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em Saúde
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Ćıcero Costa Filho Marivan Santiago Abrahão
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Débora Feijo Villas Boas Vieira Mônica Parente Ramos
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Prefácio

De modo geral, o conhecimento humano é artificialmente dividido em áreas
de conhecimento com base em convenções cient́ıficas, culturais e/ou sociais.
Neste contexto, as disciplinas de atuação profissional podem ser consideradas
como sendo estruturas organizadas sobre modelos, conceitos e definições compar-
tilhadas. Esta é a base ontológica para a comunicação e ação dos profissionais
das áreas da Saúde, Tecnológia e Ciências Exatas. Dessa forma, novas áreas
de conhecimento tendem a ser encaixadas dentro dos limites destes campos de
conhecimento. Porém, cada vez mais este tipo de rotulação tem encontrado
dificuldades significativas, particularmente nas áreas que envolvem atividades
relacionadas com a Tecnologia da Informação, onde a Informática em Saúde
se insere. Ao invés de se ajustar dentro dos campos tradicionais de conheci-
mento da Matemática, F́ısica, Engenharia, Informática, Medicina, Enfermagem
e Ciências Administrativas, entre outros, estas novas áreas utilizam de conhe-
cimentos de duas ou mais destas áreas já estabelecidas, sendo por natureza
categorizadas como interdisciplinares.

Embora o impacto sobre os curŕıculos educacionais atuais, bem como as mu-
danças geradas nos perfis profissionais dos F́ısicos Médicos, Engenheiros, Infor-
matas, Médicos, Enfermeiros, entre outros, tenha sido significativo nos últimos
anos, até o momento, poucas instituições de ensino têm respondido a este desa-
fio, se preparado para oferecer formação e treinamento profissional adequados
nesta nova área de conhecimento. É consenso que os resultados advindos dos
métodos e aplicações da Informática em Saúde fornecem dados, informações
e conhecimentos valiosos e têm modificado a Medicina e o cuidado à Saúde.
Porém, cabe a nós, profissionais da Informática em Saúde, garantir que estas
inovações em conhecimentos e tecnologias sejam aplicadas de forma a se obter
uma melhora efetiva no atendimento à saúde da população.

Foi com esta percepção que se definiu como temas principais para o CBIS’2004
a ‘Poĺıtica Nacional de Informática em Saúde’, ‘Formação de Recursos Huma-
nos’, uso de ‘Software Livre’, ‘Certificação de Produtos’, ‘Impacto do uso da
Tecnologia de Informação na área da Saúde’ e ‘Avanços em Imagens Médicas’.
Do mesmo modo, é na esperança de poder contribuir com o desenvolvimento
e uma boa utilização desta nova e estimulante área de conhecimento, que te-
mos o prazer de apresentar as contribuições trazidas pelos participantes do IX
Congresso Brasileiro de Informática em Saúde.

Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques
Presidente do CBIS’2004
Ribeirão Preto, novembro de 2004.
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O IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde promete ser um evento
marcante, sob vários aspectos, mas sobretudo pela excelência da programação
cient́ıfica e pela diversidade da origem dos participantes.

As Comissões Organizadora e Cient́ıfica trabalharam duramente, e em per-
feita sintonia com a direção da SBIS, para fazer deste um Congresso impecável,
com conteúdo de primeira linha. As conferências solicitadas aos convidados in-
ternacionais e o tema dos painéis montados pela Comissão Cient́ıfica refletem
as preocupações atuais da comunidade de Informática em Saúde e dos Serviços
de Saúde no Brasil e no mundo.

A comunidade de Informática em Saúde resdondeu de maneira extrema-
mente entusiasmada à chamada de trabahos para o CBIS’2004. A Comissão
Cient́ıfica, formada por 50 revisores, analisou cerca de 400 trabalhos, dos quais
selecionou 289 trabalhos para apresentação no evento, nos formatos ‘poster’ e
‘comunicação oral’. Estes trabalhos vêm de um número recorde de centros de
ensino e pesquisas, órgãos públicos e empresas privadas, confirmando que vem
se intensificando e se diversificando a produção de conhecimento e inovação em
Informática em Saúde no Páıs.

A SBIS e o próprio CBIS atingem a maioridade em 2004, completando 18
anos desde a fundação da Sociedade e do nosso primeiro Congresso. Eu não
participei do Congresso de criação da SBIS, e, por isso mesmo, entendo ser
este um bom momento de agradecer àqueles que não apenas fundaram a SBIS
mas que continuam ativamente participando das suas atividades e contribuindo
para o seu fortalecimento e crescimento. A vocês o nosso reconhecimento e
agradecimento sincero.

Ribeirão Prêto é uma cidade extremamente acolhedora, famosa pela sua
gente, pelas suas Escolas, pela sua agroindústria, por seus valores, e, também,
pelo seu chopp, de qualidade internacional, e que combina como o calor –
também famoso – que aqui faz. Aproveitem Ribeirão Preto, onde passaremos os
próximos 3 dias. Participem da programação social. Aproveitem o Congresso
e não percam a oportunidade de rever velhos amigos, renovar afetos antigos,
conhecer colegas de outras partes do Páıs e fazer novas amizades.

Um grande abraço,

Lincoln de Assis Moura Jr.
Presidente da SBIS
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Captura Inteligente de Sintomas 321

Utilização de recursos computacionais na produção de trabalhos
conclusão de curso (TCC) na graduação em Enfermagem 326

Interface DICOM para Captura e Transmissão de Imagens Médicas332
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Base de Imagens para Avaliação de Algoritmos de Processamento
de Imagens 447

Modelo de Implantação da Prescrição Informatizada de Terapia
Nutricional em um Serviço de Nutrição Hospitalar 452

CMES - Cadastro Municipal de Profissionais e Estabelecimentos
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Uso da Informática na Avaliação Funcional do Joelho através do
Formulário do International Knee Documentation Committee
(IKDC) 578

Categorização e Análise de Informações Médicas 584

A Construção do Sistema de Informação da Secretaria Municipal
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Treinamento Internacional em Informática em Saúde: revisão 656
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do Paciente como Instrumento de Cooperação Cĺınica na Web667
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Registro Eletrônico para Acompanhamento Médico de Pacientes
em uma UTI 703
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ONCOPEDIATRIA: Projeto de Telesaúde em Oncologia Pediátrica739
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Simulador de Extração de Parâmetros em Eletrocardiograma (ECG)750

Cálculo da Distância entre Diagnósticos CID-10 754
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ENFERMAGEM 800

Aplicação de redes neurais para o diagnóstico diferencial da doença
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as Cĺınicas do Centro de Saúde da UNIVALI 864
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DE SOFTWARE PARA A ÁREA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES
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Cooperação em Piaget: uma teoria na educação à distância em
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INFUSÃO E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA COM BANCO
DE DADOS 1142

VIDEO CONFERENCIA DE BAIXO CUSTO E ALTA RESOLU-
TIVIDADE 1145
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Telegerenciamento de doenças crônicas 1217
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DIDÁTICA EM ENFERMAGEM MEDIADA PELO COMPUTADOR: 
AVALIAÇÃO DISCENTE. 

 
Heloisa Helena Ciqueto Peres¹ e Karina Cardoso Meira² 
Professora Doutora do Departamento de Orientação Profissional da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo¹, Aluna de Graduação em Enfermagem da 
Universidade de São Paulo e bolsista CNPQ². 
 
 
Resumo: Este artigo tem a finalidade de descrever a opinião dos  discentes quanto à forma  e conteúdo 
do site e a aplicação deste como recurso instrucional no ensino da Disciplina de Didática em Enfermagem, 
bem como, caracterizar os alunos em relação aos conhecimentos de informática. Os sujeitos do estudo 
foram alunos matriculados na Disciplina de Didática em Enfermagem no primeiro semestre do ano letivo de 
2003, do curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 
 
Abstract:This article has the purpose to describe the students’ opinion about the configuration and the 
content of the site and its aplication as teaching resource at the subject  “Didatic in Nursing”, as well as, to 
chacterize the students with regard to their knowlegde about computing.The subjects of study were students 
enrolled at at the subject “Didatic in Nursing”, who were coursing the first semester of the school year 2003, 
of the Nursing Course Graduation at University of São Paulo. 
 
Palavra-chave: Informática,Ensino de Enfermagem, Informática no Ensino. 
 
Key-words: Informatics, Nursing Education,Informatics Education. 

 
 
1-Introdução 
 

No momento atual ,com a implantação da  
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) [ 1], 
inicia-se a discussão sobre  novas propostas 
curriculares para a enfermagem. 

Os autores contemporâneos em educação 
[2, 3 e 4] apontam, como maior desafio do 
processo educacional, a transformação da 
concepção sobre interação professor-aluno.Essa 
concepção esta fundamentada na visão do 
professor sobre homem, educação e mundo. 

   Esse panorama provoca perplexidade na 
área de educação que tem tido o professor como 
centro do processo educacional e o espaço da 
sala de aula o local onde se dá o ensino. Desafia 
os educadores a conhecerem, a analisarem e a 
transformarem, estas novas tecnologias, num 
instrumento educacional articulado às condições 
políticas, econômicas, sociais e culturais na qual 
o ensino se insere. 

 Há com a informática [3], novas 
possibilidades de criação coletiva, de 
aprendizagem cooperativa e de colaboração em 
rede, o que tem propiciado o questionamento do 
processo de trabalho nas instituições, tanto 
empresas quanto escolas. 

 Nessa proposta, os alunos são 
protagonistas da aprendizagem buscando 
construir o seu próprio conhecimento e os 

professores são os mediadores, desse processo, 
apoiando, ajudando, desafiando, provocando e 
incentivando a construção do saber. Enfim, 
orientando o aluno a pensar por si só, a aprender, 
a se tornar um aprendiz autônomo. 

O estágio em que se encontra a tecnologia, 
é denominado como "cibercultura"[5], isto é, o 
conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 
práticas, de atitudes, de modos de pensamento e 
de valores que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento do ciberespaço.  

Esse autor interroga ainda: "Como manter 
as práticas pedagógicas diante de um 
conhecimento em contínua transformação e 
densamente divulgado na sociedade?" A resposta 
segundo ele, não é a utilização a qualquer custo 
da tecnologia, mas sim o acompanhamento 
consciente dessa mudança na sociedade que 
está questionando a organização das instituições, 
a cultura dos sistemas educativos tradicionais e, 
principalmente os papéis do professor e aluno [5]. 

Assim o  sistema educacional convencional 
terá que se modificar significativamente com as 
novas tecnologias.  

Portanto, diante do exposto, tivemos como 
propósito desse estudo, avaliar a contribuição que 
a informática, pode trazer para o ensino da 
Disciplina de Didática em Enfermagem, do Curso 
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de Graduação em Enfermagem da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo.  

Nessa disciplina didática em enfermagem 
encontram-se conteúdos que dizem respeito ao 
processo educacional em saúde, onde são 
apresentadas as temáticas relativas as 
tendências pedagógicas e suas aplicações na 
enfermagem e o planejamento como instrumento 
de ação educativa na saúde.  

Portanto, planejamos uma comunicação 
assíncrona, com o grupo de alunos, por correio 
eletrônico (e-mail), fóruns de discussão e a 
utilização de outros recursos da Internet como, 
informações hipermídia (WWW), bibliotecas 
virtuais e jornais eletrônicos.   

Disponibilizou-se no site da Escola uma 
home page da disciplina, que possibilitou aos 
alunos acessarem objetivos, programa, conteúdo 
programático, links de sites interessantes, artigos 
on-line, lista de discussão, e referências 
bibliográficas relacionadas a temática da 
disciplina, bem como os slides apresentados em 
sala de aula e os trabalhos elaborados por grupos 
de alunos. Essas ferramentas proporcionaram 
aos alunos condições de se comunicarem com os 
professores ou colegas, comentarem as aulas, 
discutirem temas relacionados às disciplinas em 
andamento, enviarem sua produção aos 
professores e acessarem outras informações 
importantes para um bom desempenho no curso.  

Para o desenvolvimento desse projeto 
contou-se com a participação de uma aluna 
monitora bolsista do Departamento de Ensino e a 
colaboração da Seção de Informática da Escola 
de Enfermagem da USP, responsável pelo 
suporte técnico às áreas administrativas, de 
ensino, pesquisa e extensão. Disponibilizou-se, 
também, a sala de aula de informática da Escola, 
com 08 computadores multimídia ligados à rede, 
em horários programados para a elaboração dos 
trabalhos em grupo,e com a sala Pró-aluno de 
livre acesso aos alunos de Graduação com 8 
computadores. 

 
2-Objetivos 

• Caracterizar o perfil dos alunos em 
relação ao conhecimento de informática 

• Avaliar o site da Disciplina de 
Didática em Enfermagem, quanto à 
forma e conteúdo e sua aplicação no 
ensino. 

3-Material e Método 
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, 

exploratória descritiva que visou caracterizar o 
perfil dos discentes em relação aos 
conhecimentos de informática, bem como, avaliar 
a aplicação de ferramentas assíncronas e 

síncronas pelos mesmos no ensino da Disciplina 
Didática em Enfermagem.  

A população constitui-se de 80 alunos 
matriculados na Disciplina Didática em 
Enfermagem do primeiro semestre do ano letivo 
de 2003, do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Escola de Enfermagem da 
USP.Contou-se com a colaboração de 36 alunos 
(45% da população). 

O Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo 
Comitê de Ética da Instituição campo de  estudo e 
após a aprovação deste  foi  agendado um dia 
com alunos que cursaram a Disciplina de Didática 
no primeiro semestre de 2003. 

A coleta de dados foi realizada no dia 22 de 
outubro de 2003,no qual foi explicada a 
voluntariedade em participarem do mesmo após a 
anuência do Termo de  Responsabilidade. 
O instrumento de coleta de dados foi um 
questionário composto por duas partes sendo 
uma referente à caracterização dos alunos com 6 
questões fechadas e outra sobre à avaliação do 
site com 11 questões fechadas e 4 questões 
dissertativas. 

Os dados obtidos junto aos alunos foram 
registrados e tabulados sob forma de planilhas 
eletrônicas Excel, e apresentados em tabelas e 
gráficos com números absolutos e percentuais. 
Sendo a análise pautada nos dados de maior 
incidência correlacionando com o referencial 
teórico adotado. As questões dissertativas foram 
agrupadas em 2 unidades temáticas relacionadas 
aos aspectos favoráveis e desfavoráveis na 
utilização do site. 

 
4-Resultados e Discussão 

A maioria dos alunos (94,4%) dos alunos 
que participaram do estudo eram do sexo 
feminino, refletindo o perfil de gênero feminino 
predominante na Escola de Enfermagem e na 
profissão como um todo. 

Em relação à faixa etária verificamos 
predominância (94,4%) de alunos entre 19 e 25 
anos. Como vemos a população é composta  por 
adultos-jovens, sendo este resultado compatível 
com o encontrado por alguns autores[6 e 7}  em 
seus estudos. Esta faixa etária era esperada, pois 
os entrevistados são estudantes de 
Universidades Públicas, jovens que, 
freqüentemente, terminam o Ensino Médio e logo 
se inserem na Universidade. O mesmo perfil 
etário não é encontrado nos estudos realizados 
em Universidades Particulares[8] onde a maioria 
dos alunos são trabalhadores, principalmente, 
técnicos e auxiliares de enfermagem, pelo fato de 
o curso ser oferecido em tempo parcial o que 
possibilita aos alunos trabalharem enquanto 
cursam a Universidade. 
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4.1-Caracterização dos alunos quanto à 
utilização do computador 

Todos os alunos (100%) entrevistados 
utilizam o computador sendo que 34 (94,4%) 
possuem computador em casa ligado á Internet, 
correspondendo a 94,4 % dos pesquisados. Os 
alunos que não possuem computador em casa 

acessam a Internet na EEUSP, casa de parentes, 
amigos e em casa comerciais como as Lan-
Houses. 

As atividades mais realizadas pelos alunos 
no computador  estão  demonstradas na tabela1 
abaixo. 

 

Tabela 1 - Distribuição das atividades realizadas no computador pelos alunos de graduação da EEUSP, São 
Paulo, 2003 

 
 
Atividades realizadas no computador * 

N  
% 

Digitação de trabalhos 34 94,4 
Internet  33 91,3 
Apresentação de trabalhos 32 88,8 
Pesquisa bibliográfica 31 86,1 
E-mail  11 30,5 
Aulas  4 11,1 
Entretenimento  3 8,3 
** Sistema Júpiter 2 5,5 

. 
* Os sujeitos da pesquisa responderam mais de uma atividade. 

** O Sistema Júpiter é um sistema  computacional próprio da Universidade de São Paulo 
(USP) que possibilita aos alunos acessarem o histórico escolar  e obterem informações 
sobre as disciplinas. 

 
Verificou-se que os alunos utilizam o 

computador com maior freqüência para a 
realização de atividades escolares como digitação 
(94,4%) e apresentação de trabalhos (91,3%) e 
com menor freqüência para atividades de 
entretenimento (8,3%). Fazendo uso em maior 
freqüência dos programas de edição de texto e de 
apresentação o que se assemelha aos achados 
de Peres [5]  

Observou-se que o desenvolvimento da 
tecnologia da informação trouxe a necessidade 
da utilização do computador em várias atividades 
humanas inclusive nas escolares. Dessa forma, é 
necessário desenvolvimento de competências e 
habilidades de informática em enfermagem para 
compreender a aplicação dos seus recursos na 
prática profissional. 

 Autores como Marin [9] e a ANA (American 
Nurses Association) [10] defendem a criação de 
Disciplina de Informática em Enfermagem para 
que os alunos sejam capazes de aplicar a 

informática na prática de Enfermagem e não 
apenas serem instruídos em competências 
computacionais básicas.  

Mas segundo Luís [11] para que haja uma 
compreensão da utilização dos recursos de 
informática em nossa prática e necessário que o 
ensino de informática em enfermagem promova a 
interdisciplinariedade definindo uma rede de 
relações entre as diversas disciplinas da 
graduação, dessa forma, não sendo realizado em 
uma disciplina isolada. 

Portanto a disciplina de informática em 
enfermagem não deve focalizar apenas o 
treinamento em informática propriamente dita ( 
editores de texto, apresentação, chats, fóruns e 
etc), mas permitir que os alunos visualizem as  
potencialidades e limitações da utilização desses 
recursos em sua prática profissional. 

 No gráfico abaixo observa-se o grau de 
habilidade dos alunos em relação aos recursos da 
Internet. 
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Gráfico1:Grau de habilidade dos alunos da EEUSP em relação aos recursos da Internet, São Paulo, 2003. 
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Os alunos têm maior habilidade em relação 

ao manuseio do e-mail ,navegação, dowlowd pelo 
fato de que  55,5% dos alunos possuem ótima 
habilidade com o e-mail, 44,4% possuem ótima 
habilidade com navegação e 25% e 47,2% 
possuem respectivamente ótima e regular  
habilidade com o dowlowd  E menor habilidade 
em relação aos recursos que permitem maior 
comunicação e interatividade como fóruns e chats 
o que pode ser percebido pelo fato de 50% dos 
alunos não terem habilidade com fóruns e 22,2%  
e 33,3% possuem respectivamente nenhuma e 
regular habilidade com chats 

Associado as atividades realizadas no 
computador da Tabela1, observa-se que apesar 
do e-mail ser pouco utilizado os alunos 

apresentam uma grande habilidade em seu 
manuseio e possuem grande habilidade nos 
recursos da Internet como navegação e dowlowd. 

Entretanto possuem poucas habilidades em 
chat e fóruns o que era esperado pelo fato desses 
recursos serem poucos utilizados no processo 
educacional.Para Lopes [12] a implementação 
desses recursos depende de uma concepção de 
educação que valoriza o diálogo e considera  “ o 
aluno como um sujeito que constrói seu  caminho 
rumo ao conhecimento” , sendo o professor 
aquele que auxilia nesta construção. 

 
4.2. 1 Avaliação do site pelos discentes  

A avaliação dos alunos sobre a forma e o 
conteúdo do site pode ser verificada no Gráfico 2 
abaixo  

 
Gráfico 2:  Distribuição das respostas obtidas na avaliação dos aspectos: forma e  conteúdo do site 

pelos alunos da EEUSP, São Paulo, 2003.  
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A maioria dos itens avaliados pelos 
discentes foram considerados de muito bom á 
bom .Pois num total de 396 respostas 35,6% 
(141) foram muito bom,  33% (131)  bom, 17,1% 
(66) excelente, 13,8% (55) regular e somente 
0,25% (1) ruim. 

Destaca-se, ainda, que os discentes 
avaliaram o site como muito bom em relação a 
utilização deste como um ambiente de ensino e 
suas respostas dissertativas destacam os pontos 
favoráveis e desfavoráveis, bem como as 
perspectivas das ferramentas computacionais na 
aprendizagem. 
 
4.2.2 Avaliação dos aspectos favoráveis e 
desfavoráveis da aplicação do site no ensino 
 

Aspectos Favoráveis: 
.Os aspectos positivos relatados pelos 

discentes na utilização do site são expressos 
pelas falas dos abaixo: 

“...ele nos permite ter acesso a 
informações da matéria  e ao trabalho de 
nossos colegas.” 

“....o site melhorou a comunicação 
entre a turma .” 

“...o legal foi que a gente pode ter 
acesso a artigos de jornais e revistas 
além do trabalho de nossos colegas.” 

“... ele é interessante, bem 
estruturado, organizado e completo.” 

“...ele é bom e deveria ser utilizado 
em outras disciplinas.”   

“foi bom tivemos acesso a artigos 
da Veja e de outros jornais que falavam 
sobre educação.”  

“...muito bom facilita o 
aprendizado.”  

“...foi bom porque a matéria estava 
na internet então não precisávamos 
xerocar e economizávamos. 

 
Nas falas depreende-se que os alunos 

destacaram como pontos positivos a possibilidade 
de obter informações além da sala de aula, 
facilitando a aprendizagem, o acompanhamento 
da Disciplina, bem como a organização das 
atividades e a comunicação entre a turma e esta 
e os docentes. Os discentes também sugerem 
que esse recurso seja utilizado em outras 
disciplinas o mesmo foi percebido nos estudos de 
Santos [ 13] e de Zem –Mascarenhas [14], pois 
os alunos  acreditam ser este um  instrumento 
importante na  aquisição de conhecimentos 
porque  permite revisar a matéria, esclarecer 
dúvidas,  a comunicação entre os alunos e os 
docentes além de reforçar e fixar os conteúdos 
teóricos. 

 

Aspectos desfavoráveis: 
Os pontos negativos encontrados no 

manuseio do site são expressos pelas seguintes 
falas dos discentes: 

“... é um bom recurso mas o 
acesso ás informações é difícil.” 

“...o problema é que ás vezes não 
temos tempo para entrar no site durante a 
disciplina, e por isso o material das aulas 
também devem estar disponíveis no 
xerox.”  

“o site é bacana mas o acesso a 
informação fica difícil ás vezes.” 

“... deveria ter mais estímulo para 
nos incentivar a utilizar o recurso.” 

“...utilizei pouco porque algumas 
vezes a conexão era difícil e também não 
vi tanta importância em acessá-lo.Só 
usava para pegar as matérias das aulas.” 

“...ele é bom mas deveria ter mais 
informações sobre didática .” 

‘...faltou um recurso que 
aumentasse a comunicação com os 
professores.” 

 
Apreende-se que os alunos destacaram 

como pontos negativos o difícil acesso ao site e 
as suas informações além da ausência de uma 
ferramenta que possibilitasse a ampliação da 
comunicação entre docentes e discentes. 

Verifica-se, ainda, que alguns alunos não 
viram importância na utilização do site como uma 
ferramenta de aprendizagem utilizando-o apenas 
para terem acesso ao material da Disciplina.  

E para Lobo [15] o que impulsiona a 
utilização dos novos recursos da tecnologia na 
educação e a corrente pedagógica que orienta a 
escola, sendo a maneira como computador é 
utilizado  dentro  e fora da sala de aula que irá 
determinar o sucesso ou não do processo ensino-
aprendizagem.  

Portanto a  introdução desses novos 
recursos não significa a solução para os   
problemas educacionais existentes porque não há 
uma verdadeira mudança na postura dos 
docentes e discentes frente ao processo 
educacional mas apenas uma mudança no visual 
da sala de aula [12].    

Dessa forma acredita-se que a introdução 
de recursos da informática no ensino deve ser 
seguida por uma mudança na concepção 
tradicional da Educação,. para a concepção 
crítica na qual o aluno é tido como sujeito na sua 
busca pelo conhecimento e os conteúdos não são 
dissociados do contexto sócio-cultural dos 
mesmos.Defende-se que esta mudança de 
concepção precisa atingir tanto os docentes 
quanto os discente para que estes recursos  não 
sejam sub-utilizados. 
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Conclusão 
 

 

No momento atual a utilização das tecnologias da 
informação está em acelerado desenvolvimento 
e, dessa forma é importante que as escolas de 
enfermagem se envolvam neste contexto, para 
que os alunos e profissionais possam conhecer 
as potencialidades da utilização desses recursos 
em sua prática profissional. 

Porém  é  necessário considerar  que é  o 
papel da escola e a corrente pedagógica que a 
orienta que determinam  ou não o sucesso do 
processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, a 
utilização desses novos recursos não significa a 
solução para os problemas educacionais, pois  é 
necessário ocorrer uma mudança na concepção 
educacional de discentes e docentes. 

