância magnética, por 
exemplo, fizeram do diagnóstico por imagem uma 
das mais excitantes áreas da medicina. Seu 
impacto é tão grande que a abordagem 
diagnóstica médica vem sofrendo sua influência e 
sendo bastante modificada [4]. 

Um serviço que tem auxiliado a Medicina é 
a telemedicina que através da utilização de 
metodologias interativas de comunicação 
audiovisual e de dados contribui para a ampliação 
das ações de profissionais, integrando serviços 
de saúde localizados em hospitais e centros de 
referência, mantendo um mecanismo de 
atendimento contínuo para prevenção, 
diagnóstico e tratamento. A teleradiologia, um sub 
serviço da telemedicina, é o serviço no qual a 



transmissão e manipulação de imagens 
radiológicas são realizadas, este serviço é um 
dos mais desenvolvidos na telemedicina [5]. 

Segundo a OMS (Organização Mundial de 
Saúde), a telemedicina pode ser definida como a 
oferta de serviços ligados aos cuidados com a 
saúde, nos casos em que a distância é um fator 
crítico; tais serviços são providos por profissionais 
da área da saúde, usando tecnologias de 
informação e de comunicação para o intercâmbio 
de informações válidas para diagnósticos, 
prevenção e tratamento de doenças e a contínua 
educação de prestadores de serviços em saúde, 
assim como, para fins de pesquisas e avaliações; 
tudo no interesse de melhorar a saúde das 
pessoas e de suas comunidades [6]. 

Os Sistemas de Informação em Saúde 
(SIS), ou Health Care Information Systems (HCIS) 
se referem às várias aplicações de Tecnologia da 
Informação (TI) no setor de saúde, envolvendo 
vários tipos de aplicações e vários campos de 
estudo, como Medicina, Ciências da computação, 
Estatística, Engenharia biomédica, entre outras 
[7]. 

A tendência agora é que a nova geração de 
SIS se baseia na idéia de facilitar o acesso à 
informação disponível através da representação 
informações complexas e pouco estruturadas, da 
integração de informação distribuídas e da 
Interoperabilidade entre sistemas heterogêneos. 

Considerando que os médicos 
normalmente precisam visualizar e quantificar 
isoladamente estruturas dentro de uma imagem, 
faz-se necessário prover ferramentas interativas 
para visualização e extração de medidas destas 
estruturas. Mas para que isto seja possível 
encontramos um problema anterior a este, o 
gerenciamento de tais dados. 

A maior parte do tráfego de dados 
realizada em um SIS (Sistema de Informação em 
Saúde) é em forma de dados transacionais. O 
termo “dados transacionais” utilizado aqui, é uma 
livre tradução do termo inglês “OnLine 
Transaction Processing” ou OLTP, que 
depreendem um volume alto (da ordem de 
milhares a centenas de milhões) de transações 
pequenas (da ordem de centena de bytes a 
dezena de Kilobytes por transação). O restante 
do tráfego de um SIS se dá na movimentação e 
armazenamento de imagens. A razão da 
diferenciação entre “imagens” e outros dados 
regulares se dá pela natureza, pois o tamanho de 
seus arquivos pode se situar entre centenas de 
Megabytes, como tomografias, e até dezenas de 
Gigabytes, como um vídeo de angiografia. 

O escopo deste trabalho está inserido no 
projeto ONCOPED1IATRIA de telemedicina, 
desenvolvido no Laboratório de Sistemas 
Integráveis da USP.  O ONCOPEDIATRIA é um 
SIS, que tem por objetivo geral propiciar o 
                                                            
1 http://www.oncopediatria.org.br 

atendimento às crianças portadoras de câncer 
pediátrico, homogeneizando o tratamento com 
protocolos avançados (com melhores índices de 
cura) e registrando pacientes em escala nacional, 
através de técnicas modernas de telemedicina. O 
sistema do SIS do ONCOPEDIATRIA é baseada 
em componentes distribuídos e em uma 
plataforma denominada Conglomerado Médico 
(“cluster médico”). Neste contexto ainda se 
encaixa o sistema ONCONET, que tem por 
objetivo o estabelecimento de uma rede piloto de 
Telesaúde em oncologia pediátrica, 
disponibilizando serviços a hospitais associados a 
SOBOPE (Sociedade Brasileira de Oncologia 
Pediátrica) em banda larga, incorporando 
tecnologias avançadas de informação para o 
suporte desta prática médica à distância. Por isto 
o RIS apresentado foi elaborado nesta arquitetura 
para atender a demanda do projeto. 

Como a radiologia é uma especialidade 
imprescindível em oncologia este sistema deveria 
suportar esta necessidade. 

Por essa razão iremos demonstrar uma 
arquitetura RIS sistema este no qual se enquadra 
na telemedicina e teleradiologia. Na década de 80 
o conceito de RIS foi ampliado para incluir o que 
chamamos de PACS (Picture Archiving and 
Communication System, ou sistemas de 
arquivamento e comunicação de imagens). 
 
Metodologia 

1. Sistemas RIS e PACS 
 
Informações médicas devem ser confiáveis 

e seguras, tratando-se de imagens médicas 
devemos nos preocupar também com 
armazenamento e comunicação além da 
segurança e confiabilidade. Para isto devemos 
organizar o trabalho sobre as mesmas em 
serviços bem estruturados. Uma forma usual em 
teleradiologia para esta organização é organizar 
em três camadas distintas: Geração de Imagens, 
Gerenciamento das Informações e Análise de 
Imagens, onde cada camada depende da outra. 

Na camada de Geração de Imagens 
obtemos as imagens já manipuladas e 
transferidas no formato digital. O padrão DICOM 
é nesta camada universalmente utilizado. Na 
camada de Gerenciamento das Informações os 
RIS permitem o uso de sistemas 
computadorizados para melhorar o 
gerenciamento dos pacientes, a geração e 
distribuição de informações, a utilização dos 
recursos disponíveis, localização dos dados 
adquiridos e os procedimentos de funcionamento 
da radiologia. Um conceito abrangido pelos RIS 
são os chamados PACS. Na camada de Análise 
de Imagens aplicam-se processamento digital de 
imagens para a manipulação das mesmas 
através de técnicas como aperfeiçoamento de 



imagens, extração de medidas e transformações 
geométricas e mineração de dados em conjunto 
com informações simbólicas. Na figura 1 
podemos ver a intercomunicação das camadas 
entre si. 

 

 
 

Figura 1 - Organização das camadas de um 
sistema de teleradiologia 

 
Para que um RIS exerça suas atividades 

com plenitude ele deve ser modular e integrável, 
ter alta capacidade de processamento, 
armazenamento e telecomunicações, ter 
segurança e confiabilidade. 

Para um RIS trabalhar com informações 
simbólicas e informações gráficas ele deve ser 
modular para facilitar a integração com o SIS. 
Esta capacidade se deve ao fato de ser possível 
acrescentar informações que serão úteis ao 
sistema, trazendo ai uma importância ao RIS 
dentro de um SIS. As imagens médicas são 
grandes quantidades de dados, isto exige um 
sistema com alta capacidade de processamento 
para transferência e compactação, alta 
capacidade de armazenamento devido a enorme 
quantidade de dados e persistência destes dados 
e alta capacidade em telecomunicações com 
redes digitais de lata capacidade e banda para 
transporte destas informações. Visto que estas 
informações médicas são altamente confidenciais 
e devem ter uma confiabilidade de dados grande 
para evitar erros médicos. Destes princípios 
verifica-se uma grande importância em segurança 
tanto em rede como de armazenamento das 
informações. 

O PACS é o kernel de um sistema RIS 
moderno, através dele o armazenamento e 
recuperação das imagens em uma rede de 
telecomunicação é executado. Ele também é um 
sistema de arquivamento e comunicação voltado 
para o diagnóstico por imagem com acesso 
instantâneo. Ficando nas camadas de 
Gerenciamento das Informações e Análise de 
Imagens de um sistema de teleradiologia. Seus 
principais módulos são aquisição, 
armazenamento, disponibilização e exibição. 