Uma mudança da concepção tradicional 
que tem no professor a figura central que 

 transmite conhecimento ao aluno para a 
concepção crítica na qual o aluno constrói o seu 
caminho em direção ao conhecimento sendo o 
professor um facilitador que o auxilia a atingir os 
objetivos pré-estabelecidos.Isso significa um 
diálogo permanente, estabelecendo relações de 
confiança  de acordo com o que ocorre em cada 
momento, propondo situações-problemas, 
desafios, reflexões  estabelecendo conexões 
entre o conhecimento  adquirido e o pretendido, 
de forma individualizada e centrada no estilo do 
aluno,  nas suas capacidades, forças, interesses 
e condições intelectuais e emocionais. Ou seja, 
baseado na interação aluno-professor, na 
construção do saber e no desenvolvimento de 
competências. 
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Resumo -  O objetivo deste artigo é discutir a implantação de um Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) em 
hospitais de grande e médio porte, levando em conta aspectos da aceitação, dificuldades de implantação (acei-
tação e estrutura), manutenção (educação continuada). Não há dúvida de que o assunto PEP está ganhando 
muita força no momento. Isto reflete um desejo generalizado entre os administradores de hospitais de implantar 
sistemas  visando tanto a melhoria na qualidade do cuidado com o paciente quanto na qualidade dos dados 
necessários ao gerenciamento administrativo e financeiro da instituição. Apesar disto, quase não existem expe-
riências concretas de sucesso para se explorar. A idéia do trabalho surgiu durante a implantação de um siste-
ma de PEP no qual as autoras participaram. A observação deste processo culminou em uma pesquisa cujo ob-
jetivo principal era avaliar aspectos sobre os usuários clínicos e o uso do sistema. O trabalho é apresentado 
sob a forma de um relato sobre a implantação de alguns dos módulos do Prontuário Eletrônico e resultados ob-
tidos na pesquisa com os usuários realizados na cidade de Porto Alegre-RS.  
 
Palavras-chave:  Implantação de sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente, Pesquisa de satisfação de usu-
ários de sistemas clínicos, PEP, Sistema de Prescrição Eletrônica. 
 
Abstract  -    The aim of this paper is to discuss the implementation of a Computer Based Patient Record 
(CBPR) in large and medium size hospitals taking into consideration aspects of acceptance, difficulties of im-
plementation (acceptance and structure), and maintenance (continuous education). There is no doubt that the 
subject CBPR is gathering momentum at the moment.  This reflects a general desire among hospital administra-
tors to introduce the systems, looking for a better quality of care for the patient as well as e quality of data nec-
essary for the administrative and financial management of an institution. Even so, there is almost no real experi-
ence of success to use as an example. The idea of this work began during the implementation of a CBPR sys-
tem in which the authoresses participated. The observation of this process resulted in research whose main ob-
jective was to evaluate aspects of the clinical users and the use of the system. The work is presented as a report 
about the implementation of some CBPR’s functionalities and results obtained in the research with users in the 
city of Porto Alegre-RS. 
 
Keywords: Implementation of a Computer Based Patient Record, Research of satisfaction of users of clinical 
system, Electronic Order Entry 
 
 
Introdução  
 
Por ocasião da Guerra da Criméia em 1854,  a 
enfermeira Florence Nightingale lançou as 
primeiras bases da moderna enfermagem para a 
internação de pacientes em hospitais. Fraenkel 
citando Palmer apud Atkinson [1] diz que foi 
Florence quem deu origem às primeiras 
prescrições médicas por escrito, com o intuito de 
prevenir erros, diretivas mal compreendidas e 
instruções que muitas vezes eram esquecidas ou 
ignoradas. 
Com o aparecimento dos computadores acreditou-
se que a utilização dos mesmos pudesse expandir 
a capacidade de atendimento dos médicos. 

Entretanto, quando o computador começou a ser 
utilizado na Medicina, no início dos anos 50,  sua 
aplicação estava voltada para o desenvolvimento 
de funções administrativas e financeiras dos 
hospitais, para métodos estatísticos e pesquisa 
biomédica.  
A partir da década de 60 a tecnologia evoluiu 
bastante aumentando a capacidade e diminuindo 
drasticamente o tamanho dos computadores. 
Sabbatini [2] cita que devido a disponibilização de 
computadores de pequeno porte, mas com grande 
capacidade e, com o surgimento das redes de 
computadores nas organizações hospitalares e 
clínicas, atualmente, tem sido possível escolher de 
forma adequada tanto em termos financeiros, como 
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em termos técnicos, a informatização das 
informações da área médica. 
Gouvêa  e Grimberg [3] consideram que um 
hospital é uma empresa das mais complicadas para 
administrar, tanto pela variedade de processos e 
serviços, quanto pelas dificuldades de sua estrutura 
política. 
A implantação de um sistema clínico tem 
implicações na forma pela qual os profissionais que 
assistem os pacientes fazem seus registros. O que 
vinha sendo feito com papel e caneta, passa a ser 
feito num sistema informatizado com estrutura para 
o fim a que se propõe. Este sistema informatizado é 
denominado Prontuário Eletrônico do Paciente 
(PEP) . 
Este trabalho descreve como ocorreu a 
implantação do PEP em uma instituição hospitalar 
de grande porte e apresenta o resultado da 
pesquisa realizada para avaliar aspectos sobre os 
usuários clínicos e o uso do sistema. O assunto 
também foi objeto da dissertação de mestrado em 
[4]. 
O PEP foi implantado em um complexo hospitalar 
composto por 7 hospitais totalizando 1236 leitos. 
Destina-se à prestação de serviços médico-
hospitalares, cujas ações assistenciais se 
desenvolvem com o apoio do ensino e da pesquisa. 
Segundo relatório anual de 2001, em todo o 
complexo foram realizadas 674.282 consultas, 
52.306 internações e 49.884 cirurgias. 
Após um período onde a instituição buscou 
organizar seus processos internos, iniciou o 
processo de informatização pelas áreas 
administrativas e financeiras implantando sistemas 
de faturamento e contabilidade.  A partir de 1993 
começou a participar de programas de qualidade e 
com isto voltar sua atenção para os processos 
clínicos existentes com objetivo de informatizá-los. 
E então em 1999, após uma ampla análise de 
vários sistemas disponíveis no mercado optou por 
escolher uma empresa que estabelecesse parceria 
com a instituição no desenvolvimento de um 
modelo próprio de prontuário eletrônico. 
O trabalho esta focado, principalmente, na 
implantação do sistema de Prescrição Eletrônica, 
que foi o módulo escolhido para dar início a 
implantação do PEP na instituição acima citada.  
 
Metodologia 
 
Dentre as fases mais importantes da implantação 
do PEP estão “elaboração de cadastros”, “treina-
mento” e “implantação propriamente dita” na qual 
inicia-se o uso do PEP em ambiente real. O ponto 
de partida da implantação foi a elaboração de no-
vos cadastros e adequação dos já existentes inici-

almente para atender o módulo de Prescrição Ele-
trônica.  
Os treinamentos foram organizados da seguinte 
forma. Cada chefia de unidade recebeu uma plani-
lha com horários para os treinamentos e ficava res-
ponsável pelo agendamento dos treinandos.  Estes 
treinamentos foram realizados fora do horário de 
trabalho dos colaboradores onde cada treinando 
utilizava uma máquina de forma individual. Sendo 
um grande número de usuários médicos, muitos 
não conseguiram participar  desta modalidade de 
treinamento pois  atuavam também em outras insti-
tuições. Para estes, os treinamentos foram realiza-
dos durante o período de implantação. Uma vez 
definida data e unidade de início do uso do sistema 
juntamente com as chefias das unidades e o pes-
soal de manutenção de informática, responsáveis 
pela instalação das máquinas e configurações de 
rede, inicia-se  o uso de PEP em ambiente real. 
Nesta fase denominada implantação os usuários 
tiveram acompanhamento e suporte da empresa 
fornecedora do produto por um período de uma ou 
duas semanas dependendo do número de usuários 
que utilizariam o sistema. Neste período, as pesso-
as que não puderam fazer o treinamento anterior, 
tiveram a oportunidade de usar o sistema mediante 
acompanhamento. Isto também caracteriza uma 
forma de treinamento apesar de que, neste mo-
mento, não se pode mais fazer simulações uma vez 
que o ambiente possui dados reais de pacientes. 
 
Pontos Positivos da Implantação: 
 
• Receptividade dos usuários  
• Disposição para o aprendizado 
 
Pontos negativos da Implantação: 
 
• Dificuldade na elaboração e manutenção dos 

cadastros  
• Instalação e manutenção da infra-estrutura  
• Falta de envolvimento das chefias em algumas 

unidades 
• Necessidade de treinamentos no horário de 

trabalho 
• Alta taxa de não comparecimento nos 

treinamentos 
• Heterogeneidade dos usuários em relação do 

uso do computador 
• Falta de facilitadores para multiplicar o 

treinamento 
• Comunicação deficiente de eventos da 

implantação 
 
A implantação do PEP ocorreu inicialmente nas 
UTIs em outubro de 1999 com o término no mês de 
julho no ano seguinte. Foi implantado em 8 UTI`s, 
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com o total de 147 leitos de várias especialidades. 
Nesta ocasião foram treinados 121 Médicos 
contratados, 73 Enfermeiros, 438 Técnicos e 
Auxiliares de Enfermagem, 12 Secretárias. Além 
das UTIs, atualmente o PEP está implantado 
parcialmente (em relação a funcionalidades 
implantadas) em seis hospitais do complexo e a 
meta é implantar nas unidades restantes até o final 
de 2004. 
 
Resultados 
 
Foi realizada uma pesquisa para avaliar aspectos 
sobre os usuários clínicos e o uso do sistema na 
qual foram seguidos os  passos abaixo descritos: 
 
• Seleção e identificação dos locais a serem 

pesquisados; 
• Seleção e identificação da amostra (usuários 

que fariam parte da pesquisa); 
• Elaboração do questionário divididos em 3 

blocos distintos; 
• Programação do questionário em HTML para 

que os dados pudessem ser coletados via 
Internet; 

• Tabulação dos resultados com auxílio de um 
aplicativo de planilha eletrônica; 

• Geração de gráficos para análise dos 
resultados e a definição dos cruzamentos de 
dados julgados necessários para investigação. 

 
Os dados foram coletados a partir da aplicação de 
um questionário composto pelas seguintes 
questões: 
 
• Como médicos, enfermeiros e farmacêuticos 

obtiveram conhecimento de informática; 
• Como foi a comunicação interna sobre a 

implantação do sistema do PEP; 
• Como foram feitos a implantação e 

treinamento; 
• Qual a opinião dos sujeitos sobre a 

informatização na área da saúde e área clínica 
e como a informatização repercute no mercado 
competitivo da área de saúde; 

• Aspectos relacionados as funcionalidades 
existentes no sistema. 

 
Embora a população de usuários do sistema esteja 
estimada atualmente em 3000 pessoas, a amostra 
da pesquisa compreendeu somente os 
colaboradores contratados pela instituição. 
A seguir são apresentados os principais resultados 
numéricos da pesquisa realizada. 
A aplicação do instrumento se deu no mês de junho 
de 2003. Os questionários foram enviados para 135 

médicos obtendo-se um total de 22% dos 
questionários respondidos. Dos 133 questionários 
enviados para enfermeiros, 14% retornaram 
respondidos. Para os farmacêuticos foram enviados 
apenas 5 questionários pois na farmácia, na área 
de dispensação, onde está implantado o sistema de 
envio de requisição, o quadro de farmacêuticos é 
composto por 5 profissionais. Neste caso o retorno 
foi 100% dos questionários. O total de questionário 
respondidos somando todas as categorias foi de 
19%. 
Em relação à idade dos profissionais que utilizam o 
PEP, particularmente a prescrição eletrônica, 
observa-se que a faixa etária dos médicos está 
entre 30 e 62 anos e a média é de 39,73. A faixa 
etária dos enfermeiros é 24 e 43 anos cuja  média é 
de 30,83  e os farmacêuticos entre 23 e 30 anos. 
A avaliação sobre o conhecimento de informática 
por parte dos usuários mostra que o uso do 
computador faz parte da vida pessoal e profissional 
dos mesmos. 
Em relação a como os usuários foram informados  
sobre a implantação do PEP, podemos observar 
que 60% foram informados em reuniões com as 
chefias. Quanto aos treinamentos, 45% dos 
mesmos fizeram o treinamento com o fornecedor 
do sistema fora do horário de trabalho e que 23% 
foram treinados por colegas durante o trabalho. 
Utilizando-se uma faixa de valores de 0 a 10, foi  
pesquisada a opinião dos profissionais sobre a 
informatização na área da saúde em geral, cuja 
média obtida foi de 5,36 com um desvio padrão de 
2,4. Quanto ao “nível de informatização na área 
clínica” a média alcançada foi de 6,34 com desvio 
padrão de 2,24. Se a “informatização clínica torna o 
hospital mais competitivo” atingiu média 8,com 
desvio padrão de 1,74 já o item “satisfação com os 
sistemas utilizados pela instituição” apresentou 
uma média de 6,77 e o desvio padrão de 2,01. 
Observou-se que apesar de existir uma relação 
entre o nível de satisfação com o sistema, a forma 
de treinamento, e a forma como os usuários foram 
informados sobre a implantação, esta se mostrou 
pouco significativa. 
Fazendo um comparativo entre o trabalho realizado 
de forma manual e o informatizado, o trabalho 
informatizado atingiu uma média de 8,14. Neste 
mesmo item se observarmos separadamente por 
profissionais verificamos que, entre os médicos a 
média para o trabalho informatizado foi de 8,72,dos 
enfermeiros de 6,65 dos farmacêuticos 10. Mesmo 
tendo sido a média dos farmacêuticos a mais alta, o 
que é natural uma vez que o sistema facilita o 
trabalho dos mesmos, através da impressão clara 
em tempo real, o resultado mais significativo foi 
média de 8,72 dos médicos. Este resultado está 
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diretamente ligado ao módulo de prescrição 
médica. 
Não existe uma correlação significativa entre “nível 
de satisfação com o uso do sistema” e idade entre 
os médicos, mesmo sendo este grupo o que 
apresenta a faixa etária mais alta. Desta forma 
podemos sugerir que a idéia corrente de que o fator 
idade interfere com o nível de satisfação com o uso 
do sistema, não é verdadeira.  
 Entre as funcionalidades as que se referem a 
impressão dos documentos, facilidade de evolução 
da prescrição médica e emissão automática de 
documentos que apesar de necessários, são 
facilmente esquecidos, foram aquelas que 
atingiram médias mais elevadas. 
 
 
Discussões e Conclusões 
 
Com a implantação do PEP o processo assistencial 
se modifica e as ações das pessoas passam por 
novas exigências. A informatização agiliza muitas 
tarefas permitindo que cheguem informações em 
tempo real aos setores que necessitam delas para 
suporte assistencial. e continuidade do trabalho.  
O sistema de Prescrição Eletrônica funciona na 
verdade como parte do sistema de Prontuário 
Eletrônico do Paciente que por sua vez integra todo 
o conjunto de módulos e funcionalidades onde 
estejam  informações clínicas sobre o paciente. Se 
acompanharmos o fluxo das informações do 
paciente em um sistema de Prontuário Eletrônico 
podemos observar que da Prescrição são 
disparadas muitas informações que irão compor o 
PEP. 
O nível de satisfação dos médicos e a confirmação 
de que a preferência é por realizar o trabalho com 
auxilio do sistema, torna estes profissionais fortes 
aliados num processo de implantação. Segundo os 
resultados da pesquisa, os usuários têm um alto 
grau de satisfação em utilizar o sistema de 
Prontuário Eletrônico e, podemos concluir que o 
módulo de Prescrição Eletrônica se configura num 
bom candidato para dar início ao processo de 
informatização clínica dos hospitais.  
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Resumo: Este artigo apresenta uma nova arquitetura para Sistemas de Busca por Conteúdo em Imagens (CBIR)

que torna esse tipo de sistema mais adequado para ser utilizado na área de imagens médica, mais especificamente

na inclusão de suas funcionalidades em ambientes PACS (Picture Archiving and Communication Systems). Nessa

arquitetura são incluídas fases de decisão que permitem a inclusão de processamento semântico que altera

automaticamente o fluxo de execução. Todo processamento é gerenciado usando uma hierarquia de domínios das

imagens. Nessa hierarquia, cada domínio representa uma abstração de uma seqüência de processamento. Os

testes realizados mostram que as inovações apresentadas abrem novas perspectivas para o tratamento das

imagens médicas, principalmente nos aspectos relativos ao processamento automatizado e à inclusão de novas

funcionalidades.

Palavras-chave: Imagem Médica, PACS, CBIR, Vetores de Características, Processamento Condicional

Abstract: This paper shows a new architecture that turns Content Based Image Retrieval systems (CBIR) more

suitable to be used in medical image field, more specifically to be integrated with PACS (Picture Archiving and

Communication Systems) environment.  Decision phases are included in this architecture which allow the inclusion

of semantic processing that automatically changes the execution flow. The processing management is based on a

image domain hierarchy. In this hierarchy, each domain represents an abstraction for a processing sequence.

Experiments show that new perspectives for medical image field are open due to the automated processing and the

facilities for inclusion of new functionalities.

Keywords: Medical Image, PACS, CBIR, Feature Vector, Conditional Processing

Introdução

A difusão das imagens médicas usando o

padrão DICOM (Digital Imaging and Communications

in Medicine)[2] culminou no desenvolvimento dos

PACS (Picture Archiving and Communication

Systems) [1].  Com essa difusão a demanda por

novas funcionalidades nesses sistemas é crescente,

pois somente as funcionalidades básicas de

armazenamento e distribuição das imagens não são

suficientes. Novas funcionalidades envolvendo

buscas voltadas ao tratamento do conteúdo das

imagens são necessárias. 

Consequentemente, diversas formas de

incorporar nos PACS as funcionalidades de busca

por conteúdo estão sendo estudadas[3,4]. Nesse

contexto, a forma mais comum é incorporar os

conceitos implementados em Sistemas de Busca por

Conteúdo em Imagens (CBIR) nos PACS.

Porém, independente da forma de integração

entre esses dois tipos de sistemas, algumas

peculiaridades do ambiente PACS não são tratadas

pelos sistemas CBIR. Entre as peculiaridades

importantes, estão as informações contidas nos

cabeçalhos dos arquivos DICOM. Essas informações

são adicionais às informações pictóricas da imagem

em si e são relevantes para o usuário especialista.

Outra questão importante é a da falta de

tratamento dos domínios das imagens que ocorre nos

dois ambientes. Os sistemas CBIR normalmente

tratam domínios muito específicos ou domínios muito

genéricos. O domínio das imagens para o ambiente

PACS está relacionado com as diversas modalidades

médicas e suas respectivas técnicas de aquisição. 

Um exemplo da falta de tratamento de

domínios nos PACS é que a inclusão de uma imagem

de Tomografia Computadorizada (TC), em um

conjunto de imagens de Ressonância Magnética

(RM), é permitida pelo sistema sem que nenhum tipo

de validação automática ocorra.

Esse tipo de problema pode ser estendido para

conjuntos mais específicos de imagens, como o caso
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da inserção de uma imagem de pélvis em um

conjunto contendo apenas imagens de crânio, ou no

caso de imagens com câncer em um conjunto de

imagens com órgãos sadios. 

Para entender adequadamente as razões

desse problema é necessário compreender a

manipulação que é feita sobre as imagens nos

sistemas CBIR. A Figura 1, adaptada de [5], mostra

que após a aquisição (etapa 1) a imagem passa por

um processamento voltado para uniformizá-la (etapa

2), seguido por algoritmos de extração de

características, que geram vetores que são

processados (etapa 3) e indexados (etapa 4).  

A área destacada na figura ilustra que a fase

de aquisição não é considerada pelos sistemas

CBIR, ou seja, apenas a imagem em si é importante.

Com isso, informações semânticas e embutidas

relativas ao  processo de aquisição e construção das

imagens não são usadas no processamento.

Porém, em ambientes como dos PACS,

diversas form as de aquisição co-existem.

Consequentemente, para cada forma de aquisição é

p re c is o  t ra ta r  aspe c to s  e s pe c í f ic o s  d o

processamento. Um exemplo relevante é o fato de

que os valores de Hounsfield (HU) são

determinantes para os valores de cinza na imagem

gerada por Tomografia Computadorizada (TC).

Sabe-se que órgãos e patologias podem ser

identificados utilizando apenas os valores de HU [6].

O uso de propriedades específicas leva à

necessidade de se criar diversos tipos de

configurações de processamento, uma para cada

domínio.  O problema é que o gerenciamento dessas

configurações tende a ficar complexo, visto que o

número de domínios é grande. 

Isso ocorre porque cada domínio normalmente

é dividido em sub-domínios mais específicos. Por

exemplo, somente a Ressonância Magnética (RM)

possui técnicas variadas de aquisição, como spin

eco, ecos de gradiente,  recuperação de inversão,

entre outras, sendo necessário configurações

específicas para cada uma delas.

Devido à esse gerenciamento complexo, os

sistemas atuais deixam a cargo do usuário o

processo de validação das imagens processadas.

Contudo, o tratamento adequado dos domínios da

imagem deve ocorrer automaticamente e sua

configuração ser feita nas diversas etapas de

processamento dos sistemas CBIR. 

Este artigo tem como enfoque principal o

gerenciamento de domínios de imagens através de

processamentos automatizados. O intuito principal é

tornar os sistemas CBIR mais adequados para serem

utilizados em ambientes PACS. Além dos aspectos

aqui explicitados, outros detalhes a respeito das

influências da arquitetura aqui apresentada podem

ser encontrados em [7].

O trabalho aqui descrito faz parte de um projeto

maior do qual participam os grupos de pesquisa:

GBDI (Grupo de Bases de Dados e Imagens) do

ICMC-USP (Instituto de Ciências Matemáticas e de

Computação) e o CCIFM-HC (Centro de Ciências das

Imagens e Física Médica do Hospital das Clínicas) da

FMRP-USP (Faculdade de Medicina de Ribeirão

Preto) [8].

Metodologia

Para aplicações médicas a divisão de domínios

em hierarquias é comum em diversas áreas, como o

Código Internacional de Doenças (CID)  e o Breast

Imaging Reporting and Data Systems (BI-RADS) do

Colégio Americano de Radiologia (ACR).

A criação e organização de uma hierarquia de

domínios demanda ao usuário possuir conhecimento

a respeito dos aspectos semânticos envolvidos nas

imagens. Para criação da hierarquia fornecida pelo

BI-RADS foram utilizados como aspectos semânticos

informações anatômicas e patológicas. 

Contudo, para sistemas CBIR os aspectos

semânticos dos domínios envolvem propriedades

relacionadas aos vetores de características obtidos

das imagens.  Além disso, com a identificação de seu

domínio, a separação das imagens ocorrem em

conjuntos que podem não ser disjuntos.

Nesse sentido,  a preocupação é descobrir o

comportamento do vetor de característica em

determinada situação. Por exemplo, as diferenças

entre histogramas de crânio com histogramas de

pélvis, ou a influência da presença de metal no

histograma de uma imagem. O usuário especialista

que trabalha diretamente com a manipulação das

imagens tem conhecimento sobre o comportamento

dos vetores de características utilizados. Contudo os

sistemas disponíveis não permitem que esse

conhecimento possa ser facilmente embutido no

processamento.

Torna-se necessário  determ inar qual

processamento é mais adequado para um

determinado domínio, ou seja, é preciso haver uma

etapa que verifique se o vetor de característica

analisado obedece ao comportamento definido para

seu domínio. Essa verificação pode ser baseada nas

propriedades dos vetores de características ou em

qualquer outro parâmetro especificado. Com a

verificação realizada, o sistema decide qual a próxima

ação a ser processada.

Figura 1 - Fluxo dos dados nas etapas de

processamento de um sistema CBIR.
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A principal influência dessa etapa de decisão

sobre os sistemas CBIR é que a seqüência de

processamento é alterada para a apresentada na

Figura 2. As inovações são destacadas pelas setas

finas, que mostram que  as fases 2 e 3 podem ser

automaticamente repetidas e/ou  alternadas.

O fato de que a próxima etapa no

processamento é determinada pelo resultado do

processamento corrente, exige que toda a

arquitetura do sistema seja alterada. A alternativa

encontrada foi implementar todos os algoritmos em

forma de componentes que se conectam

dinamicamente em tempo de execução.  

Todo esse processo facilita também duas

tarefas normalmente difíceis de serem executadas

com sucesso. Uma é a integração de diversos tipos

de processamento, e outra tarefa é o isolamento de

problemas com o intuito de facilitar sua validação.

A especificação de todo o processamento

pode ser expressado através de uma álgebra na

qual os operadores são os diversos algoritmos

utilizados nos sistemas CBIR e os operandos são os

vetores de características. Outros detalhes dos

componentes que não são relevantes para o

gerenciam ento dos dom ín ios podem  ser

encontrados em [6]. 

A Figura 3 ilustra o acoplamento de vários

operadores (componentes), inclusive do operador de

Decisão. Outra influência inovadora do operador de

Decisão, é a possibilidade do processamento possuir

diversas seqüências simultâneas ou não, conforme

ilustrado na figura. 

As áreas tracejadas da Figura 3 ilustram o uso

do operador Pipeline, que tem como principal

característica agregar um conjunto de operadores. O

fato de um Pipeline ser um operador permite que o

mesmo seja reutilizado por outros operadores. Um

exemplo de reuso é ilustrado na Figura 3, na qual o

Pipeline I é baseado nos outros 3 pipelines.

A grande vantagem do uso do operador

Pipeline é que um conjunto de operações pode ser

abstraída de forma a associá-las ao domínio da

imagem a ser processada. Essa abstração e a

facilidade de reuso dos pipelines permite que os

dom ín ios  d as  im ag en s  s e ja  con tro lado

hierarquicamente. 

Sendo importante destacar que essa hierarquia

é naturalmente construída de forma incremental.

Além disso, mesmo com a hierarquia possuindo

diversos níveis a complexidade do gerenciamento não

é aumentada.

Uma metodologia adequada para construção

da hierarquia de domínios é o processo de

Generalização / Especialização, no qual vários

domínios podem ser generalizados em um único ou

um domínio pode ser especializado em vários outros.

Nesse aspecto, a hierarquia pode aumentar unindo

duas hierarquias separadas em uma só, bem como

incluir novas especificidades no processamento já

existente estendendo um Pipeline.

Um exemplo simples de generalização é

mostrado na Figura 4, na qual os Pipelines A e B, que

são independentes, são generalizados pelo Pipeline

C. O Pipeline A foi construído com o intuito de indexar

os histogramas das imagens completas. Já o Pipeline

B, faz a indexação de dados de textura de regiões de

interesse (ROI) previamente selecionadas pelo

Figura 2 - Setas finas representam alterações no fluxo

dos dados nas etapas de processamento de um sistema

CBIR.

Figura 3 - Acoplamento de Operadores

(componentes), com destaque para os novos tipos:

Decisor e Pipeline.
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usuário. Na construção do Pipeline C, adicionou-se

um Decisor que utiliza como condição a contagem

dos pixels da imagem, pois uma imagem com menor

número de pixels é considerada ROI. Assim, o

número de pixels é utilizado pelo Decisor para

determinar se o processamento será continuado pelo

Pipeline A ou B.

A influência principal, nesse exemplo de

generalização, é que o usuário passa a ativar

apenas um processamento com um custo

computacional adicional muito baixo. Além disso,

caso configurado, o Decisor (do Pipeline C) pode

ativar os Pipelines A e B ao mesmo tempo, assim é

garantido de forma automatizada que todas as

imagens sejam processadas pelos dois Pipelines. O

que poderia não ocorrer se os Pipelines A e B

fossem independentes, pois o usuário seria o

responsável por ativar os dois Pipelines.

Para o caso de Especialização de Pipelines,

um exemplo é representado na Figura 5. O Pipeline

A, é especializado pelos Pipelines B e C. A principal

função do Pipeline A é utilizar um operador de

segmentação e armazenar a imagem segmentada

em disco. Para sua especialização optou-se por

armazenar, além da imagem, o Histograma (Pipeline

B) ou informações de Textura (Pipeline C). Para

decidir qual pipeline processar utiliza-se como

condição informações sobre a anatomia da região

segmentada. 

Nesse exemplo de especialização consegue-

se adicionar facilmente novas funcionalidades ao

processamento sem nenhuma alteração das

funcionalidades iniciais. Essa é uma tarefa bastante

complexa nos sistemas atuais, pois normalmente

novas funcionalidades implicam em criação de novas

seqüênc ias  de p rocessam ento  que  são

independentes uma da outra. Isso faz com que

modificações em partes de processamentos comuns

tenham de ser feitas várias vezes, isto é, em cada

uma das seqüências.

Resultados

Para realização dos testes e validação dos

conceitos apresentados, o seguinte ambiente foi

implantado:

- servidor com sistema operacional GNU/Linux

distribuição RedHat 8;

- armazenamento das imagens no SGBD

Oracle 9i;

- implementação na linguagem Java;

- controle dos componentes feito pelo ambiente

Apache Cocoon [9] hospedado no Apache TomCat

[10];

- manipulação das imagens usando as

funcionalidades da biblioteca ImageJ [11];

Inicialmente, os esforços se concentraram no

uso de imagens de TC. Dessa maneira, um Pipeline

foi implementado buscando obter o máximo de

resultados com todas as propriedades desse domínio.

Para isso, fo i u tilizado pr inc ipalm ente o

comportamento das Unidades de Hounsfield como

parâmetros das decisões. Esse Pipeline foi dividido

em três fases atendendo a detalhes de três sub-

domínios. Na primeira fase é feita a identificação

anatômica da imagem, a segunda segmenta os

órgãos de interesse e, a terceira faz a identificação

patológica do órgão segmentado.

Figura 4 - Exemplo de Generalização de Pipelines.

Dois Pipelines (A e B) independentes são

generalizados pelo Pipeline C.

Figura 5 - Exemplo de Especialização de Pipelines. O

Pipeline A é especializado em dois outros Pipelines (B

e C), sendo que suas funcionalidades permanecem

inalteradas.
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O Pipeline foi executado sobre uma base de

40000 imagens de TC (~20GBytes) envolvendo

exames variados e diversas anatomias. Entre os

ganhos obtidos, um relevante é que o tempo de

resposta foi diminuído em média em 5 vezes, em

comparação com o processamento sem Pipeline.

Para validar o gerenciamento dos domínios

criou-se outro Pipeline, este relacionado com

imagens de RM, que foi especializado por algumas

de suas técnicas.  Além disso, os Pipelines de TC e

de RM foram generalizados em um comum

denominado Pipeline de Imagens Médicas. Nesse

Pipeline mais abrangente, as informações contidas

no cabeçalho DICOM são utilizadas para realizar a

separação dos domínios. 

A Figura 6 ilustra a hierarquia de domínios

utilizada nos experimentos.

Devido à grande quantidade de níveis e

elementos que podem ser gerados a partir dessa

hierarquia, optou-se por se concentrar nos domínios

apresentados. Contudo, é importante ressaltar que

outros (sub)domínios estão sendo modelados com

o intuito de identificar quais de suas propriedades

que se encaixam nas necessárias para inclusão na

hierarquia. Esse refinamento está sendo feito

visando atender também a domínios mais

específicos, como é o caso de patologias de crânio

em imagens de TC, bem como de outras patologias

de pulmão.

Um ganho obtido somente pela divisão das

técnicas foi a facilidade de indexação das em

conjuntos distintos, pois em qualquer ponto da

hierarquia pode ser gerado um índice. Com isso, a

manipulação desse domínio fica mais adequada para

ambientes com alta demanda de dados.

Discussão e Conclusões

Este artigo apresenta aspectos relacionados

com o gerenciamento de imagens médicas utilizando

hierarquias de domínio. Com esse tipo de

gerenciamento a arquitetura proposta permite que a

maneira mais intuitiva de divisão de domínios seja

realizada em PACS. 

A inclusão de novos domínios em uma

determinada hierarquia permite que a adição de

novas funcionalidade se torne uma atividade

independente, no sentido de não afetar as

configurações existentes. Nessa tarefa, diversos tipos

de processamento podem coexistir e serem

executados simultaneamente sem a intervenção do

usuário. 

O uso dos operadores de Decisão permitem a

inclusão de informações de contexto com

processamento automatizado. Esse fato possibilita

uma aproximação maior entre os aspectos

sem ânticos existentes nas im agens e o

processamento automatizado.

Outro fato im portante é que ocorre

naturalmente uma divisão das responsabilidades dos

usuários do ambiente PACS. Assim, cada tipo de

usuário se preocupa com tarefa que mais  combina

com seus conhecimentos e atividades.  O médico

define a hierarquia de domínios que deseja trabalhar,

o técnico em imagens faz a configuração do sistema

e o programador se preocupa somente com os

algoritmos a serem implementados.

A possibilidade de separar (indexar)

individualmente os diferentes domínios criados na

hierarquia, permite otimizar o processamento das

consultas mais utilizadas no ambiente sem influenciar

o processamento usual das imagens. 

Toda essa gama de novas funcionalidades

abrem novas perspectivas que permitem que as

funcionalidades de busca por conteúdo nas imagens

fiquem mais propensas de serem usadas atendendo

aos requisitos existentes nos ambientes PACS.
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1DV�DXODV�SUiWLFDV��RV�DOXQRV�UHFHEHP�XPD�LQWURGXomR� SUiWLFD� GH� DSOLFDWLYRV� JHUD LV� FRP� XP�H[HPSOR� PpGLFR�� H� GHSRLV� WHP� TXH� H[HUFLWDU� XP�H[HPSOR�VLPLODU�XVDQGR�RV�FRQFHLWRV�H�FRPDQGRV�XWLOL]DGRV��7RGDV�DV�DXODV�SUiWLFDV�VmR�PLQLVWUDGDV�HP�WUrV� ODERUDWyULRV� GLGiWLFRV�� FRQWDQGR� QR� WRWDO� FRP����PLFURFRPSXWDGRUHV��VHQGR����3,,������FRP���0E�GH�PHPyULD�5DP�H��� 3,,,�����*E�FRP�����0E�GH�PHPyULD�5DP�� WRGRV� FRP�PRQLWRU�6 �9*$��2V�FRPSXWDGRUHV� VmR� OLJDGRV� HP� UHGH� HP� XP�VHUYLGRU�/LQX[��H�FRQH[mR�FRP�D�,QWHUQHW�HP�XPD�UHGH� SHHG\� GH� �0ELWV�� 2V� ODERUDWyULRV� VmR�FOLPDWL]DGRV�H�SRVVXHP�UHFXUVRV�PXOW LPtGLD��&RP�HVWH�Q~PHUR�GH�FRPSXWDGRUHV�p�SRVVtYHO�PLQLVWUDU�DV�DXODV�FRP�XP�DOXQR�HP�FDGD�FRPSXWDGRU�H�DV�DXODV� VmR� PLQLVWUDGDV� FRP� D� SUHVHQoD� GH� GRLV�SURIHVVRUHV�SRU�WXUPD�
�����$WLYLGDGHV�GH�&DPSR
2� 3$33� FRPSUHHQGH� XPD� H[WHQVD�DWLYLGDGH�SUiWLFD�GH�FDPSR��� WRGRV�RV�SURIHVVRUHV�GR� PyGXOR� DFRPSDQKDP� RV� DOXQRV� SDUD� HVWD�DWLYLGDGH� HP� XP� {QLEXV� GD� XQLYHUVLGDGH�� ILFDQGR�FDGD� GRLV� SURIHVVRUHV� UHVSRQViYHLV� SRU� FHUFD� GH���� DOXQRV�� (VWHV� DOXQRV� GLYLGHP �VH� HP� GXSODV��RQGH� FDGD� GXSOD� DWUDYpV� GH� XP� TXHVWLRQiULR��HQWUHYLVWDP� FHUFD� GH� ��� IDPtOLDV� GH� XPD�GHWHUPLQDGD� UHJLmR� GD� FLGDGH� GH� 3UHVLGHQWH�3UXGHQWH� ± 6�3�� FRP� R� LQWXLWR� GH� UHDOL]DU� XP�GLDJQyVWLFR� LQLFLDO� GDV� FRQGLo}HV� GH� VD~GH��FRQKHFHQGR� R� PHLR� DPELHQWH� H� R� HVWLOR� GH� YLGD�GDV�SHVVRDV�UHVLGHQWHV�QR�ORFDO���(P�XP�S ULPHLUR�PRPHQWR��RV�DOXQRV�FRQKHFHP�R�ORFDO��LGHQWLILFDP�D�FDVDV�H�LQIRUPDP�RV�PRUDGRUHV�VREUH�R�TXH�p�R�3$33��(P�YLVLWDV�SRVWHULRUHV��FROKHP�LQIRUPDo}HV�WDLV� FRPR�� GDGRV� SHVVRDLV� GDV� IDPtOLDV�� KLVWyULFR�GH�GRHQoDV�H�PHGLGDV�GH�VDQHDPHQWR�EiVLFR�1DV�DXODV GH� LQIRUPiWLFD�� FDGD�GXSOD�GLJLWD�RV� GDGRV� FROHWDGRV� QR� WUDEDOKR� GH� FDPSR� H�GHL[DP� DUPD]HQDGRV� HP� XPD� SODQLOKD� GR�DSOLFDWLYR� 0LFURVRIW� ([FHO�� $� HVFROKD� SRU� HVWH�DSOLFDWLYR� VH� GHYH� DR� IDWR� GH� VHU� DPSODPHQWH�GLIXQGLGR� H� WHU� XPD� LQWHUIDFH� IOH[tYHO� WHQGR� HP�YLVWD� TXH� RV� DOXQRV� HP� TXHVWmR� VmR� GR� SULPHLUR�DQR� GH� PHGLFLQD� H� PXLWR� GHOHV� QmR� WHP�H[SHULrQFLD�HP�LQIRUPiWLFD�1R� ILQDO� GD� GLJLWDomR� GRV� GDGRV�� p�PRQWDGR� XPD� ~QLFD� SODQLOKD� FRP� WRGRV� RV�TXHVWLRQiULRV�TXH�D�SDUWLU�GH�HQWmR��ILFD�GLVSRQtYHO�SDUD� R� 'HSDUWDPHQWR� GH� 6D~GH� 3~EOLFD� GD�8QLYHUVLGDGH� TXH� SDVVD� D� HODERUDU� SURMHWRV� GH�DX[tOLR�j�FRPXQLGDGH�QD�SUHYHQomR�H�PDQXWHQomR�GD�VD~GH��$OpP� GLVWR�� RV� DOXQRV� ID]HP� XP� WUDEDOKR�FLHQWtILFR� VREUH� R� GLDJQyVWLFR� GH� VD~GH� H�
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GHPRJUiILFR� GD� iUHD� HVWXGDGD�� VXEPHWHQGR �R�SDUD� R� FRQJUHVVR� PpGLFR� GD� XQLYHUVLGDGH� HQWUH�RXWURV�8P� RXWUR� WUDEDOKR� GHVHQYROYLGR� SHORV�DOXQRV� p� D UHDOL]DomR� GH� XP� VHPLQiULR�DEUDQJHQGR�RV�FRQFHLWRV�GH�LQGLFDGRUHV�GH�VD~GH��3DUD�D� UHDOL]DomR�GHVWH��XWLOL]D �VH�RV�VLWHV�RILFLDLV�GR� ,%*(��'$7$686��&9(��6($'��FRP�R�REMHWLYR�GH� OHYDQWDU� GDGRV� GH� XP� GHWHUPLQDGR� PXQLFtSLR�FRP� QR� PtQLPR� ��� PLO� KDELWDQWHV� QRV� DQRV� GH������� ����� H� ����� HP� DQiOLVH� FRPSDUDWLYD� FRP�RV�LQGLFDGRUHV�GR�HVWDGR�QR�TXDO�R�PXQLFtSLR�HVWi�LQVHULGR�H�R�SDtV��1HVWHV� WUDEDOKRV�� D� LQIRUPiWLFD� S DUWLFLSD�DX[LOLDQGR� RV� DOXQRV� QR� OHYDQWDPHQWR� GH� GDGRV�DWUDYpV� GR� DFHVVR� j� ,QWHUQHW�� QD� REWHQomR� GDV�HVWDWtVWLFDV� YLD� ([FHO� H� QR� WUHLQDPHQWR� GR�DSOLFDWLYR�0LFURVRIW� 3RZHU� 3RLQW� SDUD� D� SURGXomR�GH�S{VWHUHV�H�RX�VOLGHV�$� LQWHQomR� SDUD� RV� SUy[LPRV� DQRV� p� GHXWLOL]DU� R�(SL,QIR� >��@� DR� LQYpV� GR�([FHO� SRLV� HVWH�VRIWZDUH� IRL�HODERUDGR�HVSHFLDOPHQWH�SDUD�D�iUHD�GH�VD~GH��R�TXH LUi� IDFLOLWDU�R� WUDEDOKR�GRV�RXWURV�SURIHVVRUHV� GR� SURJUDPD� �3$33�� HP� UHODomR� j�UHJLVWURV� GH� GDGRV� LPSRUWDQWHV� QR� HVWXGR� GD�HSLGHPLRORJLD�
�����)RUPD�GH�$YDOLDomR
&RPR� D� ,QIRUPiWLFD� ID]� SDUWH� GR� 3$33�� D�DYDOLDomR� JHUDO� GR� 3$33� p� EDVHDGD� QR�GHVHPSHQKR� GR� DOXQR� GXUDQWH� R� FXUVR� �SHVR� ����HQWUHJD� GH� H[HUFtFLRV� SUiWLFRV� �SHVR� ���� SURYD�SUiWLFD�GH�,QIRUPiWLFD��SHVR����H�SURYD�WHyULFD�GRV�FRQWH~GRV� UHVWDQWHV� �SHVR� ���� $V� DWLYLGDGHV� GH�DYDOLDomR� GD� LQIRUPiWLFD� GHVHQYROYLGDV� SHORV�DOXQRV�VmR�>�@��x 5HGDomR�H�LPSUHVVmR�GH�WUDEDOKRV�XVDQGR�R�0LFURVRIW�:RUG�H�,QWHUQHW�x $QiOLVH� HVWDWtVWLFD� H� JUiILFD� EiVLFD� GH�GDGRV�PpGLFRV�XVDQGR�R�0LFURVRIW�([FHO�x (ODERUDomR�GH�VOLGHV�XWLOL]DQGR�R�0LFURVRIW�3RZHU�3RLQW�x 5HVXOWDGRV� GD� 3HVTXLVD� QD� ,QWHUQHW��:::�� VREUH� XP� WHPD� GH� PHGLFLQD� XVDQGR� R�,QWHUQHW�([SORUHU�RX�1HWVFDSH�&RPXQLFDWRU�x 3HVTXLVDV� ELEOLRJUiILFDV� HVSHFtILFDV� QR�0('/,1(�H�%,5(0(�2� DOXQR� p� DSURYDGR� QR� 3$33� V H� REWLYHU�PpGLD�SRQGHUDGD�PtQLPD���H�D�IUHT�rQFLD�PtQLPD�GH�FRPSDUHFLPHQWR�jV�DXODV�� ����GDV�DXODV�����$YDOLDomR�GR�3$33
1R� ILQDO� GH� ����� RV� DOXQRV� IL]HUDP� D�DYDOLDomR�GR�SURJUDPD�DWUDYpV�GH�XP�TXHVWLRQiULR�FRP� SHUJXQWDV� VREUH� D� DSOLFDELOLGDGH� GRV�

FRQWH~GRV� SDUD� R� GHVHQYROYLPHQWR� GD� SUiWLFD�SURILVVLRQDO�� 2V� UHVXPR� GRV� UHVXOWDGRV� HVWmR�DSUHVHQWDGRV�QD�WDEHOD���
7DEHOD���5HVXPR�GRV� UHVXOWDGRV�GD�DYDOLDomR�GR�3URJUDPD�3$33�SHORV�DOXQRV�7RWDO 3DUFLDO 'HVQHFHVViULRV,QIRUPiWLFD ��� ��� ���%LRHVWDWtVWLFD ��� ��� ���'HPDLV�FRQWH~GRV ��� ��� ��

6HSDUDQGR� RV� FRQWH~GRV� HP� WUrV� JUXSRV��REVHUYD�VH� TXH� D� ,QIRUPiWLFD� p� FRQVLGHUDGD��WRWDOPHQWH�� DSOLFiYHO� SRU� ���� GRV� DOXQRV�HQTXDQWR� D� %LRHVWDWtVWLFD� SRU� ���� H� RV� GHPDLV�FRQWH~GRV�����&RQVLGHUDQGR� DV� IUHT�rQF LDV� GH��WRWDOPHQWH�� H� �SDUFLDOPHQWH��� ���� GRV� DOXQRV�FRQVLGHUDP� TXH� D� ,QIRUPiWLFD� WHUi� DOJXPD�UHOHYkQFLD� QR� IXWXUR� SURILVVLRQDO�� D� %LRHVWDWtVWLFD�����H�RV��GHPDLV�FRQWH~GRV������(VWHV� UHVXOWDGRV� HUDP�� GH� FHUWD� IRUPD���HVSHUDGRV�� SRLV� D� ,QIRUPiWLFD� QmR� p� R� IRFR� GD�IRUPDomR� GR� IXWXUR� PpGLFR�� 0DV� SRU� RXWUR� ODGR��GHYLGR�D�SRXFD�PDWXULGDGH�GRV�DOXQRV�GH�SULPHLUR�DQR� H� WDPEpP� DR� IDWR� GD� LQRYDomR� SHGDJyJLFD�LPSOHPHQWDGD�� D� LPSRUWkQFLD� GD� ,QIRUPiWLFD� ILFD�SUHMXGLFDGD��3UHWHQGH�VH�QR�WUDQVFRUUHU�GRV�DQRV��ID]HU�QRYDV�DYDOLDo}HV�FRP�UHODomR�j� LQIRUPiWLFD��SRLV�R�Q~PHUR�GH�DOXQRV�TXH�HVWmR�QRV�DQRV�ILQDLV�GD� IDFXOGDGH�� VHPSUH� EXVFD� DX[tOLR� GRV�SURIHVVRUHV� GH� LQIRUPiWLFD�� SDUD� DX[LOLi �ORV� QD�SURGXomR� GH� DUWLJRV�� DSUHVHQWDo}HV� YLD�3RZHU3RLQW��EXVFDV�QD�,QWHUQHW�HWF����'LVFXVV}HV�H�&RQFOXV}HV
3HOD�DYDOLDomR�GRV�DOXQRV��XPD�SDUWH�QmR�UHFRQKHFH� D� LPSRUWkQFLD� GD� LQIRUPiWLFD� FRPR�IHUUDPHQWD�IXQGDPHQWDO�QR�VHX�IXWXUR�SURILVVLRQDO��DX[LOLDQGR� DGPLQLVWUDWLYDPHQWH�� DUPD]HQDQGR�DQDPQHVH� GRV� SDFLHQWHV�� EXVFDQGR� LQIRUPDo}HV�HP�EDVHV�GH�GDGRV�HWF�$WXDOPHQWH�� HP� KRVSLWDLV� TXH� HPSUHJDP�DOWD� WHFQRORJLD�� QmR� VmR� FRQWUDWDGRV� IXQFLRQiULRV�SDUD� DWLYLGDGHV� GH� DSRLR�� LQFOXVLYH� PDQXWHQomR��VHP� XP� FRQKHFLPHQWR� PtQLPR� GH� LQIRUPiWLFD��SDUD� SUHHQFKHU� UHTXLVLo}HV�� ID]HU� UHODWyULRV� GH�FRQVHUWRV� HWF�� 1HVVHV� DPELHQWHV�� R� FRQWDWR� GR�PpGLFR� p� LQWHQVR� FRP� D� LQIRUPiWLFD�� H� pQHFHVViULR� TXH� R� PpGLFR�� DSHVDU� GH� OHLJR�� QmR�ILTXH� FRPSOHWDPHQWH� GHSHQGHQWH� GR� SURILVVLRQDO�GH� LQIRUPiWLFD�� SRLV� LVWR� OLPLWD� D� VXD� DXWRQRPLD�SURILVVLRQDO�3ODQHMD�VH� QR� ILQDO� GR� FXUVR�� ID]HU�QRYDPHQWH� XPD� DYDOLDomR� FRP� D� PHVPD� WXUPD�
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SDUD� YHULILFDU� VH� R� SRQWR� GH� YLVWD� GRV� DOXQRV�PXGRX�RX�QmR�FRP�R�DPDGXUHFLPHQWR�DFDGrPLFR�HP� UHODomR� j� LQIRUPiWLFD� QR� VHX� IXWXUR�SURILVVLRQDO�3DUD� ILQDOL]DU�� FDEH� DRV� SURIHVVRUHV� GH�,QIRUPiWLFD� WUDoDU� HVWUDWpJLDV� PHWRGROyJLFDV� SDUD�LQFHQWLYDU�RV�DOXQRV�D�YDORUL]DUHP�H�UHFRQKHFHUHP�R�SDSHO�FDGD�YH]�PDLV�FUHVFHQWH�GD�LQIRUPiWLFD�QD�PHGLFLQD����5HIHUrQFLDV�%LEOLRJUDILFDV
>�@� *$*1(�� 5REHUW�� 0�� &RPR� VH� UHDOL]D� D�DSUHQGL]DJHP�� 5LR� GH� -DQHLUR�� /LYURV� 7p FQLFRV� H�&LHQWtILFRV���0(&�������
>�@�6$1'521,��/DXUD��2�HVSDoR�GR�OLYUR�QD�HUD� GR� FRPSXWDGRU�� ,Q��5HYLVWD� )RQWHV� GR�&HQWUR�GH� ,QIRUPiWLFD�QD�(GXFDomR�� ,%0�%UDVLO��Q����SiJ�����������
>�@� 6KRUWOLIIH� (�� 3HUUHDXOW� /(�� )DJDQ� /0��:LHGHUKROG� *�� 0HGLFDO� ,QIRUPDWLFV�� &RPSXWHU�$SSOLFDWLRQV� LQ�+HDOWK�&DUH�DQG�%LRPHGLFLQH�� �QG�(GLWLRQ�� $GGLVRQ�:HVOH\�� ������ YDQ� %HPPHO� -��0XVHQ�0��HGV����+DQGERRN�RI�0HGLFDO�,QIRUPDWLFV��6SULQJHU�9HUODJ�������
>�@�9$/(17(�-RVp�$UPDQGR��&RPSXWDGRUHV�H� FRQKHFLPHQWR�� UHSHQVDQGR� D� HGXFD omR��&DPSLQDV��81,&$03�������
>�@� 9$/(17(� -RVp� $UPDQGR�� 4XHVWmR� GR�VRIWZDUH�� SDUkPHWUR� SDUD� R� GHVHQYROYLPHQWR� GH�VRIWZDUH� HGXFDWLYR�� 0HPR� GR� 1,('� �Q~FOHR� GH�LQIRUPiWLFD�DSOLFDGD�j�HGXFDomR���81,&$03������
>�@� 0$16),(/'�� 5RQ�� 0LFURVRIW� 2IILFH�3URIHVVLRQDO�� 0DNURQ� %RRNV�� 6mR� 3DXOR�� ������7UDGX]LGR�SRU�-RmR�(GXDUGR�1yEUHJD�7RUWHOOR�
>�@� *$5'1(5�� 5�� 0�� 3DWWLHQW� 0RQLWRULQJ�6\VWHPV�� ,Q�� 6KRUWOLIH�� (�� +�� �(G��� 0HGLFDO�,QIRUPDWLRQ�� 5HDGLQJ�� 0DVV�� $GGLOVRQ� :HVOH\�3XEO��3���������������
>�@�0$&(5$7,1,��5��6$%%$7,1,� ��5��0��(��7HOHPHGLFLQD��$�QRYD�UHYROXomR��,QIRUPpGLFD����������������
>�@� $3267,/$� '2� (3,1)2� GLVSRQtYHO� HP�DEULO� GH� ���� QD� SiJLQD�KWWS���ZZZ�XVS�EU�IP�GLP�HSLLQIR�LQGH[�KWP
>��@� 1255,6�� )� HW� DO�� 2�PLFURFRPSXWDGRU�QD�SUiWLFD�FOtQLFD���6mR�3DXOR��5RFFD�������

>��@� 6:((1(<�� 0�� $�� (7� $/�� ,QQRYDWLYH�'HVLJQV� LQ� 0XOWLPHGLD� 3URJUDPV� IRU� &OLQLFDO�7HDFKLQJ�� ,Q�� 0(',1)2� ����� � �WK� :RUOG�&RQJUHVV� RQ� 0HGLFDO� ,QIRUPDWLFV�� *HQHYD�3DOH[SR��������,0,$��������S�������
>��@� ',5(75,=(6� &855,&8/$5(6�GLVSRQtYHO� HP� DEULO� GH� ����� QD SiJLQD�KWWS���ZZZ�PHF�JRY�EU�VHVX�IWS�UHVROXFDR�����0HGLFLQD�GRF
>��@� $9$/,$d2� '$6� &21',d®(6� '(�2)(57$6� '26� &85626� '(� *5$'8$d2�GLVSRQtYHO�HP�DEULO�GH������QD�SiJLQD�KWWS���ZZZ�PHF�JRY�EU�6HVX�$YDOLDFDR�,QVWUXPHQWDO�VKWP�����
>��@�*21d$/9(6��(��/�H�0$5&21'(6��(��(GXFDomR� 0pGLFD�� (GLWRUD� 6DOYLHU�� �� HGLomR�������

���&RQWDWR0HOLVVD�0DUFKLDQL�3DORQH�=DQDWWD���5LFDUGR�/XtV�%DUERVD���*LVHOD�1XQHV�*HD��'DQLHOD��7HUH]D�$VFrQFLR�5XVVL����/RULV�$SDUHFLGD�)HOLFLR�'DQLHO����0DULQHV�*RQ]iOH]��
������������ )DFXOGDGH�GH�0HGLFLQD�GH�3UHVLGHQWH�3UXGHQWH�� 812(67(5XD�-RVH�%RQJLRYDQL������&(3�����������7HOHIRQH���� ���������3UHVLGHQWH�3UXGHQWH�± 63

��������H�PDLO��^PHOLVVD�_�ULFDUGR�_�JLVHOD�_�GDQLHOD`�#DSHF�XQRHVWH�EU��H�PDLO��ORUGDQ#PXUDQHW�FRP�EU��H�PDLO��PDULQHV#VWHWQHW�FRP�EU
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Resumen – Entre los errores médicos se encuentran los errores producidos al momento de prescribir 
medicamentos, dentro de ellos podemos incluir los relacionados con la dosificación. Los sistemas de 
prescripción electrónicos con soporte en la toma de decisiones son una herramienta eficaz para evitar dichos 
errores. Este trabajo versa sobre los aspectos metodológicos y prácticos en cuanto a la creación de una base 
de conocimiento que alimenta a un sistema de prescripción electrónico en el contexto de una historia clínica 
electrónica para asistir al profesional en el ajuste de dosis en el momento de la prescripción. 
 