Uma visão de abordagem para a 
implementação de PACS que é adequado ao 
projeto seria os PACS Building Blocks, também 
chamados PACS baseado em componentes. Esta 
abordagem permite montar sistemas com 

componentes independentes e distribuídos na 
arquitetura de conglomerados. A grande 
vantagem desta nova abordagem é a redução 
sensível do custo para a implementação de um 
projeto de imagens e a flexibilidade de poder 
montar um sistema que atenda melhor as suas 
necessidades. 

O conceito de PACS Building Blocks é 
viabilizado, e cada vez ganha mais força, graças 
à aderência de desenvolvedores de modalidades 
e sistemas de imagens aos padrões de mercado, 
tais como o DICOM, HL7 (Health Level 7) e IHE 
(Integrating the Healthcare Enterprise). 

DICOM é um padrão que foi criado com a 
finalidade de se padronizar as imagens 
diagnósticas, como Tomografias, Ressonâncias 
Magnéticas, Radiografias, Ultra-sonografias, etc. 
Este padrão é sustentado por uma série de regras 
que permite que imagens médicas e informações 
associadas sejam trocadas entre diferentes 
equipamentos e localizações. É estabelecida uma 
linguagem comum entre os equipamentos de 
marcas diferentes, que geralmente não são 
compatíveis, e entre equipamentos de imagem e 
computadores, desde que estejam esses em 
redes conectadas. Este padrão é o mais 
apropriado para o intercâmbio de imagens 
médicas, sendo sua robustez e eficiência, as 
características mais fortes para tornar a sua 
utilização o padrão utilizado pelas empresas 
fabricantes de equipamentos que manipulam 
imagens deste formato. O ponto fundamental do 
padrão DICOM é a sua riqueza de informações 
referentes aos dados de pacientes, pois ele 
oferece uma melhor informação relacionada com 
o PACS [8], sendo assim perfeito para um RIS 
integrado. 

2. Uma Arquitetura Baseada em 
Componentes 

 
A partir do conceito de componentes 

elaborou-se uma arquitetura baseada em 
componentes distribuídos, elaborando um RIS 
que possui informações simbólicas e informações 
gráficas facilmente integráveis com um SIS. 
Dentro deste RIS criou-se um PACS web based e 
building blocks, este termo indica que temos um 
PACS onde a comunicação com o cliente é feita 
através da web pelo protocolo HTTP (Hiper Text 
Transfer Protocol). 

Os módulos desta arquitetura elaborada 
são: Servidor de Aquisição, Servidor de 
Armazenamento, Gerenciador de Informações, 
Servidor de Imagens WEB e Interface do 
Sistema. Como podemos observar na figura 2. 

 



 
 
Figura 2 – Arquitetura Baseada em Componentes 

2.1. Servidor de Aquisição DICOM 
 
Com a rede ONCONET é possível receber 

informações radiológicas através de um protocolo 
eficiente. Para isto utiliza-se o padrão DICOM, 
permitindo pela rede ONCONET a comunicação 
de várias instituições com o sistema e a partir 
deste todas instituições se intercomunicarem. 
Estabelecendo um RIS multi-institucional. 

Para isto é utilizado um servidor DICOM no 
“cluster médico”. Este servidor é um componente 
a mais no sistema, o qual permite integração de 
informações gráficas com todo o RIS. 

Outra forma de aquisição seria o upload 
diretamente pela web com uso do protocolo HTTP 
para armazenar as informações, esta é a forma 
mais usual atualmente no projeto. Isto permite 
uma facilidade de integração extra. 

2.2. Servidor de Armazenamento de Dados 
 
Este módulo é o responsável pela 

manipulação de informações simbólicas e 
gráficas. Ele que permite a entrada e saída de 
dados do RIS. 

Informações extras são retiradas de outros 
sistemas e gerenciadas por este componente. Ele 
é quem faz o intercâmbio entre o servidor de 
aquisição e o Registro do Paciente. 

O modelo DICOM sugere dados semi-
estruturados. Em dados semi-estruturados, a 
informação que normalmente estaria associada e 
um esquema, se encontra armazenada dentro 
dos próprios dados, os quais são por este motivo 
muitas vezes denominados dados auto 
descritivos [7]. Assim podemos elaborar uma 

arquitetura que os dados auto descritivos 
indiquem a organização de armazenamento. 
Neste sentido simplificou-se o projete de 
armazenamento de imagens radicalmente. 