Palabras-clave: Sistemas de prescripción electrónica, Prescripción de drogas, Dosificación de drogas 
 
Abstract – Dosage error is one of the most important problems during drug prescription. Electronic prescribing 
systems supported by medical decision making schedules is a useful tool in order to avoid these mistakes. This 
article describe the methodological and practical aspects related to the development of a knowledge base. This 
base delibers information to an electronic prescription system in a context of an electronic medical record, and 
consequentely it helps physicians to prescribe drugs safetly. 
 
Key-words: Electronic prescription systems, Drug Prescription, Drug dosing 
 
Introducción 

 
Error médico: desde la publicación del reporte “To 
err is  human” del “Institute of Medicine” (IOM) de 
los EEUU [1] se ha puesto mucha atención a los 
errores médicos; entre las categorías en las que se 
dividen dichos errores se encuentra la de los 
errores producidos por la prescripción y 
administración de medicamentos. Reportes 
posteriores vislumbran que la utilización de 
sistemas de información aplicados a la práctica 
clínica ayudarían a evitarlos [2, 3]. 

 
Prescripción médica: los prescriptores son 
humanos y por lo tanto pueden cometer errores, sin 
embargo los sistemas donde los mismos trabajan 
también contribuyen a dichos errores y los 
cometidos durante la prescipción farmacológica son 
el tipo más común de error relacionado a 
medicamentos prevenibles [4]. Son múltiples los 
factores asociados a errores de prescripción [5], 
entre ellos encontramos inadecuado conocimiento 
sobre la droga, no considerar características del 
paciente, calculo de dosis, nomencalturas y formas 
farmacéuticas [6]. Estudios sobre errores de 
medicación demuestran que casi la mitad de los 
mismos se comenten en el momento de la 

prescripción [7] y por lejos el más común son los 
relacionados a la dosificación [8]. Los errores de 
cálculo de dosis ocurren comunmente en pediatría 
donde son muy utilizados [9] sin embargo hay 
estudios que demuestran significativas deficiencias 
en dicha habilidad en otras especialidades [10]. 

 
Sistemas de prescripción electrónicos: el análisis 
del origen de los errores sugiere que la aplicación 
de la tecnología de la información al proceso de 
prescripción puede mejorar el mismo y disminuir el 
riesgo de error [11-16]. Una reciente revisión 
sistemática evidencia que el uso de sistemas de 
prescricpción electrónicos (SPE) con soporte para 
la toma de decisiones reduce substancialmente la 
tasa de errores relacionados a medicación [17] y 
revisiones sistemáticas previas muestran evidencia 
concreta de los beneficios de utilizar dichos 
sistemas en cuanto al ajuste de dosis [18-20]. 

Los componentes básicos en los que se 
puede dividir a un SPE son [21-23]:  

Base de conocimiento sobre el paciente: la 
misma debe contener información clínica como por 
ejemplo: edad, sexo, peso, enfermedades, estados 
fisiológicos, resultados de exámenes 
complementarios, etc.; y también información 
farmacológica como: historia de alergias, 
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medicamentos que consume al momento de la 
prescripción, medicamentos consumidos 
previamente. Estos tipos de información se integran 
adecuadamente en una historia clínica electrónica, 
ámbito donde mejor se desarrollan todas las 
ventajas de un SPE [24]. 
Base de conocimiento sobre especialidades  o 
productos medicinales: en ellas está contenida la 
información con respecto a los productos 
farmacéuticos que se comercializan en un área o 
región. Contemplan los diferentes atributos y 
características de dichos productos, tales como 
nombre comercial, presentación, dosificación, 
precio, cobertura, tipo de dispensación, 
conservación, origen, laboratorio que lo produce, 
etc. En nuestro país las fuentes de donde se 
obtiene la información son la industria farmacéutica, 
los financiadores de salud y farmacólogos clínicos. 
Estas bases son generalmente mantenidas por 
empresas abocadas a tal fin y en algunos casos por 
organismos oficiales encargadas de informar 
periódicamente a sus suscriptores sobre las altas, 
bajas o modificaciones de productos medicinales.  
Base de conocimiento estructurada sobre  
principios activos o monodrogas: debe contener en 
forma completa y adecuadamente ordenada toda la 
información relacionada a los principios activos de 
los productos farmacéuticos tales como: nombre 
genérico o no propietario, sinónimos y ortografía 
alternativa, clasificación farmacológica y/o 
terapéutica, farmacodinamia y farmacocinética, 
preparación, formas de administración, estabilidad y 
forma de conservación, incompatibilidades 
fisicoquímicas, rango de dosis recomendada, 
dosificación en pacientes pediátricos, dosificación 
en ancianos, dosificación en insuficiencia renal, 
dosificación en insuficiencia hepática severa, 
dosificación en cirrosis , embarazo y lactancia, 
sobredosis, precauciones, indicaciones, 
contraindicaciones, reacciones adversas, 
antagonismos y antidotismos, interacciones,  
información para los pacientes y necesidades de 
control de signos, síntomas o exámenes 
complementarios. 
Vocabularios controlados para las bases de 
conocimiento: cada uno de los dominios 
contemplados en las bases de conocimiento que 
requieren los SPE debe ser abordado por una 
terminología de control para ordenar el 
almacenamiento y la recuperación de la 
información.  
 
Sistema de Prescripción Electrónica del Hospital 
Italiano: El Hospita Italiano de Buenos Aires es un 
hospital universitario de alta complejidad que 
cuenta con 550 camas de internación y más de 200 
consultorios ambulatorios en 20 centros de atención 

distribuidos en la Capital Federal y el Gran Buenos 
Aires. Desde el año 1998 está implementando un 
sistema de información clínico en sus diferentes 
niveles de atención [25, 26]. La historia clínica 
electrónica utilizada en el ambulatorio posee ya 
implementado un módulo de prescripción 
electrónico [27]. En dicho módulo, previa validación 
de su base de conocimiento [28], se utiliza para dar 
soporte al proceso prescriptivo un sistema 
notificador de interacciones farmacológicas  [29].  

Al abocarnos a dotar de más sistemas 
clínicos de soporte para la toma de decisiones al 
SPE nos vimos en la necesidad de crear una nueva 
base de conocimiento que almacenara la 
información estructurada con respecto a las dosis 
de los principios activos, el presente trabajo 
presenta los aspectos metodológicos y prácticos de 
dicha tarea. 

 
Metodologia 
 

Con la finalidad de brindar alarmas al médico 
con respecto a la dosificación de los fármacos  
durante la prescripción, asegurando una mayor 
precisión en el ajuste de las mismas, tuvimos que 
estructurar la base de conocimiento de donde se 
nutre el  SPE. Dicho proceso requirió la delineación 
y organización de los siguientes dominios de cada 
uno de los principios activos o monodrogas 
contenidas en la base: 
 
Límite Terapéutico - Tóxico: independientemente 
de las diversas dosis que un fármaco puede poseer 
para sus distintas aplicaciones o indicaciones, 
siempre hay un límite mínimo debajo del cual 
carece de efecto terapéutico y un límite máximo 
más allá del cual hay riesgo de toxicidad y/o 
ausencia de mayor efecto terapéutico. A cada uno 
de estos límites los denominaremos 
respectivamente rango terapéutico general y rango 
de toxicidad, los cuales fueron asignados a cada 
fármaco en forma individual.  
 
Indicaciones:  la dosificación de un fármaco 
depende generalmente del problema clínico a 
tratar, motivo por el cual fue necesario controlar 
cada una de las posibles indicaciones aplicables a 
cada principio activo que modificaran la dosificación 
del mismo. 
 
Rangos Terapéuticos Particulares: la dosificación 
se basa habitualmente no en una dosis exacta,  
sino en un rango de dosis posible. Un mismo 
fármaco puede variar sus  rangos de dosis según 
las distintas situaciones clínicas en las que se lo 
utilice (indicaciones). 
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Vías de Administración:  un fármaco puede tener 
más de una vía de administración posible, incluso 
para tratar el mismo disturbio clínico. Por otra parte, 
la variación de la vía de administración puede 
significar un cambio en la dosificación, aun para 
tratar el mismo problema clínico (Tabla 1). 
 
Unidades de dosificación:  generalmente no se 
utilizan las mismas unidades para expresar las 
dosis de un mismo fármaco, por lo cual fue 
necesario controlar dicho aspecto (Tabla 2). 
 
Universos Farmacocinéticos:  además de la 
farmacocinética del adulto sano, existen variaciones 
muy importantes de la misma motivadas por 
modificaciones fisiológicas (vejez,etc) o patológicas 
(nefropatía, etc)  que tienen sus repercusiones en la 
dosificación (Tabla 3). 
 
Estudios de Seguimiento:  si bien este aspecto no 
es un dominio estricto del item dosificación de un 
fármaco, se controló para cada principio activo los 
exámenes complementarios de seguimiento y 
monitoreo recomendados luego de la prescripción 
del mismo. Esto se hizo con la finalidad de adjuntar 
la indicación de dichos estudios en el momento de 
la prescripción del medicamento, esta demostrado 
que con esta acción se disminuyen los errores por 
omisión para el citado monitoreo [30]. 

 

Resultados 
 
Una vez delineados los distintos dominios a 
estructurar se procedió al control e ingreso en la 
base de conocimiento del SPE de la información de 
cada fármaco siguiendo el siguiente árbol de flujo: 
 
1) A todo fármaco se le asigna un rango 

terapéutico  general (dosis mínima y máxima 
útiles) y una dosis límite (límite de toxicidad). De 
esta manera el SPE podrá detectar dosis 
subterapéuticas y/o dosis tóxicas. Utilizando 
como ejemplo a la vancomicina se mostrarán 
los contenidos de cada dominio: 

 
Rango terapéutico general:  1g semanal / 2 g /dia 

Límite de toxicidad: 2 g/dia 

  
2) A cada fármaco se le asignaron todos los 

problemas médicos o indicaciones en que se lo 
puede utilizar: 

 
                

• Neumonía intrahospitalaria • Meningitis a SAMR 

• Osteomielitis post-quirúrgica • Abcesos post-quirúrgicos  

• Infecciones cutáneas 
intrahospitalarias 

• Peritonitis asociada a diálisis 
peritoneal 

• Infecciones cutáneas 
intrahospitalarias 

• Endocarditis bactaeriana 
aguda 

mg/dia 

mg/dosis 

mg/kg 

mg/kg/dia 

mg/kg/dosis 

mg/kg/minuto 

mg/m² 

mg/m²/dia 

ml 

ml/min 

g/día 

U/kg 

U/kg/dosis 

UI 

mcg 
 

Tabla 2: Unidades 
de dosificación 

ocular endotraqueal 

oral intraósea 

ótica intranasal 

epidural intramuscular 

sublingual intratecal 

inhalatoria intraperitoneal 

tópica intra-articular 

subcutánea intra-arterial 

intradérmica instilación 

intramuscular vesical 

vaginal tópica 

endovenosa transdérmica 
 

Tabla 1: Vías de administración 
 

Adultos (dosis de carga) 

Adultos (dosis de mantenimiento) 

Ancianos 

Neonatos 

Pediátricos (dosis de carga) 

Pediátricos (dosis de mantenimiento) 

Hepatópata (cirrótico y no cirrótico) 

Embarazo 

Lactancia 

Nefropatía pre-sustitutiva con clearance de 
creatinina › 50 ml-min,  

Nefropatía pre-sustitutiva con clearance de 
creatinina  50-10 ml-min, 

Nefropatía pre-sustitutiva con clearance de 
creatinina  ‹ 10 ml-min 

Nefropatía en hemodiálisis 

Nefropatía en diálisis peritoneal 

Nefropatía en hemofiltración 
 

Tabla 3: Universos Farmacocinéticos 

CBIS’2004 26

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



• Infección de herida quirúrgica • Tratamiento intraluminal de 
catéteres contamindados 
(lock) 

• Enterocolitis estafilocóccica • Sépsis por cateter 

• Urosépsis a enterococo • Diarrea clostridial 

• Neutropénico febril intrahospitalaria (sin foco) 

     
El control de las indicaciones por medio de 

un lenguaje por problemas médicos requiere del 
conocimiento médico general y en particular de la 
farmacología clínica para que permita abarcar la 
inmensa mayoría de cuadros clínicos susceptibles 
de ser tratados por el fármaco en cuestión. El 
enfoque desde las indicaciones resulta mucho más 
práctico para el médico asistencial ya que es así 
como éste aborda la problemática de la 
enfermedad, y desde donde parte en busca de su 
modelo resolutivo. Dicho vocabulario propietario de 
problemas médicos o indicaciones luego es 
codificado individualmente con SNOMED CT [31] 
para posibilitar la implementación de nuevas reglas 
de validación para utilización de fármacos según 
guías farmacoterapéuticas de la institución, así 
como el ajuste de dosis por indicación.  
 
3) Para cada indicación médica se abre un 

espectro de vías posibles de administración: 
 

Diarrea clostridial Oral 

Sépsis por catéter Endovenosa 

Peritonitis en diálisis peritoneal Intraperitoneal 

Meningitis a SAMR Intratecal 

Lock a cateter semipermanente Intraluminal 

 
4) Posteriormente a cada indicación médica, 

suministrada por una determinada vía, se le 
asigna un rango terapéutico individual (desde / 
hasta) y opciones para expresarlo en las 
unidades utilizadas habitualmente: 

 
Indicación Sépsis por cateter 

Vía de administración Endovenosa 

Rango terapéutico particular 1 gr cada 7/5 días 

 
5) Para cada indicación médica, suministrada por 

una determinada vía, con su rango terapéutico 
expresado en las unidades correspondientes, se 
registran las dosis adecuadas a las opciones 
farmacocinéticas de cada fármaco: 

 
Adulto carga 2 gr/día 

Adulto mantenimiento 2 gr/día 

Anciano 1gr/día 

Hepatopatía 2 gr/día 

Lactancia Categoría 2 

Embarazo Categoría C 

Nefropatía con Clearance Cr > 50 ml/min 2 gr/dia  

Nefropatía con Clearance Cr < 50 -10 ml/min 1 gr/12-96 hs 

Nefropatía con Clearance Cr < 10 ml/min 1 gr /4 - 7 días 

Nefropatía en hemofiltración  0.5 - 1 gr/dia 

Nefropatía en diálisis peritoneal 1 gr /5 días 

Nefropatía en hemodiálisis 1 gr /5 días 
(sin refuerzo 
postdialítico) 

 
6) Dado que es imposible armar un sistema que 

prevea el total de las particularidades en la  
dosificación de todas las monodrogas 
existentes, se definió un campo de 
observaciones para agregar en cualquiera de 
los dominios de dosificación las particularidades 
que se consideren de utilidad para ampliar la 
información contextual. 

 
7) Para finalizar se consignan los Estudios de 

Seguimiento y su frecuencia recomendados en 
el monitoreo de la droga en cuestión. 

 
Monitoreo periódico: Hemograma  

Urea 

Creatinina 

 

Audiometría 

 
La  carga de la información de hizo en el 

aplicativo que alimenta la base de conocimiento del 
SPE. Requirió la labor de un médico coordinador, 
además de dos médicos dedicados al llenado de la 
base de información durante 20 horas semanales 
por espacio de un año y rondas de revisión por 
especialistas de la institución en cada indicación. A 
la fecha fueron completadas 693 monodrogas y 
3.179 indicaciones. Los datos fueron inicialmente 
obtenidos de fuentes bibliográficas reconocidas [32-
34] y en caso de falta de información o 
discrepancias se recurrió a otras fuentes más 
específicas según el dominio [35-41].  
 
Discusión y Conclusiones 
 

La creación e implementación de SPE que 
contengan alarmas que colaboren con el médico en 
la prescripción es una tarea ardua ya que las bases 
internacionalmente comercializadas que contienen 
dicha información, como Micromedex [42] o el First 
DataBank [43]  por citar algunos, no tienen dichas 
bases en castellano. También hay que tener en 
cuenta que dichas bases de conocimiento deben 
ser validadas previas a su puesta producción para 
evitar la fatiga de alertas, algo bien estudiado en el 
caso de las alarmas por interacciones 
farmacológicas [44].  
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Estrategias de capacitación para el cargado de una 
lista de problemas 
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Resumen – La capacitación de los usuarios en el uso de los sistemas informáticos médicos es un proceso 
clave para su implementación exitosa. Esta conlleva gran cantidad de recursos y por tener ciertas 
características únicas que la distinguen se hace en ciertas ocasiones un proceso dificultoso. En este trabajo se 
randomizaron 174 médicos a dos estrategias de capacitación una a distancia y otra en forma de contacto 
personal, para la capacitación del uso de una lista de problemas inserta en un registro médico electrónico 
ambulatorio. Se compararon las proporciones de problemas pasibles de ser auditados entre las dos ramas, con 
un seguimiento de 3 meses. No se encontraron diferencias entre las dos estrategias sugiriendo quizás que en 
un futuro se pueda realizar la capacitación a distancia y no en forma personal, pudiendo destinar recursos que 
hoy se utilizan con este fin a otras actividades. 
 
Palabras-clave: Capacitación en el uso de computadoras, Historia Clínica Electrónica, Lista de Problemas 
 
Abstract – The users training is a key aspect in the successful implementation of medical information systems. 
It consumes a big amount of resources and for its particular characteristics can be a difficult process. In this 
study we randomized 174 physicians to one of two training strategies for the entry of medical problemas to a 
problem list in an electronic medical record context. One consisted of a personal interview and the other a 
distant learning strategy mail based. The proportion of auditable medical problems after the intervention between 
the the two strategies was analized. No differences were found between the two interventions suggesting that in 
the future a distant training strategy could be used instead of a more costly personal one, leaving resources 
available for other purposes. 
 
Key-words: Computer User Training, Computerized Medical Records Systems, Problem List 
 
Introducción 

 
Desde su introducción a principios de la 

década de los 70 la lista de problemas en el registro 
médico cumple diferentes funciones [1, 2]. 
Originalmente diseñadas para un uso asistencial, 
para recordar las características de los pacientes, la 
lista de problemas también ha tenido un importante 
uso epidemiológico tanto para la identificación de 
pacientes a ser incluídos en  programas de manejo 
de enfermedades crónicas como para conocer el 
perfil de las enfermedades que se presentan en el 
ámbito en el cual están insertas. Dicha 
estructuración ha sido especialmente propuesta 
como modelo para las historias clínicas electrónicas 
[3] siendo la columna vertebral de las mismas. 

Si bien faltan métodos estandarizados para la 
medición de la calidad de los datos en una historia 
clínica electrónica [4] para lograr las funciones 
previamente descriptas la calidad de la  información 

contenida en la lista de problemas es de vital 
importancia [5]. La correcta utilización de esta 
herramienta por parte de los profesionales (con su 
posterior o inmediata codificación) permite alcanzar 
dicho objetivo. Habitualmente los médicos 
asistenciales al describir los problemas de sus 
pacientes no son lo suficientemente específicos 
para que estos posteriormente puedan ser 
codificados correctamente [6]. Por otro lado la 
actividad asistencial es muy demandante y queda 
poco tiempo para la capacitación y el entrenamiento 
en el correcto uso de los sistemas. Dicha 
capacitación es uno de los pilares en los que se 
basa una exitosa implementación [7]. El presente 
trabajo plantea la comparación de una estrategia 
personal (entrevista) con una estrategia a distancia 
(e-mail) para la capacitación de un grupo de 
médicos asistenciales en el ingreso de problemas 
en una lista de problemas ambulatorios integrada a 
un registro médico electrónico. 
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Metodologia 
 

El Hospital Italiano de Buenos Aires es un 
hospital universitario de alta complejidad que 
cuenta con 550 camas de internación y más de 200 
consultorios ambulatorios en 20 centros de atención 
distribuidos en la Capital Federal y el Gran Buenos 
Aires, posee ya implementada en todo el ámbito de 
atención ambulatoria una historia clínica electrónica 
orientada a problemas denominada ITALICA [8]. 
Cada profesional ingresa en la lista de problemas el 
texto narrativo que describe los problemas del 
paciente detectados en la consulta. Estos textos 
libres son posteriormente codificados en forma 
secundaria y centralizada por un equipo de 
codificadores entrenados a tal fin [9]. Si bien la 
validez y confiabilidad de la lista de problemas fue 
adecuada para el registro de enfermedades 
crónicas [10] al procesar la lista de problemas tanto 
para la creación de un autocodificador [11] como 
para la recodificación de los problemas con 
diferentes sistemas de codificación [12] detectamos 
errores. Cada ingreso erróneo fue categorizado 
según una clasificación propia: 

 
• No es un problema: Ej: Guardia, Dermatología, 

Piel. 
• Más de un problema: Ej: Tos y Fiebre, Pirosis y 

Dolor Abdominal (que se deben ingresar y 
evolucionar como problemas separados) 

• Problema sin inconvenientes 
 

La institución cuenta con una Intranet y un 
servicio de webmail [13]. De esta forma cada 
médico cuenta con una cuenta de webmail propio y 
tiene acceso a la Intranet. Estos dos medios, la 
Intranet y el Webmail fueron los que se utilizaron en 
una de las estrategias siendo la otra estrategia una 
entrevista personal. 

 
Para cada uno de los médicos que utiliza la 

historia clínica electrónica se calculó la tasa de 
problemas pasibles de ser auditados de la siguiente 
forma: 

  
(No es un problema + Más de un problema) 

Todos sus problemas ingresados 
 
Se seleccionaron de todos los médicos que 

utilizan el registro electrónico aquellos que tenían 
mas de 100 ingresos al webmail durante los últimos 
6 meses, que generaban más de 10 problemas por 
mes, y que presentaban una tasa de problemas 
marcados para auditar mayor al 5% y menor al 50% 
(Figura 1). Ya que se supuso que el grupo mayor al 
50% requería de una estrategia diferencial para su 
capacitación. Se realizó un cálculo muestral para 
detectar una diferencia entre las dos ramas del 5%, 
con un error alfa del 0,05 y un error beta del 0,85. 
 
Se seleccionaron 174 (de 783 potenciales) 
médicos, las características basales de los dos 
grupos se observan en la Tabla 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figura 1: Proceso de selección de médicos a intervenir 
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Los 174 médicos fueron randomizaron en 

dos ramas para: 
 

• Una entrevista personal donde alguno de los 
residentes de Informática Médica del Hospital o 
alguna persona integrante del equipo de 
codificación se encontraba con la persona e 
informaba sobre la calidad de sus problemas 
generados. 

 
• El envío de dos mails separados dos semanas 

uno de otro, donde se le brindaba información 
sobre la codificación y la utilidad de la lista de 
problemas y se lo invitaba a visualizar 
información relacionada a la calidad del ingreso 
de sus problemas a través de la intranet 
institucional en una forma privada al cual solo 
esta persona podía acceder. 

 
En la rama entrevista, se realizó un feedback en 

forma estructurada explicando las ventajas de la 
correcta codificación y las caracteristicas 
particulares de ingreso de los textos libres en la 
lista de problemas de cada uno de los medicos. Se 
conversaban distintas posiblidades de ingreso y se 
despejaban dudas en relación a los textos 
ingresados. 

En la estrategia a distancia, se accedía 
mediante la Intranet institucional en forma privada a 
una página que mostraba la información pertinente 
a cada médico en relación a la cantidad de 
problemas ingresados y la asignación de cada uno 
de estos a las distintas categorías establecidas 
para su auditoría. A su vez se permitía la 
posibilidad de envíar un mensaje por parte del 
médico como respuesta de la información 
presentada.(Figura 2) 

 

 
 

Figura 2: Interfaz de la intranet con la lista de 
problemas de cada médico 

Se randomizaron los médicos en enero del 
2004, llevándose a cabo las entrevistas y el envío 
de e-mails entre febrero y marzo, se midieron los 
resultados en mayo. Se analizó la evolución de las 
curvas de la proporción de problemas auditables de 
cada mes, para cada uno de los dos grupos. Se 
utilizó chi cuadrado para la comparación de las 
proporciones entre los grupos al comienzo y al final 
del período evaluado.  
 

Característica Grupo Entrevista  
n = 87 

Grupo e-mail  
n = 87 

Edad (promedio) 39 37 

% sexo femenino 52% 55% 

% Basal histórico de 
problemas a auditar 

14% 14% 

 

Tabla 1: características basales de los dos grupos 
 

Resultados 
 

Se analizaron para cada uno de los dos 
grupos las curvas temporales de la progresión de 
las proporciones de problemas auditables, 
observándose una clara tendencia a la disminución 
posterior a la implementación de la estrategia de 
capacitación independientemente de la rama de 
asignación aunque las diferencias estadísticas no 
fueron significativas (Gráfico 1). 

 
Las proporciones para cada uno de los 

meses para cada uno de los grupos se observan en 
la Tabla 2. Se observa que la proporción de 
problemas auditables en Enero 2004  para los dos 
grupos (6-7%) es menor que la histórica (14%) 
debido probablemente a un proceso de aprendizaje 
natural por parte de los médicos en la utilización de 
la lista de problemas. 

 
 
Si comparamos en cada uno de los grupos 

sus valores iniciales (enero) con los valores finales 
(mayo), tampoco encontramos una diferencia 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

e-mail Entrevista

Gráfico 1: resultados de ambos grupos 
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significativa, ya que el ensayo fue diseñado para 
detectar como máximo una diferencia del 5% (Tabla 
3). 

 

Mes 
e-mail 

% auditar (n° 
problemas totales) 

Entrevista 
% auditar (n° 

problemas totales) 

p 
valor  

Enero 6,76% (2738) 6,61% (2390) NS 

Febrero 6,94% (2837) 6,98% (2150) NS 

Marzo 5,69% (3271) 6,58% (3085) NS 

Abril 4,28% (3271) 5,28% (2672) NS 

Mayo 4,31% (2666) 5,30% (2678) NS 

Ene-May 5,57% (14783) 6,12% (12975) NS 
 

Tabla 2: proporciones por mes y por grupo 
 

Mes Enero  Mayo  
p 

valor  

e-mail 
% auditar (n° problemas 

totales) 
6,76% (2738) 4,31% (2666) NS 

Entrevista 
% auditar (n° problemas 

totales) 
6,61% (2390) 5,30%  (2678) NS 

 

Tabla 3: valores iniciales y finales 
 

Discusión y Conclusiones 
 

La adaptación al cambio y la capacitación de 
los usuarios para favorecer este proceso son un 
punto clave en la implementación exitosa de los 
sistemas informáticos en salud [14, 15]. La 
capacitación de los médicos conlleva algunas 
características diferenciales ya que en algunos 
casos estos viven como intrusiva la presencia de 
una computadora dentro del  consultorio [16, 17] y a 
esto se suma la poca disponibilidad de tiempo 
asociada a la práctica asistencial que disponen 
para los procesos de capacitación. En este trabajo 
nosotros tratamos de comparar una estrategia a 
distancia con menor dificultad para el acceso a los 
médicos pero quizás posiblemente menor impacto 
sobre el objetivo esperado, con una estrategia de 
entrevista personalizada que conlleva mayor 
esfuerzo pero posiblemente un beneficio mayor. En 
nuestros resultados no encontramos diferencias 
entre las dos estrategias, esto quizás pueda 
deberse a un pequeño tamaño muestral, aunque 
detectar una diferencia menor al 5% quizás no 
tenga utilidad en la práctica cotidiana. A su vez no 
se detectan diferencias entre el comienzo y el final 
del trabajo aunque si se detecta una tendencia a la 
disminución de la cantidad de problemas auditados, 
no siendo esta diferencia distinta entre las dos 
ramas, lo que sugeriría quizás en un futuro llevar a 

cabo la capacitación vía e-mail o alguna otra forma 
a distancia pudiendo disponer de recursos que 
actualmente se utilizan para realizar los contactos 
en forma personal para realizar otras actividades. 
De todas formas, quizás en una medición mas a 
futuro se puedan detectar cambios en las 
estrategias que no se hayan detectado aún por ser 
muy temprana su medición en el tiempo.  

Por otro lado es de destacar que todos los 
procesos de cambio tienden a retornar a su estado 
inicial si no se sostienen las estrategias de 
capacitación en el tiempo, siendo para esto una 
estrategia orientada al contacto vía e-mail 
posiblemente igual de exitosa que una estrategia de 
contacto personal. 
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A Experiência de Curitiba com o Prontuário Eletrôni co – A Ousadia em 
Inovar 

 
Elziane Cazura Xavier 1 e Maria Emi Shimazaki2 

 
 

Resumo : A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba vem investindo, nos últimos dez anos, 
no desenvolvimento do Sistema de Informação em Saúde. Em 1998, iniciou a implantação do 
Prontuário Eletrônico - Cartão Qualidade Saúde, possibilitando avanços na sistematização e 
socialização da informação, contribuindo para a melhoria da qualidade da gestão em saúde. 
O Cartão Qualidade Saúde é um instrumento para subsidiar a tomada de decisão clínica e 
epidemiológica, possibilitando o desencadeamento de ações para a melhoria contínua dos 
serviços. O Prontuário Eletrônico, implantado em 105 Unidades de Saúde da SMS, 
interligadas aos Distritos Sanitário, Central de Regulação, Central de Procedimentos e 
Laboratório Municipal, permite o acesso em tempo real à informação, em qualquer um destes 
pontos de atenção. Fornece dados para o monitoramento dos indivíduos e famílias em 
situação de risco e para a avaliação dos indicadores de saúde da população cadastrada. 
Desta forma, o Cartão Qualidade Saúde vem se legitimando como uma ferramenta que 
possibilita a integração e comunicação entre os usuários e os profissionais de saúde 
responsáveis pelo cuidado. Viabiliza a informação certa, no tempo certo, com qualidade, 
segurança e confiabilidade. É a tecnologia digital quebrando barreiras em prol de processos 
de trabalho em saúde mais integrados e equânimes. 

 
 Palavras-chave: Cartão, Cartão Saúde, Integração, Coordenação, Prontuário Eletrônico. 
 
Abstract: The City department of Health of Curitiba comes investing, in last the ten years, the 
development of the System of Information in Health. In 1998, initiated the implantation of the 
Electronic Medical Records – Card Quality Health, making possible advances in the 
systematization and socialization of the information, contributing for the improvement of the 
quality of the management in health. The Card Quality Health is an instrument to subsidize 
the taking of clinical decision and epidemiologist, being made possible the desencadeamento 
of action for the continuous improvement of the services. The Electronic Handbook, implanted 
in 105 Units of Health of the SMS, linked to the Districts Sanitary, Central of Regulation, 
Central office of Procedures and Municipal Laboratory, allows the access in real time to the 
information, in any one of these points of attention. It supplies given the monitoring of the 
individuals and families in risk situation and the evaluation of the pointers of health of the 
registered in cadastre population. Of this form, the Card Quality Health comes if legitimizing 
as a tool that makes possible the integration and communication between the users and the 
responsible professionals of health for the care. It makes possible the certain information, in 
the certain time, with quality, security and trustworthiness. It is the digital technology breaking 
barriers in favor of processes of work in health more integrated and equânimes.  
 
Key-words: Card, Card Health, Integration, Coordination, Electronic Medical Records. 
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Introdução 
 

Curitiba, ao longo dos anos, vem primando 
pela atenção à saúde dos seus munícipes. Esta 
afirmação pode ser comprovada pelos indicadores 
de saúde: a queda da mortalidade infantil e 
materna, o aumento da expectativa de vida, a 
redução das doenças imunopreviníveis, diarreicas, 
entre outras. Pode ser mensurada, também, pela 
crescente expansão da rede municipal de Unidades 
de Saúde, priorizando o acesso dos usuários aos 
serviços [1]. 

Para prestar atendimento, a SMS dispõe de 
uma rede de 105 Unidades de Saúde - US, sendo 
que destas, 88 têm Clínicas Odontológicas, 5 US 
funcionam 24 horas e 42 contam com o Programa 
Saúde da Família, 14 com Especialidades, além de 
um Laboratório de Análises Clínicas  e um Hospital 
de média complexidade, com 60 leitos [2]. 

Conta, ainda, com 133 equipes de Saúde da 
Família, 1130 Agentes Comunitários e um corpo 
funcional com cerca de 5000 servidores [2].  

As Unidades de Saúde vêm se consolidando 
o ponto estratégico responsáveis pela porta de 
entrada, pelo acesso e organização do fluxo dos 
usuários nos demais serviços de saúde.  

Assim, para dar conta de integrar os vários 
pontos de atenção, buscando monitorar o trajeto do 
usuário ao longo dos serviços de saúde, a SMS 
avança na consolidação do SUS - Sistema Único 
de Saúde, através do SISS - Sistema Integrado de 
Serviços de Saúde.  

 “O Sistema Integrado de Serviços de Saúde 
- SISS é uma reforma micro-econômica dos 
sistemas de serviços de saúde, realizada através 
da constituição de uma rede integrada de pontos de 
atenção que presta uma assistência contínua à 
determinada população - no tempo certo, no lugar 
certo, com o custo certo e com a qualidade certa - e 
que se responsabiliza pelos resultados sanitários e 
econômicos relativos a esta população” [3]. 

Dentre o conjunto de ferramentas para a 
implantação do SISS, está o domínio das 
tecnologias de integração, destacando-se os 
protocolos integrados e os sistemas informatizados.  

A integração dos serviços da rede própria da 
SMS, via sistema informatizado, tem sido feita 
através do Cartão Qualidade Saúde, desde 1998. 
Este cartão personalizado permite o acesso a um 
prontuário de saúde, disponibilizado em rede - on 
line – integrando às Unidades de Saúde própria do 
município, à Central de Regulação, à Central de 
Procedimentos e ao Laboratório Municipal [1]. 

A ousadia em concretizar o sonho de 
possibilitar ao corpo técnico e gerencial da SMS e 
aos usuários o acesso a informações em tempo 

real foi a força motriz para o desenvolvimento do 
Cartão Qualidade Saúde. 

 
Metodologia 

 
De 1998 a 2004, o sistema informatizado 

vem se desenvolvendo em etapas. Cada etapa 
gera um produto que desencadeia mudanças 
significativas nos processos de trabalho das 
equipes de saúde e, por conseguinte, no 
atendimento aos usuários. Por este motivo, cada 
etapa exigiu do corpo técnico e gerencial da SMS 
esforços na apropriação da nova tecnologia, na 
revisão dos processos de trabalho e no 
entendimento quanto ao impacto na mudança da 
cultura organizacional.  

As etapas: 
♦ O cadastramento único do usuário no Sistema 

Municipal de Saúde que propicia a identificação 
da família e do usuário residentes no município 
e cadastrados em uma Unidade de Saúde; 

♦ O Prontuário Único disponibilizado na rede de 
Unidades próprias da SMS, possibilitando ao 
usuário o acesso a informações em qualquer 
ponto de atenção; 

♦ A captura dos dados registrados no prontuário 
eletrônico, possibilitando ao corpo técnico e 
gerencial, informações para subsidiar o 
planejamento das ações e a tomada de 
decisão; 

♦ A implementação do prontuário com o 
acréscimo do módulo referente à Saúde Bucal, 
trazendo maior agilidade e confiabilidade ao 
processo de monitoramento das informações 
na Odontologia [4]; 

♦ A sistematização da prática de enfermagem na 
SMS/Curitiba, utilizando a CIPESC – 
Classificação Internacional das Práticas de 
Enfermagem em Saúde Coletiva, adaptando os 
elementos da prática de enfermagem 
(diagnósticos, intervenções e resultados), às 
especificidades dos usuários atendidos no 
município; 

♦ A integração das Unidades de Saúde com a 
Central de Procedimentos, on line, propiciando 
o agendamento de consultas, exames e 
terapias; 

♦ A interligação do Laboratório Municipal, 
contribuindo para o gerenciamento do 
agendamento para a coleta de exames, envio 
do material coletado para o Laboratório, através 
da identificação dos frascos com etiquetas de 
código de barras e retorno do resultado do 
exame no prontuário eletrônico do usuário; 

♦ A implantação da Central de Regulação que 
tem como função controlar, avaliar e auditar os 
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recursos provenientes do Ministério da Saúde, 
bem como distribuí-los de forma eqüitativa, 
ampliando o acesso aos serviços de saúde em 
Curitiba; 

♦ A implementação do Prontuário Eletrônico com 
o módulo on line de notificação obrigatória de 
doenças e/ou agravos, priorizados pelo Centro 
de Epidemiologia, possibilitando a alimentação 
dos Sistemas de Informação do Ministério da 
Saúde; 

♦ A construção do Sistema de Informação 
Gerencial para o monitoramento e avaliação, 
através do desenvolvimento de um software 
relacional, organizado para processar dados de 
forma à subsidiar  a tomada de decisão 
gerencial, através de relatórios dinâmicos, 
disponíveis para os diferentes níveis gerenciais, 
com periodicidade pré-definida; 

♦ A integração do Prontuário Eletrônico, através 
de tecnologia Smart Card, ao Sistema de 
Identificação do Cidadão – SIC, com o intuito 
de manter uma base populacional cadastral 
atualizada, usuária dos programas sociais do 
município.  

 
A tecnologia adotada: 
O Cartão Qualidade Saúde foi desenvolvido 

através de uma parceria entre a Secretaria 
Municipal de Saúde e o Instituto Curitiba de 
Informática – ICI e a Assessoria de Informação da 
Prefeitura Municipal de Curitiba. 

O Sistema é desenvolvido em Delphi, com 
banco de dados Sybase, arquitetura Cliente 
Servidor com base de dados centralizada, filosofia 
real time e on line [1]. 

 Atualmente, o parque tecnológico é 
composto por cerca de 1800 estações de trabalho 
Windows interligadas em rede e 800 impressoras. 

 A estrutura de recursos humanos para dar 
suporte técnico é composta por: Help Desk 24horas 
totalizando 10 atendentes, 3 Coordenadores 
Técnicos de diferentes áreas, 8 Supervisores 
Técnicos e 24 Auxiliares Técnicos de Informática. 

 
Resultados 

 
Atualmente, cerca de 1 milhão e 435 mil 

usuários encontram-se cadastrados no sistema. O 
Prontuário Eletrônico está implantado em 99 
Unidades de Saúde, abrangendo todos os Distritos 
Sanitários.  

 No Prontuário, estão disponibilizados os 
módulos para o atendimento médico, de 
enfermagem e odontológico. 

A sistematização das práticas de 
enfermagem, através da adoção do CIPESC, 
certamente, constitui em avanço para o trabalho da 

enfermagem na atenção primária à saúde e um 
suporte importante para o manejo clínico, no 
cuidado com o usuário. 

O módulo da odontologia possibilita um 
melhor registro dos dados clínicos e o 
compartilhamento das informações entre a equipe 
médica, de enfermagem e odontológica. Com a 
implantação deste módulo, houve uma mudança 
significativa no processo de trabalho de todas as 
equipes de saúde bucal e no processamento das 
informações. Portanto, fez-se necessário a 
elaboração de um Protocolo de Saúde Bucal, com 
um amplo processo de capacitação de todas as 
equipes. Como resultado deste processo, têm-se 
uma melhoria significativa dos registros e a 
possibilidade de se estabelecer o perfil e a 
cobertura da população usuária dos serviços. 

No Prontuário, encontra-se também 
disponibilizado o módulo das notificações 
obrigatórias das principais doenças e agravos de 
interesse epidemiológico. Com este módulo 
agilizou-se o processo de notificação, diminui o 
significativamente sub-registro e o re-trabalho. 

Com a interligação do Prontuário com o 
Laboratório houve uma redução do tempo de 
retorno do resultado dos exames laboratoriais para 
as Unidades de Saúde em pelo menos dois dias, 
além de aumentar a segurança e reduzir a 
possibilidade de troca de frascos, ou de resultados. 
O Laboratório Municipal processa  cerca de 165 mil  
exames/mês.  

A Central de Procedimentos realiza 35 mil 
agendamentos/mês, entre consultas, exames e 
terapias. Com o acesso on line, as equipes de 
saúde têm maior agilidade no processo de 
agendamento, facilitando o acesso do usuário, na 
medida em que existe a possibilidade de escolha 
do profissional, serviço e horário de atendimento. 

 A Central de Regulação possibilita um 
melhor gerenciamento dos leitos hospitalares e 
controle das Autorizações de Internamentos 
Hospitalares – AIH. São processadas 16 mil 
AIH/mês, pela Central, e liberadas 30 mil 
autorizações para procedimentos de alto custo - 
APAC. Salientamos que os 7 maiores prestadores 
de serviços hospitalares do município, encontram-
se on line com o Sistema. 

 Os dados do Cartão Qualidade Saúde 
alimentam os Sistemas Informatizados do Ministério 
da Saúde, tais como o SIA, SIH, SIAB, 
SISPRENATAL, SINAM, SINASC, SIM, entre 
outros. Alimenta também os bancos de dados dos 
demais programas sociais da Prefeitura Municipal 
de Curitiba. 

  
Conclusões 
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O Cartão Qualidade Saúde tem-se mostrado 
um instrumento de racionalização do trabalho, 
otimização dos custos e melhoria da qualidade do 
atendimento, sendo, portanto, uma ferramenta 
gerencial importante.  

É um instrumento na gestão clínica, na 
medida em que o Prontuário torna-se compatível 
com os Protocolos Integrados padronizados pela 
SMS, fornecendo aos profissionais elementos para 
o manejo clínico das patologias ou condições. 

Tem sido um instrumento de integração e 
comunicação, favorecendo a integralidade do 
cuidado, dentro da Unidade de Saúde e com os 
demais serviços de saúde. 

Tem possibilitado a coordenação das ações 
em saúde, pois fornece dados para o 
monitoramento dos indivíduos e famílias em 
situação de risco e para a avaliação dos 
indicadores de saúde da população cadastrada na 
área de abrangência. 

Por fim, o Cartão Qualidade em Saúde vem 
contribuindo com planejamento das ações em 
saúde, tendo como princípios o acesso com 
eqüidade, integralidade e inclusão social. 

No entanto, não tem sido tarefa fácil, pois, 
trata-se da mudança contínua da cultura 
organizacional: se antes tínhamos a caneta, o 
registro em papel, o telefone, ou seja, objetos 
tangíveis, palpáveis; hoje temos o mouse, o 
teclado, a tela e o dado magnético, on line, 
intangível e em tempo real. 

Assim, o desafio permanente do sistema 
informatizado é contribuir para que os serviços de 
saúde, embora, utilizando-se da tecnologia digital e 
virtual, organize-se em processos de trabalho cada 
vez mais integrados, acolhedores e solidários. 
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Resumo:  O Serviço de Informática do Instituto do Coração (InCor) vem desenvolvendo o projeto MobMed - 
Inovando a Prática Médica Através de Sistemas Móveis de Informação. O objetivo do projeto MobMed é testar o 
uso de dispositivos móveis e portáteis para o acesso a informações hospitalares. O objetivo deste artigo é expor 
o estado atual do projeto MobMed, os problemas encontrados, os desafios a serem solucionados no futuro, 
além de fazer uma avaliação do atual estado das tecnologias de computação móvel. 
 
Palavras-chave:  computação móvel, arquitetura de software, sistema de informações hospitalares. 
 
Abstract:  The MobMed project is an undertaking proposed by the Heart Institute (São Paulo – Brazil), aiming to 
analyze the viability of mobile computing in a healthcare environment by testing the use of portable and mobile 
devices to access hospital information and by proposing a high level architecture for mobile applications. The 
purpose of this work is to discuss about the current stage of MobMed project, the problems found, the 
challenges to be solved in the near future and to evaluate the current stage of mobile computing technologies in 
general. 
 
Keywords:  mobility, software architecture, hospital information system. 
 
 

Introdução 

O desenvolvimento da computação móvel 
tem proporcionado o surgimento de novas 
tecnologias e aplicações. Em especial, uma das 
aplicações possíveis é o seu uso em ambientes 
hospitalares. Dentro dessa perspectiva, o  Serviço de 
Informática  do Instituto do Coração (InCor) vem 
desenvolvendo o projeto MobMed - Inovando a 
Prática Médica Através de Sistemas Móveis de 
Informação. 

O objetivo deste projeto é testar o uso destes 
dispositivos (móveis e portáteis) para o acesso a 
informações clínico-hospitalares. As classes de 
equipamentos que se enquadram no presente 
projeto incluem computadores portáteis, como 
notebooks, celulares, PDAs e tablet PCs. Pretende-
se utilizar sistemas de comunicação móvel entre 
esses dispositivos. Exemplos de sistemas de 
comunicação são as tecnologias de comunicação 
celular (GSM, GPRS, CDMA etc.) e redes sem fio 
(WiFi). O projeto deve usar padrões bem definidos 
de interfaceamento (XML, DICOM, HL7) e minimizar 
o uso de ferramentas comercias, dando preferência 
ao uso de ferramentas open-source. 

O projeto completou recentemente seu 
primeiro ano. Durante esse período inicial, foram 

testadas várias soluções e tecnologias existentes, 
com o surgimento de vários problemas e desafios. O 
objetivo deste artigo é expor o estado atual do 
projeto, os problemas encontrados, os desafios a 
serem solucionados no futuro, além de fazer uma 
avaliação do atual estado das tecnologias de 
computação móvel. 

Metodologia 

Objetivos do primeiro ano de projeto 

Um dos objetivos propostos para o primeiro 
ano do projeto foi a disponibilização de uma versão 
do Prontuário Eletrônico do Paciente ( [1]) para 
dispositivos móveis. O Prontuário Eletrônico do InCor 
armazena grande parte das informações dos 
pacientes. Através de suas bases de dados, são 
disponibilizadas informações de laudos, histórico 
clínico e diagnósticos, além de informações 
operacionais de ordens médicas (prescrição 
eletrônica, relatórios de cirurgias, resumos de alta, 
pedidos de exames etc.) e controles de enfermagem 
(ministração de medicamentos, registro de 
procedimentos etc.). Além das informações em 
formatos de textos, códigos ou números, o 
Prontuário Eletrônico do InCor manipula imagens 
médicas estáticas e dinâmicas (tomografia, ultra-som 
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etc.) através do acesso ao PACS, e sinais de 
monitoração, permitindo obter, em tempo real, os 
sinais vitais de um paciente da UTI. Para a 
visualização dessas imagens e sinais, foram 
desenvolvidas aplicações de visualização 
apropriadas. Atualmente, o Prontuário Eletrônico 
pode ser acessado pela Intranet do InCor. 

Definiu-se que, nesta primeira versão móvel 
do Prontuário Eletrônico, fossem fornecidas 
informações de texto, sem imagens e sem entrada 
de dados. A aparência e a funcionalidade do 
Prontuário Eletrônico serão adaptadas 
automaticamente a cada dispositivo de acesso. 
Dentro do escopo deste projeto, o sistema 
desenvolvido deve ser suficientemente genérico, de 
maneira que outras aplicações, além do Prontuário 
Eletrônico, possam ser disponibilizadas pelo mesmo 
sistema. 

Ainda para o primeiro ano do projeto, foi 
planejada a criação de uma infra-estrutura de testes. 
Para isso, propôs-se a montagem de uma rede sem 
fio utilizando a tecnologia WiFi dentro do hospital. O 
objetivo da criação dessa rede é permitir o acesso ao 
Prontuário Eletrônico através de computadores 
portáteis, como PDAs e tablet PCs. Pretende-se 
também, futuramente, disponibilizar o acesso via 
telefonia celular e telefonia convencional (através de 
reconhecimento e síntese de voz). 

Infra-estrutura de Testes 

Para o desenvolvimento do projeto, foram 
adquiridos tablet PCs com conexão WiFi, PDAs (com 
sistema operacional PocketPC e conexão WiFi) e 
antenas de conexão WiFi. Não foram encontradas 
grandes dificuldades para a instalação desses 
equipamentos. Um dos andares do hospital foi 
escolhido para testes, e antenas de WiFi estão 
sendo instaladas para que esse andar tenha 
cobertura total. 

O projeto MobMed prevê também o uso de 
telefones celulares. A seleção e aquisição de 
aparelhos e a definição da estrutura de testes para 
telefones celulares será feita posteriormente. 

O projeto prevê ainda testes com 
reconhecimento e síntese de voz via telefone 
comum, com uso de VoiceXML ( [2]). Foram 
adquiridas algumas placas de reconhecimento e 
síntese de voz, bem como o software necessário. 
Essa infra-estrutura também será futuramente 
instalada. 

Arquitetura de Sistemas Móveis 

 Para sistemas móveis, costuma-se adotar 
arquiteturas multi-camadas, com os dispositivos 
móveis como dispositivos de front-end, e um ou mais 
computadores fixos da rede como back-end. 