Elaborou-se uma estrutura no sistema de 
arquivos local de acordo com os dados DICOM e 
a estes armazenados dados textuais com 
associação aos registros do SIS diretamente. 
Este módulo também gerencia funções altamente 
modulares como compactação, backup e 
repositórios temporais. 

2.3. Integração dos Dados de Registro 
Clínicos e Imagens de Paciente 
 
A integração das informações do SIS no 

prontuário do paciente, sendo disponibilizadas 
através de um Servidor de Aplicação WEB, 
permitem que o usuário possa ter fácil 
visualização aos dados de registro de pacientes e 
suas informações textuais clínicos e das imagens 
médicas, através do acesso a componentes de 
software específicos para consulta aos 
gerenciadores de banco de dados de registros 
clínicos e como de imagens do paciente, que é 
foco destes trabalho.  

 
2.3.1 Componentes de Acesso do Visualizador 
de Imagens Médicas 

 
Para termos acesso às imagens 

precisamos de um ambiente comum padronizado 
e com característica multimídia. 

No encontramos a solução. HTTP é um 
protocolo com velocidade e clareza necessárias 
para um sistema de informação de hipermídia 
colaborativa distribuída. Ele é um protocolo 
orientado a objetos. Uma característica do HTTP 
é a negociação de representação de dados, 
permitindo sistemas serem construídos 
independente de todos os demais componentes 
[9]. 

A partir deste conceito percebe-se no 
HTTP um protocolo perfeito para transferências 
de conteúdos de sistemas de Teleradiologia para 
o cliente final. 

Sobre esta perspectiva elaborou-se um 
sistema web-based, onde as requisições são 
feitas e respondidas pelo HTTP, em formato 
multimídia. Disto tira-se outra vantagem, pode-se 
obter um visualizador de imagens médicas 
simplesmente a partir de browser’s web comum 
no mercado. 

Para tanto foi criado um componente que 
converse tanto com o Servidor de 
Armazenamento e com o HTTP, fazendo a ponte 
de um com outro. Através do protocolo HTTP ele 
troca informações com os clientes. 

Este componente trabalha sobre um 
servidor de aplicação padrão J2EE, o J2EE é 
uma plataforma completa, robusta, estável, 



segura e de alta performance, voltada para o 
desenvolvimento de soluções corporativas. O 
principal objetivo da Plataforma J2EE é reduzir a 
complexidade e o tempo (e portanto o custo) do 
desenvolvimento de aplicações corporativas [10]. 
Ela permite a geração de conteúdos dinâmicos 
através do protocolo HTTP e documentos HTML 
(Hiper Text Markup Language). 

2.4. Interface do Sistema 
 
Nesta seção é descrita a interface do 

sistema, incluindo sua utilização e suas principais 
funcionalidades. A Figura 3 mostra a interface 
com o usuário, que é composta de um painel de 
controle, barra de ferramenta e uma janela de 
visualização. 

 

 
 

Figura 3 – Interface do Usuário do Sistema RIS 
 

Este sistema foi implementado para ser 
integrado ao projeto ONCOPEDIATRIA. Foram 
implementadas algumas ferramentas, como: 
ferramentas geométricas, ferramentas de 
melhoramento da imagem e ferramentas de 
dados. 

As ferramentas geométricas contêm as 
seguintes opções: 

i. Distância: Desenha uma reta entre dois 
pontos pré-definidos pelo usuário 
informando a distância destes pontos; 

ii. Ângulo: Faz o cálculo de ângulos entre 
duas retas selecionadas pelo usuário; 

iii. Zoom: Permite aumento ou diminuição 
de uma parte selecionada da imagem, 
esta função é de grande utilizada, pois 
possibilita uma melhor análise em 
estruturas pequenas de difícil 
visualização; 