 Uma abordagem comum em sistemas 
móveis é o uso de middleware. Este middleware  
interpõe-se entre, pelo menos, duas camadas 
externas que compõem o sistema completo, rodando 
em um ou mais computadores, abstraindo 
especificidades tecnológicas (como rede, dispositivos 
de I/O etc.), permitindo que estes interajam através 
de uma rede. No caso de sistemas móveis, podemos 
ter, de um lado do middleware, sistemas legados e, 
do outro lado, programas rodando em dispositivos 
móveis (veja a Figura 1). 

Middleware

celular PDA Tablet PC desktop

aplicativo aplicativo Dispositivo
externoBD

 
Figura 1 - Arquitetura de middleware para 
computação móvel 

Uma outra abordagem adotada para 
sistemas móveis é o uso de interfaces Web. Uma 
possível implementação de interfaces Web é através 
do uso de XML. Há vários tipos de interfaces XML 
para dispositivos móveis (XHTML, WAP, VoiceXML, 
XForms  [3] etc.). Interfaces XML podem ser 
facilmente convertidas entre si através do uso de 
transformações XSL. Dessa forma, uma mesma 
aplicação pode se apresentar de diferentes 
maneiras, de acordo com o dispositivo cliente (veja a 
Figura 2). 

XSL

celular PDA desktop

aplicativo

XML

XHTML
XHTMLWAP

VoiceXML

Servidor
VoiceXML

telefone
 

Figura 2 - Interfaces XML 
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 Outra possível implementação de interfaces 
Web é através do uso de páginas JSP ( [4]). Nesse 
método, as páginas são produzidas em um formato 
XML próprio. A conversão para outros formatos é 
feita através do uso de Tag Libraries, um recurso das 
páginas JSP. Este método é utilizado, por exemplo, 
pelo framework JavaServer Faces ( [5]), da Sun. 
 Outro aspecto a ser considerado, durante o 
desenvolvimento, é o modo como o dispositivo 
cliente irá se conectar com o servidor. Há 
basicamente três tipos de aplicações: 
• Aplicações on-line – São as aplicações que 

dependem de uma conexão permanente com o 
servidor. Essa conexão é feita, geralmente, 
através de WiFi ou GSM. Aplicações Web caem 
nesta categoria. 

• Aplicações off-line – Esse tipo de aplicação não 
necessita da existência de uma conexão 
constante com o servidor para o seu 
funcionamento. A troca de informações entre o 
cliente e o servidor (sincronização) é feita 
através de conexões físicas (como os cradles 
utilizados por PDAs) em momentos específicos, 
com participação ativa do usuário. 

• Aplicações com sincronização automática – Esse 
tipo de aplicação é um meio termo entre os 
métodos mencionados anteriormente. Aplicações 
com sincronização automática podem funcionar 
on-line (por exemplo, quando dentro do alcance 
de uma rádio-base WiFi) ou off-line. Neste último 
caso, utiliza-se dados armazenados localmente, 
até que a conexão com o servidor seja 
restabelecida. A partir daí, a aplicação inicia um 
processo de sincronização automática, de 
maneira transparente ao usuário. 
Aplicações on-line são facilmente 

implementáveis através do uso de interfaces Web, 
mas necessitam de uma extensa área de cobertura 
da conexão. Aplicações off-line são razoavelmente 
simples de se implementar com o auxílio de 
ferramentas RAD, mas, em determinados casos, não 
atendem às necessidades de atualização 
apresentadas por um sistema móvel. Aplicações com 
sincronização automática são de implementação 
mais complexa (pois necessitam prever ambas 
condições), mas são muito mais versáteis. 

Há algumas empresas de bancos de dados que 
produzem versões para PDA. Esses bancos de 
dados possuem suporte para sincronização de dados 
com um servidor (via conexão WiFi), além de 
oferecer suporte para o desenvolvimento de 
programas (através da disponibilização de 
bibliotecas de programação e ferramentas de 
desenvolvimento). Apesar de funcionar 
exclusivamente em PDAs, é uma alternativa bastante 
interessante. 

Arquitetura utilizada 

Inicialmente, foi definido que, para esta 
primeira versão do Prontuário Eletrônico, todos os 
dispositivos trabalharão em regime exclusivamente 
on-line. Isso significa que os dispositivos da rede 
sem fio precisam estar conectados (dentro do 
alcance de uma antena WiFi) para que possam 
utilizar o sistema. Da mesma forma, um telefone 
celular precisa estar conectado ao sistema para que 
possa funcionar. 

Outros projetos semelhantes ao MobMed 
utilizam sistemas com sincronização automática de 
dados ( [6],  [7],  [8]). O uso de informações não 
sincronizadas em um ambiente hospitalar, 
entretanto, pode ser extremamente perigoso, 
podendo levar à tomada de decisões baseadas em 
informações desatualizadas e imprecisas. Isto nos 
fez decidir, num primeiro momento, por um sistema 
permanentemente on-line. 
 Como foi citado anteriormente, o Prontuário 
Eletrônico do InCor possui uma interface Web. 
Foram estudadas várias alternativas para a 
implementação da versão móvel: 
• Recriação do Prontuário Eletrônico, 

implementando, nesta nova versão, a 
possibilidade de criação de vários tipos de 
página, através do uso de XSL ou JSP 
(provavelmente com o auxílio de um framework 
como o JavaServer Faces). Essa alternativa é, 
de longe, a mais trabalhosa. Entretanto, ela 
permite a criação de um sistema robusto e um 
melhor controle sobre as interfaces exibidas 
pelos dispositivos. 

• Modificação da aplicação já existente, com a 
adição de serviços do tipo CORBA ou Web 
Services, seguindo  a filosofia de middleware 
apresentada anteriormente. Um servidor de 
aplicações móveis comunicar-se-ia com o 
Prontuário Eletrônico através desses serviços. 

• Modificação da aplicação já existente, com o uso 
de XSL para a produção de páginas de tipos 
diferentes. Essa alternativa é bastante 
interessante, já que o Prontuário Eletrônico já se 
utiliza de transformações XSL para a produção 
de suas páginas. 

• Adição de uma nova camada de software, para 
conversão dinâmica das páginas em outros tipos 
de formato. Essa alternativa também é 
interessante, já que não necessita de nenhum 
tipo de modificação no software já existente. 
Além disso, o método funciona não só para o 
Prontuário Eletrônico, mas também para 
qualquer tipo de aplicação Web. Alguns sistemas 
comercias, como o 2Roam e o ScoutWeb ( [9]), 
utilizam esse método. 
A alternativa escolhida foi esta última. Foi 

implementado um servidor de Internet que faz a 
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conversão dinâmica das páginas do Prontuário 
Eletrônico, interceptando as páginas HTML originais 
e convertendo-as para um novo formato XML 
(XHTML, WAP, Voice XML) através do uso de XSL. 
Novas requisições de página feitas pelo dispositivo 
são igualmente interceptadas e convertidas para o 
formato aceito pelo Prontuário Eletrônico (ver Figura 
3 e Figura 4). 

Interceptação de HTML

Identificação de
dispositivos

Conversão de
formatos (XSL)

Prontuário
Eletrônico

desktop

HTML

XHTML

PDA

XHTML

celular

WAP

 
Figura 3 - Arquitetura do sistema 

 

 
Figura 4 - O protótipo em funcionamento. À 
esquerda, vê-se uma página do Prontuário 
Eletrônico original. No centro e à esquerda, vê-se 
telas convertidas para novos formatos ( XHTML 
para PDA e WAP para celular). 

Um sistema baseado em cookies e JavaScript 
faz a identificação de computadores comuns e PDAs. 
Para outros tipos de dispositivos, a identificação não 
é automática. O usuário informa ao sistema o tipo de 
dispositivo através do uso de diferentes URL’s (cada 
URL é associada a um tipo de dispositivo). 

Outros sistemas desenvolvidos 

 Paralelamente à adaptação do Prontuário 
Eletrônico, uma outra aplicação foi desenvolvida 

dentro do projeto MobMed, mas com uma 
metodologia diferente da exposta até agora, visando 
uma implantação imediata e usando ferramentas 
largamente empregadas para o desenvolvimento de 
aplicações convencionais. O objetivo dessa 
aplicação é auxiliar a operação de head-count dentro 
do hospital. Uma vez por dia, é feita uma espécie de 
“censo” do hospital. Todos os quartos são visitados 
pela equipe de enfermagem e é identificado qual 
paciente ocupa cada leito do hospital. Os dados 
coletados são conferidos com os dados cadastrados 
nos bancos de dados do hospital e as possíveis 
divergências podem ser verificadas.  
 A aplicação desenvolvida utiliza um leitor de 
código de barras acoplado a um PDA para auxiliar o 
censo. Serão colocadas etiquetas de código de 
barras em todos os leitos e pacientes do hospital. 
Dessa forma, a operação de head-count torna-se 
muito mais rápida. 

A aplicação foi desenvolvida utilizando a 
ferramenta Oracle Forms. Para o acesso à aplicação, 
foi utilizado um emulador de terminal no PDA. Nos 
testes iniciais, a aplicação tem funcionado bem, com 
o único inconveniente de funcionar apenas on-line. 

Resultados 

 O protótipo de Prontuário Eletrônico 
implementado apresenta resultados preliminares 
promissores. Por um lado, a conversão automática 
das páginas do Prontuário Eletrônico proporciona 
maior facilidade na implementação, pois evita o 
trabalho manual de recriação das páginas. Além 
disso, a solução apresentada é bastante geral, pois 
pode ser aplicada não só para o Prontuário 
Eletrônico, como também para qualquer aplicação 
com interface Web. 

Entretanto, as páginas produzidas 
automaticamente são de difícil utilização. Quando as 
páginas Web originais foram produzidas, não se 
previa o seu uso em dispositivos móveis. Por 
exemplo, em várias páginas, faz-se necessária a 
digitação de texto, que é fácil em um computador de 
mesa, mas impraticável em dispositivos portáteis, 
como em um celular. 

Dentro desse problema de interface, 
podemos destacar o sistema de identificação do 
usuário (login). O método tradicional de login, através 
da utilização de um nome de usuário e senha é 
inadequada para dispositivos como PDA e celular, 
onde a entrada de texto é difícil. Para um sistema 
baseado em VoiceXML, ela é totalmente 
impraticável. Novas formas de login serão testadas 
futuramente. 

CBIS’2004 42

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Discussão e Conclusões 

Uma das grandes dificuldades encontradas 
durante o desenvolvimento do projeto é a ausência 
de padrões de métodos e ferramentas para a área de 
computação móvel. Os métodos utilizados para o 
desenvolvimento dos aplicativos aqui descritos 
possuem limitações sérias. Entretanto, não existe 
nenhum método que satisfaça totalmente os 
requisitos necessários. 

Podemos concluir do nosso trabalho que a 
adaptação de interfaces Web para outros formatos, 
apesar de ser facilmente implementável, não é um 
método eficaz. A interface Web traz bons resultados 
para aplicações voltadas a computadores 
tradicionais, mas, quando adaptada para outros 
dispositivos, traz resultados questionáveis. O que 
podemos concluir é que os dispositivos portáteis 
possuem restrições bastante específicas em suas 
interfaces e, portanto, programas feitos para 
dispositivos portáteis devem prever essas limitações. 
A previsão de uso concomitante de interfaces de 
vídeo/teclado/mouse e de áudio, também enfrenta 
problemas de falta de ferramentas. Ainda não estão 
disponíveis tecnologias com robustez suficiente para 
atender ambos paradigmas de interface homem-
máquina. 

Não foram incluídas, nesta primeira versão, 
questões relativas à segurança de informações além 
das já implantadas na versão tradicional do sistema. 
A conexão entre o Prontuário Eletrônico e o 
conversor de páginas pode utilizar mecanismos de 
criptografia, assim como as conexões entre o 
conversor e os dispositivos cliente. Isso traz algum 
nível de confiabilidade na transmissão, embora o uso 
de redes sem fio traga uma série de riscos extras à 
segurança de informações ( [10]). 

Tanto a aplicação de Prontuário Eletrônico 
quanto a aplicação de head-count exigem conexão 
on-line com o servidor. Isso requer a existência de 
uma ampla área de cobertura da rede sem-fio, o que 
pode ser inviável em alguns casos. Neste momento, 
estamos reavaliando a arquitetura utilizada nos 
aplicativos desenvolvidos. Uma das soluções em 
estudo é o uso de banco de dados para PDA e 
sincronização de informações através da rede sem 
fio. Um dos problemas dessa solução é o uso de 
informações antigas (não sincronizadas) pelo 
profissional de medicina durante uma tomada de 
decisão. Outro problema é o caráter não generalista 
da solução (já que ela só pode ser adotada em 
PDA’s). 

Entretanto, dessa forma, pretendemos 
utilizar uma mesma arquitetura tanto para sistemas 
on-line (como é o caso do Prontuário Eletrônico) 
quanto para sistemas off-line (como é o caso da 
aplicação de head-count). A partir da reavaliação da 
arquitetura, iremos modificar as aplicações já 

existentes e criar outras, para podermos testar a 
aplicabilidade das tecnologias de computação móvel 
dentro do hospital. 
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 6 

Contato 

Alexandre Murakami 
alexandre.murakami@incor.usp.br 
Serviço de Informática - InCor - HC-FMUSP 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 
CEP 05403-000 - São Paulo - SP 
 

CBIS’2004 44

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Simulação Computacional 
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Resumo – Um dos grandes problemas do setor radiológico para obter imagens de boa qualidade é a 
adaptação da técnica radiográfica às características físicas do paciente. Portanto, este artigo apresenta um 
modelo computacional que auxilia na escolha da melhor técnica. As densidades ópticas foram simuladas 
considerando a composição e a espessura dos tecidos da estrutura anatômica, a técnica radiográfica e as 
características do aparelho de raios X e do sistema écran-filme. Os resultados obtidos mostraram boa 
correlação entre as densidades ópticas medida e simulada. 
 
Palavras-chave: simulação computacional, técnica radiográfica, raios X, densidade óptica. 
 
Abstract: One of the great problems found by radiological sector to obtain good radiographic images is the 
adaptation of the radiographic technique to the patient’s physical characteristics. Therefore, this article 
presents a computer model that aids the better technique choice. The optical densities had been simulated 
taking into account tissue composition and thickness of the anatomical structure, radiographic technique, and 
characteristics of X-ray equipment and screen-film system. The obtained results showed good correlation 
among measured and simulated optical densities. 
 
Key-words: computer simulation, radiographic technique, X rays, optical density.  
 
 
Introdução 
 

Para a formação da imagem radiográfica é 
imprescindível utilizar um feixe primário de 
radiação X, com fótons suficientemente 
energéticos para uma adequada quantidade de 
radiação ultrapassar os tecidos e estar disponível 
para sensibilizar o filme.  

A adequada densidade óptica para o 
diagnóstico pode ser obtida utilizando elevada ou 
baixa tensão (kVp), desde que sejam realizadas 
compensações dos valores de corrente e tempo 
(mAs) [1], pois além do efeito sobre a qualidade da 
imagem, eles também são determinantes na 
quantidade e distribuição da dose no paciente.  

O elevado kVp permite uma redução drástica 
da intensidade do feixe de raios X primário, 
diminuindo conseqüentemente o nível de 
exposição do paciente à radiação, sendo neste 
aspecto preferível à utilização de kVp reduzida [2]. 
Porém, a relação entre esses fatores é complexa e 
uma das grandes dificuldades no setor radiológico 
é a adequação deles às características do 
paciente para obter imagens com boa qualidade 
sem repetições do exame, o que expõe o paciente 
a níveis  adicionais de dose, além do gasto de 
tempo e de dinheiro. 

Na prática, as mudanças na corrente para 
compensar uma alteração na tensão são 
determinadas pela experiência. Sendo que, 
segundo [3], o profissional tem sempre que ter em 

mente um compromisso satisfatório entre a 
qualidade de imagem diagnóstica e a dose de 
radiação. 

Assim sendo, neste trabalho foi desenvolvido 
um método computacional para auxiliar na escolha 
da técnica radiográfica mais adequada a um dado 
exame, que proporcione um alto nível de contraste 
ao mesmo tempo em que mantém a dose no 
paciente baixa.  
 
Materiais e Métodos 

 
O método foi implementado utilizando a 

linguagem de programação Delphi 3.0. Foram  
consideradas as variações na composição e na 
espessura dos tecidos da estrutura anatômica, o 
padrão de raios X usado na rotina diagnóstica e a 
influência da combinação écran-filme. O feixe de 
raios X foi simulado conforme [4] através da 
expressão 

 

       ( ) ( ) 2

2
0

00 c
v

EEZC −=ΕΙ  (1) 

 
onde Io(E) é o espectro de raios X produzido 
dentro do alvo, E é a energia dos fótons de raios 
X, Eo é a energia de bombardeamento dos 
elétrons, Z é o número atômico do material do 
alvo, vo é a velocidade inicial de bombardeamento 
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do elétron, C é uma constante e c é a velocidade 
da luz.  

O espectro de raios X foi corrigido 
considerando atenuação do alvo, filtração inerente 
e adicional, lei do inverso do quadrado da 
distância e influência do tempo de exposição e da 
corrente através das expressões 
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onde µ|ρ(E) é o coeficiente de atenuação de 
massa do material do alvo, S(θ) é o comprimento 
do caminho percorrido pelos fótons de raios X 
dentro do alvo e expresso pela equação (4), µi(E) 
e µa(E) são os coeficientes de atenuação linear 
dos filtros inerente e adicional, xi e xa são as 
espessuras de ambos os filtros, mAs é a corrente 
aplicada ao tubo de raios X em segundos e dff é 
distância foco-filme.  

( )θφβ
φ

θ
+

=
sencos
cos)( dS  (4) 

 
onde d é a profundidade de penetração do elétron 
no material do alvo, β é o ângulo de desvio na 
direção perpendicular ao eixo do ânodo-cátodo, φ 
é o ângulo de inclinação do ânodo e θ é o ângulo 
entre o raio central e o raio medido. 

A interação dos raios X com a matéria é 
considerada através da equação 
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onde µj(E) é o coeficiente de atenuação linear de 
cada tecido da estrutura anatômica e xj é a 
espessura de cada tecido em centímetros. 

A densidade óptica do filme com emulsão única 
é calculada através da expressão   
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onde ω engloba todos os parâmetros 
desconhecidos do filme (e deduzido em [5] a partir 
da curva H&D dada pelo fabricante), m é o centro 

da imagem latente, n é igual a 2 para fótons de luz 
e L é o fluxo de fótons de luz absorvidos pela 
emulsão, expresso por  
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onde η é a capacidade de absorção do fósforo, ε é 
a eficiência de conversão dos fótons de raios X em 
fótons de luz, ∂ e γ são respectivamente a 
sensibilidade do filme e a eficiência de emissão do 
écran para o comprimento de onda λ da luz 
gerada, λmin e λmax são respectivamente os 
comprimentos de onda onde começa e termina o 
espectro de emissão do écran e 0,5 é o percentual 
de fótons de luz que escapam do écran indo em 
direção ao filme. 

Como o catálogo dos fantomas não traz 
informações sobre as espessuras dos tecidos que 
os compõem, elas foram medidas nos 
radiogramas. Foram consideradas as posições P1, 
P2 e P3 no fantoma com 3 espessuras distintas 
para incidência Antero-Posterior (AP) e Lateral 
(Tabela 1). As espessuras referentes à incidência 
AP são as que o feixe de raios X atravessa na 
incidência Lateral e vice-versa. A espessura 
medida para os tecidos moles foi considerada 60% 
referente ao tecido muscular e 40% ao tecido 
adiposo.  

Em seguida, os tipos e as espessuras dos 
tecidos que compõem os fantomas foram gerados 
e gravados em arquivos. Também foram 
desenvolvidas as interfaces para interação com o 
usuário. 
 

Tabela 1: Espessura (em cm) medidas nos 
radiogramas do fêmur. 

 

  TM O1 O2 MO Total 
P1 12,7 0,9 1,1 16,5
P2 11 1,1 0,8 14,8 AP 
P3 9,2 0,7 1,5 

1,9 
13,3 

P1 12,8 1,1 0,8 15,9
P2 11,7 0,9 0,6 14,4 Lateral  
P3 10,4 0,8 1,2 

1,2 
13,6 

TM – tecido mole 
MO – medula óssea 

O1  – osso compacto 
O2  – osso cortical 

 
Para exemplificar a consistência do método 

foram utilizados: aparelho de raios X convencional 
modelo Transworld Dynamic (CZ=1,02x1011), filme 
radiográfico Kodak Min-R M (F1), écran reforçador 
Kodak Min-R (E1), químicos Kodak (fixador e 
revelador), dispositivo de alinhamento do feixe de 
raios X da RMI, densitômetro Victoren modelo 07-
443, processadora automática Macrotec MX-2 e  
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fantoma de fêmur/joelho modelo 76-675 marca 
Inovision. Foram selecionados alguns valores de 
kVp (58, 60, 62 e 64), tempo de exposição de 0,2,   
50 mA e distância foco-imagem de 66cm. Os 
procedimentos de limpeza e preparação dos 
químicos foram efetuados segundo as 
recomendações técnicas dos fabricantes. 

As imagens do fantoma foram obtidas seguindo 
o protocolo: determinação do centro do campo de 
radiação e do eixo ânodo-cátodo com o dispositivo  
RMI; posicionamento do fantoma para as 
incidências AP e Lateral; ajuste da técnica 
radiográfica (kVp, mA e tempo) desejada; 
realização da exposição; processamento do filme; 
e  medida da densidade nas posições P1, P2 e P3 
utilizando o densitômetro.  

A consistência do método computacional foi 
verificada comparando as densidades ópticas 
medidas com aquelas simuladas. A correlação 
entre os dois conjuntos de densidade óptica foi 
calculada através da função estatística expressa 
em  
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onde DOm,i e DOs,i são as densidades ópticas 
medida e simulada no passo i, DOs,m e DOm,m são 
as densidades ópticas médias simulada e medida, 
n é o número de amostras e ss e sm são o desvio 
padrão das densidades ópticas simulada e 
medida, respectivamente. 

 
Resultados  

  
Nas Tabelas 2 e 3 e na Figura 1 são 

apresentadas as densidades ópticas simuladas e 
medidas e a correlação entre elas.  
  
 
Tabela 2: Densidades ópticas medidas e 
simuladas para o fantoma do fêmur na incidência 
AP. 

 
P1 P2 P3 

kVp DOm DOs DOm DOs DOm DOs 
58 0,4 0,38 0,3 0,32 0,32 0,35 
60 0,46 0,34 0,4 0,35 0,45 0,39 
62 0,48 0,47 0,45 0,41 0,5 0,54 
64 0,56 0,75 0,47 0,59 0,7 0,93 

Correlação 0,91 0,76 0,94 
 
 

 
 
 

 
Tabela 3: Densidades ópticas medidas e simuladas 
para o fantoma do fêmur na incidência Lateral. 
 
 P1 P2 P3 

kVp DOm  DOs DOm  DOs DOm  DOs 
58 0,27 0,30 0,37 0,37 0,35 0,38 
60 0,31 0,36 0,31 0,34 0,34 0,38 
62 0,49 0,45 0,44 0,4 0,55 0,46 
64 0,7 0,79 0,64 0,75 0,67 0,9 

Correlação 0,94 0,97 0,88 
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Figura 1: Comparação das densidades medidas e 
simuladas obtidas para o fantoma do fêmur: AP. 
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 Figura 1: Comparação das densidades medidas e 
simuladas obtidas para o fantoma do fêmur: 

Lateral. 
 
Discussão   

 
A comparação das densidades ópticas medidas 

e simuladas apresentou uma boa concordância,  
mostrando a coerência do modelo. 

A média da força de correlação entre os 
valores de densidade óptica medidos e simulados 
para as posições AP e Lateral é 0,88 e 0,93 (88% 
e 93%), respectivamente. Um ajuste no percentual 

CBIS’2004 47

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



escolhido para simular os tecidos moles 
aumentará o valor da correlação encontrado. 
Conclusões 

 
 A simulação desenvolvida contribui para a 

realização do controle de qualidade com redução 
dos gastos e ganho de tempo. É de fácil utilização, 
pois apresenta uma interface amigável de 
interação com o usuário, desenvolvida para 
Windows, com janelas, botões, uso do “mouse”, 
etc. O usuário digita os valores dos parâmetros 
referentes  ao sistema de imagem (condições de 
processamento, filme, écran, aparelho de raios X e  
técnica de exposição desejada) e verifica, através 
da análise de imagens e de dados numéricos, o 
efeito isolado ou agregado desses parâmetros.  
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Resumo – Este trabalho faz um levantamento a respeito de recuperação de informações médicas em textos 
livres de prontuários eletrônicos do paciente (PEP) e aponta algumas soluções da literatura especializada. PEPs 
possuem uma grande quantidade de dados na forma de textos livres proveniente da transcrição dos prontuários 
em papel ou da digitalização por meio de sistemas de reconhecimento de voz ou de caracteres. Algumas 
dificuldades podem ocorrer na recuperação de informações como erros de digitação pela falta de corretor 
ortográfico embutido na maioria dos PEPs, além de não passarem por uma revisão por pares antes do texto 
final como nos artigos científicos biomédicos encontrados nas bases de dados científicas como o Medline. Além 
disso, profissionais da saúde possuem um estilo próprio na inserção de textos e podem usar palavras 
sinônimas, abreviações, jargões médicos. Esse artigo mostra alguns algoritmos para tentar minimizar os 
problemas citados acima, dentre eles, indexação, stemming, remoção de stop words, peso dos termos e 
formação de frases-termo. 

 
Palavras-chave: recuperação de informações, semelhança ortográfica, expansão semântica, textos livres. 
 