As ferramentas de melhoramento de 
imagem contêm as seguintes opções: 

iv. Equalização de Histograma: Tem por 
finalidade produzir uma imagem cujo 
histograma tenha formato desejado. A 

equalização modifica o histograma da 
imagem original de tal forma que a 
imagem transformada tenha um 
histograma uniforme, ou seja, todos os 
níveis de cinza devem aparecer na 
imagem com a mesma freqüência. A 
equalização pode ter um efeito de realce 
notável da imagem, mas o contraste pode 
ser muito forte e, por isto a equalização 
de histograma deve ser usada com muito 
cuidado [11]; 

v. Contraste: Possibilita melhorar a 
qualidade visual da imagem sob critérios 
subjetivos ao olho humano. Esse 
processo não aumenta a quantidade de 
informação contida na imagem, mas torna 
mais fácil a sua percepção. É 
normalmente utilizada como uma etapa 
de pré-processamento; 

vi. Brilho: Outra ferramenta que pode ser 
usada para melhorar o efeito visual da 
imagem; 

As ferramentas de dados contêm as 
seguintes opções: 

vii. Histograma: Fornece informação útil 
para fazer realce e análise da imagem. O 
histograma de uma imagem revela a 
distribuição dos níveis de cinza da 
imagem. É representado por um gráfico 
que dá o número de pixel’s na imagem 
para cada nível de cinza [11]; 

viii. Laudo: É possível acrescentar 
informações necessárias para uma futura 
análise, informações estas que não estão 
ou não são demonstradas na imagem; 

 
Resultados 
 

O objetivo do projeto tem sido alcançado, 
podemos verificar que o sistema consegue 
realizar com êxito as funcionalidades 
demonstradas neste trabalho. A sistema está em 
fase de homologação e temos resultados 
preliminares de avaliação por parte de médicos 
radiologistas da SOBOPE, a opinião de vários 
especialistas  é que as ferramentas geométricas e 
de melhoramento da imagem proporcionam 
facilidades para facilitar o procedimento de 
diagnóstico.  

Todas as funcionalidade básicas do 
sistema proposto foram implementadas, mas 
como o sistema se baseia em componentes, 
atualmente estão sendo realizado a proposição 
de adição de outras ferramentas, a serem 
implementadas em componentes, e que se serão 
agregadas ao sistema, melhorando o conjunto de 
funcionalidades existentes. 

 
Discussão e Conclusões 
 

O sistema apresentou grande capacidade 
de integração com vários componentes, isto é 



indicador de fácil adaptação do sistema em 
futuras alterações. O conceito building blocks 
mostrou-se eficiente. 

No aprimoramento deste sistema pretende-
se integrá-lo com mais componentes para 
aperfeiçoar algumas características, tornando o 
sistema mais adequado ao uso integrado com 
SIS. 

Estão previstos medidas de treinamento, 
capacitação e acompanhamento da equipe 
médica no sentido de tornar o sistema parte 
integrante da rotina hospitalar. Além disso, 
pretende-se buscar uma constante interação com 
a área médica de modo que futuras modificações 
na arquitetura estejam sempre respaldadas por 
uma aplicação objetiva e prática dos recursos. 
Assim, o projeto irá se tornar uma ferramenta de 
uso simples e comum para os clínicos e não mais 
um elemento complicador em sua rotina 
hospitalar. 

Ainda serão desenvolvidas outras 
ferramentas neste sistema para deixa-lo mais 
adequado à realidade médica assim deixando o 
sistema completo, estamos trabalhando no 
desenvolvimento e na adaptação de novas 
ferramentas e algoritmos necessário para 
melhorar as funcionalidades existentes e as 
futuras ferramentas a serem desenvolvidas e 
assim como interoperação com novos 
componentes estão previstas. 

Uma das grandes vantagens deste sistema 
se refere ao diagnóstico de melhor qualidade se 
comparado aos métodos tradicionais de filme e 
uso de negatoscópio. 

Outra vantagem se refere ao diagnóstico 
ser realizado a distância, evitando  o 
deslocamento do médico especialista. 

Como trabalhos futuros podemos 
acrescentar as seguintes ferramentas: cálculo de 
perímetro, estimação volumétrica, Segmentação 
automática [12], 

Através do uso do ONCONET pelo RIS, 
apresenta-se como uma solução viável de serviço 
para integrar instituições remotas, permitindo uma 
melhora na qualidade, exatidão e agilidade dos 
diagnósticos radiológicos. 
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