Abstract -  This paper presents an overview to problems in medical information retrieval of free texts in 
electronic patient records (EPR) and some solutions found in specialized literature. EPRs have a large amount of 
data in a free text form due to the transcription of medical data from paper recording systems or digitalization by 
voice or character recognizing systems. Some troubles can occur in the information retrieval like errors of typing 
and spelling because the most EPRs don´t have an internal spellcheck and the texts don´t have a specific peer 
review like papers as well. Furthermore, health professionals have a self style on insertion of texts and they can 
use synonymous, abbreviations, semantic variations in medical language. This article presents some algorithms 
to try to minimize the problems above, among them, indexation, stemming, stop words removal, terms weighting 
and phrase-term formation.  
 
Key-Words: information retrieval, approximate string matching, semantic expansion, free texts. 
 
 
Introdução 

 
Com o surgimento da escrita por volta de 

3000 a.C., iniciou-se a fase do registro histórico do 
conhecimento humano, porém foi somente após 
Hipócrates (século IV a.C.) que a medicina teve sua 
transição do caráter mitológico para o uso do 
pensamento lógico científico, quando se estabeleceu 
uma abordagem racional para encontrar as 
explicações para os fenômenos naturais e o registro 
médico tornou-se prática entre os adeptos dessa 
visão no período pós-hipocrático. 

 A preocupação com a recuperação de 
informações não é recente, porém teve grande 
impulso com o surgimento da www (World Wide 
Web) nos anos 90, com milhares de páginas 
espalhadas pelo mundo representando o 
conhecimento humano mundial de fácil acesso, mas 
que precisa de mecanismos que facilitem encontrar 
as informações requeridas. 

A Web está se tornando um repositório 
universal de conhecimento humano e cultural, o qual 

disponibiliza um compartilhamento sem precedentes 
de idéias e informações numa escala nunca vista 
anteriormente [1]. 

Além disso, com o crescente aumento do 
volume de informações sobre o paciente, o registro 
médico tradicional em papel não tem sido mais 
suficiente para suprir todas as necessidades dos 
usuários da saúde.  Os médicos de hoje não cuidam 
de uma pequena quantidade de pacientes, como 
faziam os médicos da família de antigamente; hoje 
podem ter centenas de pacientes, o que torna quase 
impossível lembrar dos detalhes clínicos de cada 
um. 

Para suprir as necessidades de 
armazenamento e recuperação de informações do 
paciente surge o PEP (Prontuário Eletrônico do 
Paciente) que registra de forma ordenada os dados 
do paciente em bancos de dados eletrônicos com a 
única intenção de recuperá-los posteriormente, visto 
que não há motivo de se registrar um dado se não 
para posterior recuperação. 

As publicações biomédicas e o considerável 
volume de dados clínicos são criados e 
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armazenados em documentos de texto livre. No 
entanto, computadores não foram criados para 
processar textos livres eficientemente e os métodos 
de pesquisa como o SQL (Structured Query 
Language), que é uma linguagem comum para 
manipulação de bancos de dados relacionais, não 
são facilmente empregados para manipular textos 
livres [2]. 

Quando se converte o prontuário em papel 
para o prontuário eletrônico, os dados do paciente 
são representados por um modelo de algumas 
centenas de campos. Em outras palavras, somente 
uma parte da realidade médica é representada pelos 
sistemas atuais de informação [3]. É uma visão 
simplista demais enxergar os dados do paciente 
como apenas colunas de números [4]. 

Dado estruturado é aquele que possui uma 
faixa de valores pré-definidos. Esta situação tem 
muitas vantagens, pois podemos validar os 
conteúdos dos campos e acionar determinadas 
funções, quando o conteúdo se encontra fora dessa 
faixa especificada, que poderão gerar alertas para 
situações irregulares ou de risco [3][4].  

Em textos livres, a capacidade de narrativa 
para representar a realidade das condições do 
paciente é limitada apenas pelo autor ou pelos 
limites técnicos do sistema. Essa grande vantagem 
associa-se a uma grande desvantagem, pois o 
controle do conteúdo de documentos é deixado a 
cargo do usuário e a incoerência entre um 
documento e outro é quase inevitável [3]. 

Embora textos livres sejam convenientes 
para tarefas como revisão de prontuários por 
médicos, eles apresentam graves obstáculos para a 
criação de gráficos, busca, sumarização e análise 
estatística. Cada vez mais, as instituições médicas 
têm acesso aos registros de pacientes através de 
computadores. Muitos dos dados disponíveis já 
estão em forma textual como resultado da 
transcrição de relatórios ditados, uso de tecnologias 
de reconhecimento de voz e diretamente inseridos 
por profissionais da saúde [5]. 
 
Indexação de Documentos 
 

Desenhos ou outras espécies de registros 
gráficos, que não se compõem de palavras, são 
freqüentemente descritos em termos de palavras. A 
informação, que é o objeto de todas as pesquisas, 
está contida simbolicamente em registros expressos 
por palavras [6]. 

Como o volume de informação cresceu 
rapidamente em poucos anos, foi necessário 
construir estruturas de dados especializadas para 
facilitar o acesso à informação armazenada. Uma 
estrutura de dados bastante antiga e usada é uma 
coleção de palavras ou termos selecionados 
associado a ponteiros que se relacionam com a 
informação, ou documentos, chamado índice. 

Índices são a base de todo sistema de recuperação 
de informações [1]. 

A idéia de indexar é produzir um conjunto de 
termos menor, porém mais eficiente, para 
representar o conteúdo original que facilitará a alta 
qualidade de recuperação [7]. 

Basicamente, existem dois tipos de 
indexação de documentos. A primeira, chamada 
indexação manual ou controlada, implica numa 
seleção cuidadosa da terminologia empregada [6]. 
Nesse tipo de indexação, um indexador humano 
seleciona um conjunto de termos que representará o 
conteúdo de um documento. Para tanto, existem 
atualmente muitos vocabulários controlados médicos 
como o MeSH (Medical Subject Headings) da NLM 
(National Library of Medicine) para indexar literatura, 
CID (Codificação Internacional de Doenças) para 
codificação de diagnósticos, SNOMED para 
codificação de informações clínicas, CPT-4 para 
codificação de procedimentos [7]. 
 A BIREME (Biblioteca Regional de Saúde), 
que faz parte do Centro Latino-Americano e do 
Caribe de Informação em Ciências da Saúde, 
desenvolveu o vocabulário estruturado e trilingue 
(português, inglês e espanhol) DeCS (Descritores 
em Ciências da Saúde) baseado no MeSH. Nele 
foram também incorporadas as áreas específicas de 
saúde pública e homeopatia, num total de 26261 
descritores, sendo 3656 de saúde pública e 1950 de 
homeopatia [8]. 

Devido a grande proliferação de 
vocabulários controlados, existe um crescente 
desejo de um vocabulário médico unificado. Uma 
das maiores iniciativas é o da NLM com o projeto 
UMLS (Unified Medical Language System) que se 
propõe a unificar a maioria dos grandes vocabulários 
médicos, incluindo o MeSH e o DeCS.  

Na segunda forma de indexação, chamada 
automática, cada palavra presente no texto pode 
constituir uma entrada no índice e é realizada por um 
sistema computacional [6][7].  

Pelo crescente volume de informação a 
indexar, muitas pesquisas tem sido desenvolvidas 
no sentido de criar ferramentas mais eficientes de 
indexação automática de documentos para suprir a 
grande demanda. 
 No PEP, vários funcionários da saúde como 
médicos, enfermeiras, recepcionistas e outros usam 
o sistema para a entrada de dados, possuindo então 
uma diversidade de estilos. Além disso, muitos 
prontuários eletrônicos não possuem corretor 
ortográfico embutido, permitindo uma grande 
quantidade de erros de digitação sem uma devida 
revisão, os quais também podem ser provenientes 
de erros de digitalização. 
 As dificuldades encontradas na recuperação 
em textos livres de um PEP superam a recuperação 
de textos da literatura biomédica visto que toda 
produção científica, antes de ser publicada, passa 
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por várias revisões por pares e correções 
ortográficas antes da versão definitiva. 
 Outros aspectos que dificultam a 
recuperação são as variações morfológicas nos 
termos como gênero, número, grau e conjugações. 
A seguir, foram levantamos algumas soluções 
propostas pela literatura. 
 
Stemming 
 
 Umas das tentativas de diminuir as 
variações morfológicas das palavras é o uso de 
stemming, que consiste no processo de reduzir as 
palavras ao seu radical. 

A técnica consiste em identificar o radical 
das palavras e inserir no índice dessa forma, 
removendo sufixos e prefixos. Assim, palavras com 
o mesmo radical são identificadas como significados 
similares [9].  

Um projeto chamado Snowball, iniciado por 
Martin Porter, elaborou um dos primeiros algoritmos 
para stemming em língua inglesa e que, atualmente, 
possui algoritmos para stemming em várias línguas, 
inclusive português [10]. 
 
Stop Words 
  
 Palavras com alta freqüência na coleção de 
documentos não são capazes de diferenciar um 
documento do outro. Essas palavras são chamadas 
de Stop Words e são normalmente filtradas para a 
indexação por termos, que incluem artigos, 
preposições, conjunções e outras, dependendo do 
tipo de documento [1][7][9][11]. 
 A eliminação de stop words tem importância 
fundamental na redução do tamanho do índice, 
diminuindo 40% ou mais do seu tamanho [1]. 
 A obtenção da lista de Stop Words (Stop 
List) pode ser manual, onde o projetista avalia quais 
as palavras que não devem ser indexadas, o que 
pode variar de sistema para sistema [9]. O acima 
mencionado projeto Snowball possui também uma 
Stop List sugerida para o português com 220 termos, 
incluindo artigos, pronomes, preposições e alguns 
verbos [10]. 
 
Peso dos Termos 
  
 Os termos indexados devem diferenciar os 
documentos mais relevantes dos menos relevantes. 
Intuitivamente, podemos entender que palavras que 
ocorrem com maior freqüência em um documento 
são boas discriminadoras do mesmo, possuindo um 
peso maior, exceto Stop Words que não possuem 
capacidade de identificar documentos. Por outro 
lado, palavras que ocorrem freqüentemente no 
conjunto de documentos não são capazes de 
diferenciar um documento do outro. 

 Baseado nisso, um modo simples de 
mensurar o peso do termo é o chamado padrão TF-
IDF (Term Frequency – Inverse Documet Frequency) 
criado por Salton que mede, respectivamente, a 
freqüência do termo no documento e a freqüência do 
termo no conjunto de documentos. O peso de cada 
termo então é mensurado pelo produto de TF por 
IDF do termo [1][7][12]. 
   
Formação de Frases-Termo 
 
 Um dos problemas na busca por palavras é 
a contextualização das mesmas. Muitos sistemas 
possuem a capacidade de procurar palavras num 
determinado contexto que é próximo a outras 
palavras. Palavras que aparecem próximas a outras 
pode sinalizar maior relacionamento do que aquelas 
que estão distantes [1]. 
 Em geral, as frases-termo não são 
armazenadas de forma composta, cada termo é 
armazenado separadamente junto com a posição 
que o mesmo ocupa no texto, dando a idéia de 
distância entre termos. 
 Alguns métodos são propostos para criação 
de frases-termo. Um n-grama é definido como uma 
seqüência ordenada de n palavras retiradas de um 
documento. Por exemplo, “alguns métodos” e 
“métodos são” podem ser considerados os dois 
primeiros bi-gramas da última frase. Um dos 
problemas desse tipo de indexação é que é 
dependente da ordem das palavras e muito 
dependente da proximidade das palavras. Outra 
proposta é a criação de n-palavras (n-words), onde 
uma coleção de n palavras é retirada de um texto, 
ou seja, numa frase de 4 palavras, teremos seis 
diferentes combinações de duas palavras. Dessa 
maneira, retiramos a dependência das palavras 
estarem muito próximas, mas aumentamos a 
quantidade de combinações possíveis [16]. 
 
Formulação da Pergunta 
 
 O segundo passo no processo de 
recuperação da informação é a formulação da 
pergunta (query), que é a expressão formal da 
necessidade do usuário [1]. A pergunta do usuário 
deve ser convertida em uma forma que o sistema 
seja capaz de identificar suas necessidades para 
recuperar. 
 A forma mais antiga e ainda mais usada de 
combinação de palavras-chave em perguntas é o 
uso de operadores booleanos [1]. 

Esses operadores, baseados na álgebra de 
Boole, são operadores lógicos que conectam os 
termos da pergunta (AND, OR ou NOT). Por 
exemplo, uma pergunta com os termos “cefaléia 
AND hipertensão” deve trazer todos os documentos 
em que os dois termos ocorrem simultaneamente. 
Já em “cefaléia OR hipertensão” deve trazer os 
documentos em que ocorrem quaisquer uns dos 
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dois termos. E por último, a busca com “cefaléia 
NOT hipertensão” deve trazer documentos com o 
termo cefaléia e que não contenham o termo 
hipertensão. 
 Sistemas mais modernos estão procurando 
utilizar a linguagem natural para a formulação da 
pergunta do usuário, porém, há a necessidade de 
um pré-processamento da pergunta para que se 
torne algo compreensível ao sistema de 
recuperação, algo semelhante ao processo de 
indexação mencionado acima. 
 
Recuperação 
 
 A terceira etapa do processo de recuperação 
de informações consiste em comparar os termos da 
pergunta do usuário com os termos que foram 
indexados pelo sistema para recuperar os 
documentos desejados. 

O assunto de termos sinônimos é 
especialmente problemático na medicina, pois a 
linguagem biomédica possui muitas trocas de 
termos [2]. 
 De forma simples, um thesaurus consiste 
em uma lista pré-compilada de palavras importantes 
num dado domínio do conhecimento, onde cada 
palavra nessa lista possui um conjunto de palavras 
relacionadas [1]. Um thesaurus é mais do que um 
dicionário de sinônimos, pois na maioria das vezes, 
está construído de forma hierárquica, possuindo 
termos mais abrangentes e outros menos 
abrangentes. 

Expandir semanticamente uma palavra nada 
mais é do que encontrar outras palavras 
relacionadas com ela, utilizando então este conjunto 
para busca de documentos [11]. 

Uma possibilidade de expansão semântica 
para recuperação de informações médicas é o uso 
do DeCS. Nesse caso, para cada termo da pergunta 
são selecionados todos o termos semanticamente 
relacionados (sinônimos, hierarquicamente acima e 
todos abaixo). Isso torna a busca mais abrangente 
tentando manter-se num mesmo contexto. 

Em sistemas informatizados, erros de 
digitação e ortografia constituem uma fonte muito 
comum de variação entre palavras [13]. Devido à 
possibilidade de erros de ortografia, uma pergunta 
com o termo “dispnéia” não encontrará o termo 
“dispinéia” pois há um erro de ortografia na inserção. 
Existem basicamente quatro tipos de erros 
ortográficos: 

1. Inserção: Quando são inseridas na palavra 
letras ou caracteres a mais, como “cardíaco” 
e “cardíanco”. 

2. Remoção: Quando alguns caracteres são 
omitidos na transcrição, como “anamnese” e 
“ananese”. 

3. Troca: quando alguns caracteres são 
substituídos por outros, como “coração” e 
“corasão”. 

4. Inversão: muitas vezes considerado como 
troca, mas ocorre quando as letras são 
trocadas de posição em uma palavra, como 
“epiléptico” e “epilépitco”. 
Reconhecedores de caracteres ópticos e 

outros dispositivos de digitalização de texto também 
produzem erros semelhantes [13]. 

Intuitivamente, podemos deduzir que muitos 
erros de digitação são provocados por troca de 
teclas próximas em teclados convencionais, como a 
troca de “a” por “s”. Umas das possibilidades de 
encontrar palavras com pequenos erros de ortografia 
é um método baseado no modelo QWERTY. Essa 
expressão é proveniente das seis primeiras letras do 
modelo de teclado usado atualmente, também 
chamado de teclado universal, e que foi herdado das 
máquinas de escrever. 
 Podemos então criar anagramas com a 
palavra a ser procurada usando teclas adjacentes. A 
vantagem é que não serão necessárias a criação de 
anagramas com todas as letras do alfabeto, mas 
somente com as teclas próximas, diminuindo 
significativamente a quantidade de combinações. 

Além disso, o problema pode ser gerado por 
erro de fonética, como o exemplo “coração” e 
“corasão”. É importante incluir anagramas para 
esses possíveis erros, como a troca de “s” por “z”, 
“ç” por “s”, “g” por “j” e outros possíveis. 

Cada assunto médico ou sub-assunto 
expressa seu conteúdo quase sempre com tipos de 
sentenças estereotipadas utilizando palavras 
específicas [14]. 

Além do uso do thesaurus com as palavras 
médicas de uso geral, se faz necessário a criação de 
uma expansão do thesaurus para a inclusão de 
jargões e abreviações locais, que variam de região 
para região ou mesmo entre especialidades 
médicas. 
 
Ordenação de Resultados 
 
 Depois de comparar os termos da pergunta 
com os termos indexados, uma coleção de 
documentos é recuperada. Por muitas vezes, a 
quantidade de registros recuperados é enorme, 
sendo importante mostrá-los em uma certa ordem 
de prioridade. 
 O método de ordenação mais simples é a 
alfabética ou cronológica. Nesse método de 
ordenação, os resultados são ordenados de forma 
crescente ou decrescente, mas não informam o grau 
de pertinência do texto com a pergunta realizada. 
 No modelo vetorial de recuperação, tanto a 
pergunta quanto os documentos são transformados 
em vetores e então é feita uma ordenação por grau 
de similaridade, geralmente calculado pelo ângulo de 
inclinação dos vetores ou mensurando o co-seno 
dos mesmos [15]. 
 Para o modelo vetorial, cada termo, tanto 
dos documentos quanto da pergunta, é atribuído um 
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peso wi,j associado ao par(ki, dj) que é positivo e não 
binário e calculado, geralmente, usando o padrão 
TF*IDF visto anteriormente. Então, o vetor da 
pergunta q é definido como q=(w1,q,w2,q, ..., wt,q) onde 
t é o número total de termos indexados pelo sistema 
assim como o vetor de cada documento é 
representado como dj=(w1,j, w2,j, ..., wt,j) [1]. 
 Podemos simplificar indicando que cada um 
dos t termos existentes representará uma dimensão 
no modelo vetorial e os pesos desses termos, para 
cada um dos documentos, representam as 
coordenadas t dimensionais dos mesmos. Veja um 
exemplo para três termos (Termo 1, Termo 2 e 
Termo 3) e o grau de similaridade de dois 
documentos (Doc1 e Doc2) com a pergunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação dos resultados 
 
 A maneira mais comum de medir o 
desempenho de um sistema é tempo e espaço. 
Quanto menor o tempo de resposta e menor o 
espaço usado, melhor será considerado o sistema 
[1].  
 Porém, em sistemas de recuperação de 
informação, outras métricas são também bastante 
importantes, denominadas abrangência (recall) e 
precisão (precision). 
 Abrangência é a fração entre documentos 
recuperados e relevantes sobre a quantidade de 
documentos relevantes, enquanto que a Precisão é 
dada como a fração entre os documentos 
recuperados e relevantes sobre a quantidade de 
documentos recuperados [1][7]. Logicamente é 
necessário saber quais os documentos relevantes 
por outros métodos. 
 
Discussão e Conclusões 
 
 A ciência da recuperação da informação, 
apesar de ser bem antiga, ainda precisa evoluir 
bastante até chegar perto do que necessitamos. 
Recuperar informações de textos livres não é uma 

tarefa trivial e isso é dificultado quando falamos de 
prontuários eletrônicos do paciente. 
 Técnicas de indexação, stemming, formação 
de frases-termo e outras citadas ainda precisam ser 
aperfeiçoadas para que o usuário de um sistema de 
recuperação não necessite conhecer detalhes 
técnicos do programa e que possa realizar consultas 
em linguagem natural. 
 Para o processamento e compreensão 
computacional da leitura de um texto, algo próximo à 
cognição humana, é preciso ainda muito progresso 
na área da Ontologia Computacional, que se propõe 
a mapear o conhecimento humano em regras 
compreendidas pelos sistemas computacionais. 
 Em prontuários médicos eletrônicos essa 
dificuldade é ainda maior, porém, o objetivo a ser 
alcançado é chegar em um ponto onde será possível 
até conversar com o computador, fazendo o mesmo 
entender o que se quer e realizar qualquer a 
consulta, tornando a ficção uma realidade. 
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Migración a plataforma web de una Historia Clínica 
Electrónica 

 
Fernán Gonzalez Bernaldo de Quirós, Adrián Gomez, Daniel Luna, Marcela Martinez von 
Scheidt, Enrique Soriano, Gustavo Staccia, Laura Gambarte, Fernando Gassino, Gastón 

Lopez, Mariana Landoni 
 

Departamento de Información Hospitalaria, Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina 
 
Resumen – Desde que Internet mostró su potencialidad en cuanto a ser un estándar que posibilita un acceso 
distribuido a los sistemas de información en salud, generó la migración de sistemas de información clínicos en 
su versión cliente servidor a dicha plataforma. El presente trabajo presenta descripción sobre la arquitectura y 
metodología utilizada en la migración de una historia clinica electronica en un entorno de alta disponibilidad 
sobre una plataforma web. 
 
Palabras-clave: Historia Clínica Electrónica, Sistemas basados en web, Internet 
 
Abstract – Ever since the Internet shown its potential as a standard that enables a distributed access to health 
information systems, migration of clinical information systems has taken place in a client server version towards 
such platform. This paper presents a description of the architecture and methodology used in the migration of an 
electronic medical record in a high availability environment within a web based platform. 
 
Key-words: Computerized Medical Records Systems, Web based services, Internet 
 
Introducción 

 
La emergencia de internet en los últimos 

años  posibilitó un acceso distribuido a los sistemas 
de información en salud [1] y generó la migración 
de sistemas de información clínicos a dicha 
plataforma [2-5]. Existen muchas características de 
las versiones cliente-servidor que son difíciles de 
duplicar en un entorno web y muchas de estas 
limitaciones han sido ya descriptas en trabajos 
previos [2, 3, 6]. Sin embargo es indudable la 
ventaja de disponer de una plataforma 
independiente de distribución de información como 
son los sistemas basados en servicios web [7]. 

El Hospital Italiano de Buenos Aires es un 
hospital universitario de alta complejidad que 
cuenta con 550 camas de internación y más de 200 
consultorios ambulatorios en 20 centros de atención 
distribuidos en la Capital Federal y el Gran Buenos 
Aires. Desde el año 1998 la institución está 
llevando a cabo una reingeniería de sus sistemas 
para posibilitar la integración de múltiples fuentes 
de información existentes (administrativo, 
laboratório, diagnóstico por imágenes, etc.) junto a 
un proceso de informatización del registro médico 
con la creación de una historia clínica electrónica. 
El desarrolló de dicho producto de software tenía 
como objetivo brindar soporte en la faz asistencial, 
docente, científica y de gestión, de allí surgió el 
proyecto denominado ITALICA [8, 9].  

Al inicio del proyecto de integración nos 
encontramos con múltiples redes existentes en la 
inistitución, mútiples plataformas de desarrollo para 
diferentes sistemas aislados así como diferentes 
bases de datos que contenían la información 
atomizada de los pacientes atendidos a lo largo del 
tiempo. La primera decisión tomada fue la de 
respetar los desarrollos preexistentes e integrarlos 
en un nuevo entorno colaborativo mediante la 
utilización de estándares. Está claro que para lograr 
dicho objetivo es necesario trabajar fuertemente en 
los aspectos relativos a la interoperabilidad tanto 
operativa (o técnica) como semántica [10]. Con 
respecto a la interoperabilidad operativa, luego de 
la integración física de las redes existentes, se 
decidió el uso de mensajería electrónica por medio 
del estándar Health Level Seven (HL7) [11] 
montada sobre un servidor MQSeries como 
manejador de mensajes. El uso de HL7 nos 
condujo a la creación de tablas maestras (master 
files) de mantenimiento centralizado para posibilitar 
la interoperabilidad semántica entre sistemas y 
modelos heterogéneos. Una de las primeras 
implementadas fue la tabla maestra de pacientes 
que permitió la identificación únivoca de los 
pacientes mediante la creación de un servicio de 
identificación de personas que siguió las 
recomendaciones del “Person Identification Service” 
de CORBAMed [12]. Simultáneamente se planteó el 
desafío de desarrollar piezas de software que 

CBIS’2004 55

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



fueran capaces de correr en aplicaciones win32 y 
tuvieran acceso a los servicios de tablas maestras, 
sobre un entorno AS400 donde esta montado el 
sistema administrativo de la institución, la elección 
fue desarrollar componentes COM+ que dieran 
soporte sobre clientes windows. De esta manera el 
modelo quedo conformado en tres capas (Figura 1). 

 

Repositorio
Clínico

COM+ HL7

Tablas
Maestras

Cliente

Interfaz

Base Datos

Subselect and enter title here

Win 32

Figura 1: modelo en tres capas inicial 
 
Lo antedicho posibilitó que sistemas 

existentes, como por ejemplo el de diagnóstico por 
imágenes [13] o el laboratorio central [14] entre 
otros, compartieran su información clínica. Sobre 
este escenario se desarrolló la versión cliente 
servidor de la historia clínica electrónica, la cual 
cubrió tanto el nivel de atención ambulatorio [8] 
como el de internación [9]. La misma fue 
desarrollada con  Power Builder sobre base de 
datos Sybase corriendo en servidores Sun. 

El sistema de registro médico electrónico 
ambulatorio contempla módulos de indicaciones de 
exámenes complementarios [15], prescripción 
electrónica de fármacos [16] con un sistema 
notificador de interacciones farmacológicas [17], 
visualización de resultados enviados desde los 
servicios auxiliares por mensajería HL7 [18], lista de 
problemas autocodificada [19] y notas de evolución 
para cada consulta. Su contraparte de internación 
posee además la visualización de censo 
hospitalario [20]. 

Ante el escenario previamente descripto se 
sumó la necesidad de integrar una red de 
consultorios particulares de médicos de la 
institución para la denuncia de prestaciones [21]. 
Con la finalidad de otorgar a los mismos el acceso 
al sistema de información clínico y 
concomitantemente con la decisión de implementar 
un cluster de alta disponibilidad se definió la 
migración de toda la capa clínica de los sistemas a 
plataforma web. 

 
En el desarrollo del presente trabajo se 

describirán las características metodológicas y 

prácticas de la migración a una plataforma web de 
los sistemas de información clínica de nuestra 
institución. 

 
También se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos en el momento de la migración: 
 

• La versión cliente servidor requeria cada vez de 
mayor recursos humanos tanto para la 
instalación de puestos nuevos como para el 
soporte de los ya existentes. 

• La complejidad del software hacia necesaria 
cada vez más potencia de procesamiento y 
memoria en la máquina cliente. 

• Envejecimiento del parque informático , 
alrededor de 1700 máquinas distribuidas. 

• Debido a la penetración de internet en el 
quehacer cotidiano de los profesionales de la 
salud las interfaces de usuario basadas en un 
entorno web tienen una rápida aceptación y 
requiere un soporte y entrenamiento menor [4, 
22]. 

• Posibilidad de integrar facilmente fuentes de 
información en línea con datos contextuales del 
registro médico [23]. 

 
Arquitectura 
 

Los sistemas médicos, son sistemas 
sumamente complejos de construir como así 
también de mantener.  

La tecnología utilizada para la construccción 
de sus componentes de software debe contemplar 
necesidades específicas que permitan que el 
software pueda crecer en forma permanente e 
incremental. 

La metodología utilizada en el proceso de 
migración de nuestro sistema de información esta 
basada en UML con la elección de Java como 
lenguaje de programación. 

La utilización de Java en un entorno de 
servidores de aplicación ejecuta el código del lado 
del server, siendo esta una extensión de la 
plataforma J2EE, que traslada su funcionalidad a la 
web obteniendo los siguientes beneficios: 

 
• El entorno es portable, eficiente y flexible, 

porque las aplicacciones escritas en Java corren 
en cualquier entorno, comparado con otro tipo 
de tecnologías es mucho mas eficiente porque 
puede procesar múltiples peticiones HTTP al 
mismo tiempo, organizadas en subprocesos  
(Multithreding), la programación esta basada en 
clases que permite la reutilización del código. 

 
• La interfaz gráfica esta basada en Web, donde 

solo se utiliza un browser como interacción con 
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los usuarios. Las aplicaciones web nos facilitan 
la utilización del servicio fuera de la red de datos 
del la institución utilizando internet como medio 
de comunicación y disminuyendo los costos de 
implementación de las aplicaciones. Además su 
forma de acceso es múltiple, dado que como la 
comunicación se produce con un Web Server, la 
modalidad de conexión puede ser telefónica, 
inalámbrica, red externa (internet), o red interna 
(intranet). 

 
• Otro de los motivos de la elección de este 

formato es que los Web Browser son 
independientes en si mismos, son pequeños 
componentes de software con la capacidad de 
funcionar en PCs, Palm, Teléfonos celulares u 
otro tipo de terminales, abriendo el campo de 
utilización de dispositivos tecnológicos. 

 
Alta Disponibilidad 
 

El desarrollo del modelo tecnológico esta 
basado en la implementación de la arquitectura 
J2EE bajo un entorno de alta disponibilidad de 
múltiples capas. Para crear un sistema de alta 
disponibilidad utilizamos una arquitectura basada 
en Clustering la cual involucra a un grupo de 
servidores que representan nodos independientes 
pero trabajan juntos como si fueran un solo 
sistema. El método de Cluster agrupa instancia 
replicadas que tienen acceso a los mismos 
servicios, estos servicios requieren una 
infraestructura que permita dar soporte concurrente 
a múltiples usuarios respondiendo a las peticiones 
en unos pocos segundos. Los sistemas basados en 
cluster están basados en múltiples servidores por lo 
que permite escalar en forma horizontal, es decir 
que cuando el sistema necesita mas recursos 
simplemente se agregan nuevos nodos (servidores) 

al esquema provocando un aumento de 
procesamiento simétrico en el sistema. 
 
Seguridad y Confidencialidad 
 

La seguridad y confidencialidad de los datos 
de los pacientes, es otro de los puntos críticos en el 
proceso de migración a un formato web, existen 
tecnologías de distintas caracteristicas  que actuan 
en distintas capas tecnológicas. 

La implementación de un Firewall nos 
permitió colocar los servidores en una zona segura, 
donde solo tienen acceso los equipos certificados y 
utilizan un canal de comunicacion seguro y 
encriptado con tecnologia SSL. Además estamos 
en avocados al proceso de implementacion de 
certificados digitales para provocar un acceso 
restringido por intermedio de una sesión segura 
entre el browser y el servidor HTTP validada por 
una autenticación de usuario utilizando el método 
de claves publicas y privadas. Este proceso que se 
encuentra en etapa de desarrollo complementa 
además la utilización de algoritmos RSA que 
permitan firmar digitalmente los documentos 
médicos 

 
Resultados 
 

La migración a formato web de nuestras 
aplicaciones surge del análisis de las tecnologías 
actuales de desarrollo [24], la elección fue simple, 
nuestro proyecto esta basado en estándares, por lo 
que necesitabamos un lenguaje que sea un 
estándar o que a corto plazo lo sea, la elección 
como ya fue comentado JAVA, donde como 
ventajas tenemos el desarrollo orientado a objetos, 
integracion con tecnologia UML y ademas es 
multiplataforma [25]. 

 
 

 

   
 

Figura 2: interfaz cliente servidor   interfaz basada en web 
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El proceso de reingenieria contempló algunas 

condiciones, pero el proceso dió comienzo con la 
reescritura de los diagramas UML, haciendo incapié 
en los diagramas de clases ya que centralizamos la 
lógica del negocio y facilitamos la programación 
posterior dado que los programadores tienen las 
clases definidas con sus correspondientes métodos 
y atributos, y solo tienen que codificar lo necesario. 

A medida que los diagramas UML se 
aprueban pasan al area de desarrollo, mientras que 
un grupo encargado del diseño gráfico de la 
aplicacion desarrolla las páginas en paralelo al 
desarrollo de la lógica. 

Una de las condiciones fundamentales fue 
que la interfaz gráfica de la historia clínica cliente 
servidor debía tener una apariencia y funcionalidad 
lo más parecida a la versión cliente servidor, para 
que el usuario final sientiera el menor cambio 
posible, se realizaron rutinas en JavaScript que 
simularon la anterior funcionalidad (Figura 2). 

La infraestructura tecnologica para la 
implementacion de la aplicación Java consta de un 
balanceador de carga Oracle Web Cache que es el 
encargado de redireccionar peticiones http al 
servidor de aplicaciones que tenga mejores 
recursos disponibles. La capa de Servidor de 
aplicaciones se implementaron 2 servidores Linux 
Intel multiprocesados con tecnologia Oracle IAS 
10g. 

La capa de base de datos se implementaron 
dos servidores SUN multiprocesados con Cluster 
fisico Sun Cluster 3.0 y Oracle RAC 9i como base 
de datos (Figura 3).  
 
Discusión y Conclusiones 
 

El desarrollo de la aplicacion migrada en su 
totalidad a un formato Java Web, nos tomo el 
tiempo de 14 meses. Como resultante de este 
proceso podemos destacar que la utilizacion del 
lenguaje UML como metodologia de diseño acelero 
los tiempos de desarrollo, mejoro la documentacion 
del sistema, nos permitio reutilizar clases evitando 
el desarrollo de modulos duplicacados y sobre 
todas las cosas permitio que los desarrolladores 
puedan entender el sistema que se debia 
desarrollar. 

Con respecto al entorno Java, los servidores 
de apliaciones son modelos de infraestructura que 
necesita un fino tunning de las apliaciones, Java 
Virtual Machines, Creacion de Objetos y Profiling, 
son tareas tediosas pero los resultados obtenidos 
son gratificantes, las apliaciones funcionan con una 
performance superior a su antigua version cliente 
servidor en un entorno de alta disponibilidad, 
escalabilidad y tolerante a cambios. 

 
 

 
 

Tablas 
Maestras

AplicaciónInterfaces

Modelo Físico

HL7
XML

COM +
Java Beans

Personas
Rol

Modalidades
Reglas

Datos
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Resultados Encuentros
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Enterprise Java Beans

Internet

Portal institucional e intranet 
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administrativos 

Sistemas de procesamiento
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complementarios y
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Empadronamiento
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Figura 3: Modelo en tres capas final 
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20. Navajas P, Sobota G, Schpilberg M, Lopez Osornio 
A, Luna D, Gonzalez Bernaldo de Quiros F. 
Desarrollo e implementación de un sistema de 
administración de “Censo en Línea” en un Hospital de 
alta complejidad. In: Ceitlin M-R, M., editor. 6to 
Simposio de Informática en Salud - 32 JAIIO; 2003; 
Buenos Aires, Argentina: Sociedad Argentina de 
Informática e Investigación Operativa (SADIO). 

21. Gomez A, Martinez M, Bravo M, Campos F, Navajas 
P, Yantorno E, Soriano E, Luna D, Bernaldo de 
Quiros FG. Sistema de Denuncia de Prestaciones 
On-Line basado en Web Services. In: 1er Congreso 
Latinoamericano de Internet en Medicina 
(Latinmednet); 2002; Buenos Aires, Argentina 

22. Cimino JJ, Socratous SA, Clayton PD. Internet as 
clinical information system: application development 
using the World Wide Web. J Am Med Inform Assoc 
1995;2(5):273-84. 

23. Cimino JJ, Li J, Graham M, Currie LM, Allen M, 
Bakken S, Patel VL. Use of online resources while 
using a clinical information system. Proc AMIA Symp 
2003:175-9. 

24. Nussbaum GM, Ault SP. Requirements for Web-
enabling clinical applications. J Healthc Inf Manag 
2000;14(1):27-41. 

25. Parmanto B, Zeng X, Pothen D. Java servlets for 
Web-based healthcare computing. J Healthc Inf 
Manag 2000;14(1):17-26. 

 

Contacto  
 
Lic. Adrián Gomez :adrian.gomez@hospitalitaliano.org.ar  
Área de Desarrollos Biomédicos. Departamento de 
Información Hospitalaria. Hospital italiano de Buenos 
Aires Gascón 450. Cuidad autónoma de Buenos Aires CP 
C1181ACH. Tel 054114959200 int 9778

 

CBIS’2004 60

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumen- Los sistemas de información en salud requieren para ser completos, poseer todos los datos 
provenientes del correcto registro del proceso de atención en enfermería. Existen diferentes experiencias 
internacionales donde el registro electrónico mejora la completitud de los datos en comparación al modo 
manual. El presente trabajo describe la experiencia obtenida a partir del relevamiento para el desarrollo de un 
sistema de registro de la actividad de enfermería en el marco de una historia clínica electrónica. 
 
Palabras-claves: Historia clínica electrónica, Proceso de enfermería, Documentación en enfermería. 
 
Abstract  - Health Information Systems must include all  the  data from  an accurate record of the nursing care 
process to be complete. Different international experiences illustrate that the use of  electronic records provide 
for more complete data collection in comparison to manual methods. The present work describes the assesment  
for the development of a system of nurse activity records within the framework of  electronic medical records. 
 
Key-words: Electronic medical record, Nursing Process, Nursing Documentation 
 
 
Introducción 
 

La información contenida en una historia 
clínica electrónica (HCE) abarca todos los aspectos 
relacionados con los servicios provistos para el 
cuidado de la salud. Desde hace más de una 
década se conocen los beneficios del registro 
electrónico en el terreno de la atención de los 
pacientes. Un aspecto saliente lo representan la 
abrumadora cantidad de errores médicos 
observados en otros medios y que podrían ser 
disminuidos mediante la implementación de una 
HCE [1]. Se sabe, además, que idealmente los 
datos deberían ser volcados en la HCE en el lugar 
donde se realiza la atención del paciente en forma 
directa por el usuario [2] y existen algunas 
evidencias que la incorporación de esta práctica en 
la realidad cotidiana podría aumentar la seguridad 
del proceso de cuidado de la salud al ofrecer 
alarmas, guías y recordatorios a quienes operan los 
sistemas [3] 

Están bastante discutidos los problemas de 
documentación en enfermería [4]. Creemos que 
incorporar el registro de enfermería al sistema de 
información hospitalario les permite a estos 
profesionales reducir los esfuerzos para 
documentar la información, aumentar la calidad de 
los registros, utilizar estos datos para la educación, 

la investigación y para el mismo proceso de 
atención. Rompe con el mito de “¿Qué hacen los 
enfermeros?“ y mejora la comunicación en el 
equipo de salud. 

El presente trabajo describe la experiencia 
recogida durante las etapas que preceden a la 
implementación del proceso de atención de 
enfermería informatizado en un hospital de alta 
complejidad. 

El registro de la actividad realizada por 
enfermería es una parte importante de la HCE. El 
mismo se basa en el proceso de atención de 
enfermería (PAE) [5]. Históricamente, la actividad 
desarrollada durante el cuidado de enfermería ha 
sido registrada en forma manual, sin embargo este 
sistema de registro produce insatisfacción en los 
usuarios [6] debido a que no puede clasificar todas 
las fases del procesos de atención, posee 
dificultades en el registro de diagnósticos, llegando 
a la conclusión que es necesario cambiar el modelo 
de registro a un sistema informatizado. 

Se propone que la perspectiva de 
enfermería en el diseño e implementación de una 
HCE, requiere un conocimiento profundo de cinco 
áreas principales [7]: tecnología, organización, 
sistemas de información, conocimiento práctico de 
la actividad realizada por los enfermeros y 
liderazgo, para poder manejar el proceso de 
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información, a fin de facilitar el flujo eficiente de la 
información y comunicación para la correcta toma 
de decisiones. 

Existen diferentes experiencias en la 
implementación de un sistema informatizado para el 
registro de la actividad de enfermería. Allan y 
colaboradores [8] encontraron que luego de dos 
años de implementación, los principales problemas 
fueron el incremento del tiempo de registro sumado 
a la gran cantidad de intervenciones para registrar, 
y el hallazgo de complejos planes de cuidado  con 
largas listas de problemas actuales y potenciales. 
Se inició un rediseño donde se centró la 
información en el paciente, encontraron que se bajó 
el tiempo de registro y se mejoró la calidad del 
mismo generando mayor aceptación entre los 
usuarios.  Larrabee [9], describe que en una 
primera etapa de implementación de 
aproximadamente 6 meses, no mejoró el sistema 
de documentación debido a una falta de 
completitud de los datos, pero que luego de una 
correcta capacitación y seguimiento el registro 
mejoró. Esto sucedió cercano a los 18 meses de 
trabajo. Kurihara y colaboradores [10] describen 
que la implementación exitosa se debió en parte a 
un correcto relevamiento previo a la 
implementación, la estandarización de todos los 
registros de enfermería y el uso de planes de 
cuidados estándar. Otros autores [11, 12] reportan 
experiencias exitosas debido al compromiso político 
institucional para llevar adelante el cambio. 
 
Escenario de trabajo 
 

El Hospital Italiano de Buenos Aires, 
Argentina,  es una institución de alta complejidad 
con 150 años de historia. Es un hospital 
universitario que cubre todo el espectro del cuidado 
de la salud desde la atención ambulatoria, 
emergencias, internación de agudos, de 
especialidades médicas y quirúrgicas, cuidados 
críticos, atención domiciliaria y cuidado de 
pacientes crónicos. Cuenta con tecnología de punta 
en las áreas de exámenes complementarios de 
diagnóstico y tratamiento. El desarrollo informático 
de cada una de ellas se ha logrado a partir de 
iniciativas propias, lo que llevó a la aparición de 
múltiples plataformas, vocabularios y mecanismos 
de comunicación. Desde hace más de cinco años, 
la institución está diseñando y construyendo su 
propio Sistema de Información Hospitalario (HIS) 
con el objetivo de enlazar la gran diversidad y 
variedad de desarrollos que se fueron gestando con 
el tiempo dentro del mismo hospital; tanto en la 
esfera administrativa como asistencial. Esto fue 
incorporando un mayor número de usuarios que 

actualmente involucra administrativos, médicos y 
enfermeros. 

En el año 1998, dentro del marco del 
desarrollo del HIS, la institución tomó la decisión de 
encarar un proyecto de integración de todos lo 
sistemas existentes para desarrollar una Historia 
Clínica Electrónica. El proyecto se  denominó 
“ITALICA” [13]. Para la integración de dichos  
sistemas se optó por la utilización del estándar HL7 
[14]. El primer logro fue la implementación en el 
área ambulatoria. Uno de los objetivos planteados 
en el proyecto ITALICA era la creación de una 
historia clínica electrónica en el área de internación 
[15]. La misma está en uso desde hace poco 
menos de dos años. El crecimiento de Itálica 
Internación es modular, pasando cada uno de los 
módulos por una etapa de diseño, programación, 
prueba y por último puesta en producción.  Entre 
los módulos contemplados se encuentra el 
relacionado con el registro de enfermería el cual 
está en pleno desarrollo. El presente trabajo 
describe la experiencia obtenida a partir del 
relevamiento para el desarrollo de un sistema de 
registro del proceso de atención de enfermería 
informatizado (PAEI) en el marco del proyecto 
ITALICA. 

 
Problemática Inicial 
 

El sistema de registro actual de enfermería 
esta fuera del marco del HIS, ya que los enfermeros 
usan su propio registro en papel el cual difiere 
según el área de atención. 
 
¿Por qué un sistema estructurado de datos? 
 

La interacción entre los profesionales y los 
sistemas de registro electrónico en algunas áreas 
del conocimiento médico deben estar guiadas por 
carriles que hagan compatibles los vocabularios 
disímiles que utilizan los humanos y las 
computadoras. Los sistemas de ingreso 
estructurado de datos (Practitioner Order Entry = 
POE) están diseñados para ofrecer al profesional 
opciones prefijadas e intuitivas que lo guían para 
llevar a cabo una determinada tarea dentro del 
sistema electrónico, brindando los beneficios de 
recordatorios y alertas [16, 17], acceso remoto a los 
datos del paciente [18], y la posibilidad de disminuir 
los errores por omisión [19].  

Nos parece adecuado ofrecer en la HCE un 
sistema de registro estructurado que siga la lógica 
que utilizan los enfermeros  a través del papel. La 
estructuración ofrece como ventaja la facilidad de 
búsqueda, la posibilidad de obtener información 
contextual ayudando al enfermero en la toma de 
decisiones, unifica el vocabulario incrementando la 
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calidad del registro, posibilita la recuperación y el 
posterior análisis de datos que hoy carece esta 
disciplina. 

 
Metodología 
 
El punto de partida: Conocer la realidad del 
registro de enfermería en papel. 
 

La realidad del proceso de atención en 
enfermería no es igual en las áreas de atención 
ambulatoria que en las áreas de internación 
general, tampoco en las unidades cerradas como la 
terapia intensiva o la unidad coronaria, y además 
hay que tener en cuenta las diferencias entre los 
sectores de internación adultos y pediátricos.  

Era necesario como punto de partida antes 
de comenzar a diseñar el PAEI, recabar la 
información de cada puesto de trabajo y de las 
tareas que allí se llevan a cabo, como la  gestión de 
los cuidados, los recursos humanos y  los 
materiales.  

La práctica de enfermería en nuestra 
institución está basada en el proceso de atención 
en enfermería. El PAE es un método científico que 
posibilita al enfermero realizar planes de cuidados 
en forma directa e individualizada, de manera 
racional, lógica y sistemática [20]. Se siguió con 
está metodología para la puesta en marcha de la 
informatización del PAE. Para comenzar con el 
desarrollo se creó un grupo multidisciplinario que 
involucra a los responsables de cada área de 
atención.  

 
El PAE consta de cinco pasos, cada uno de 

ellos se tuvo en cuenta al momento de relevar la 
información:  

 
1. Valoración : valoración de las necesidades 

del paciente acorde al modelo de Virginia 
Henderson [21] 

2. Diagnóstico : identificación de los problemas 
a través del reconocimiento de los signos y 
síntomas presentes en cada necesidad 
valorada en el punto anterior. 

3. Planificación : planificación de las acciones,  
organización y solicitud de los insumos 
necesarios para cada uno de los problemas 
identificados. 

4. Ejecución : realización de los planes de 
acción y utilización de los insumos que se 
tuvieron en cuenta durante la planificación. 

5. Evaluación : valoración de necesidades 
sobre los resultados de la ejecución. Registro 
de las acciones y sus resultados. 

Conclusiones del relevamiento 
 

Evaluada la información recabada, nos 
enfrentamos a los siguientes hallazgos: 

 
• No todas las enfermeras ponen en práctica 

el PAE. 
• La práctica del PAE es un proceso mental 

que se registra en el papel al finalizar el 
proceso. 

• Cada área de atención utiliza un registro de 
papel diferente y en cada uno de esos 
registros se encontró ambigüedad y 
vaguedad de la información. 

• Falta de integración de los registros entre 
las diferentes áreas lo cual genera pérdida 
y/o duplicación de la información. 

• Ausencia de un vocabulario estándar lo 
cual deja registros con sinonimias y 
polisemias.  

• Utilización de varias aplicaciones de 
software con ausencia de comunicación 
electrónica con el sistema de registro 
médico. 

• Diferentes plataformas informáticas que 
impiden la reutilización de la información 
generada por cada una de ellas. 

 
Creación de una Tabla Maestra 
 
Vocabulario de Interfaz 
 

En base a la información aportada por los 
responsables de área de enfermería se trabajó para 
lograr un modelo de datos centrado en unidades 
mínimas conceptuales con las que los enfermeros 
estuvieran familiarizados y que contemple toda la 
serie de atributos necesarios para lograr 
funcionalidad dentro del HIS.  

Dispuestos a desarrollar un nuevo 
vocabulario de interfaz propio para subsanar los 
inconvenientes citados, se trabajó en la abstracción 
de la mínima unidad que pudiera ser reconocida en 
forma unívoca. Se logró así una serie de unidades, 
arbitrariamente llamadas “conceptos”, mucho más 
compatibles con la forma en la cual los enfermeros 
hacen referencia cotidianamente al contenido del 
PAE en nuestra institución. Estos “conceptos” son 
los elementos atómicos y pueden ser combinados 
según se necesite para crear registros en la Tabla 
Maestra. Se transformaron así en el centro del 
modelo de datos, orientándose todo el resto de la 
información obtenida en torno a ellos. 

Se inició la creación de una Tabla Maestra 
poniendo énfasis en el control del vocabulario de 
interfaz. 
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Mecanismo de construcción 
 

Desde la valoración se recogieron todas las 
necesidades del paciente (necesidad de respirar, 
necesidad de nutrición, etc.) con sus posibles 
signos y síntomas ajustando el modelo de registro 
para el área de internación general de adultos, 
internación general pediátrica, cuidados intensivos, 
cuidados intermedios y cuidados especiales 
(oncología, obstetricia, traumatología, otros). 

El registro de un signo y/o síntoma marca la 
alteración de una necesidad. Para cada una de las 
posibles necesidades alteradas existe un posible 
plan de acción que hoy existe en la formación de 
cada enfermero. Y que ahora pasará a estar 
estructurado y protocolizado ayudando al 
profesional de enfermería  al momento de la toma 
de decisiones. Para algunas acciones es necesario 
establecer un set de insumos que actualmente el 
enfermero organiza en el momento de la ejecución 
de la acción. Esto insume actualmente  un tiempo 
considerable ya que cada enfermero piensa primero 
en los requerimientos y luego los solicita a farmacia 
a través de una pieza de software denominada  
Sistema de Administración de Farmacia (SAF) aún 
no integrada al registró médico electrónico. 

En el sistema de registro que está en pleno 
desarrollo cada probable plan de acción está 
asociado a un set de insumos en el cual cada 
profesional podrá seleccionar de forma individual 
que elementos del set le son necesarios para la 
ejecución de la acción.  Esta selección hará 
automáticamente el pedido a farmacia. 

Desde la ejecución el profesional de 
enfermería realiza acciones independientes e 
interdependientes. Estas últimas son las 
planificaciones médicas que hoy llegan al 
enfermero en forma manuscrita. Al integrar el 
registro de enfermería  a la HCE los médicos 
podrán prescribir desde esta agilizando la tarea de 
ambos profesionales.  

Durante la evaluación, a diferencia de lo 
que sucede actualmente, donde el registro en papel  
se realiza al finalizar el proceso, en el nuevo 
modelo informatizado el profesional dejará 
evidencia de sus actos en cada uno de los pasos 
del PAE. El profesional irá registrando signos y 
síntomas del paciente, las acciones con sus 
respectivos insumos, los resultados de la ejecución 
de sus actos que incluye las prescripciones de los 
médicos, los cuales podrán ir visualizando la 
realización de todos estos registros integrando de 
esta manera al equipo de salud. 

Esta modalidad continua de registro permite 
obtener una hoja de ruta  que resume el proceso de 
atención de un enfermero. Otras de las ventajas 
que ofrece este módulo de registro es la posibilidad 

de obtener gráficas de signos vitales y balance 
hídrico a partir de la carga estructurada de datos. 
 
Para tener en cuenta en la interfaz del usuario  
 

Una de las principales barreras para la 
implementación de un POE es el tiempo adicional 
que este requiere comparada con el método 
tradicional en papel [22]. Cualquier cambio en el 
modelo de solicitud o registro que requiera mayor 
tiempo por parte del profesional, conlleva una 
significativa resistencia y parece ser el 
determinante principal de la satisfacción de un POE 
por parte de los profesionales del equipo de salud 
[18]. Recientes trabajos informan que superada una 
curva natural de aprendizaje con el sistema, los 
profesionales pueden ahorrar tiempo aún haciendo 
uso de los múltiples beneficios que ofrece un POE 
[23]. 

Para que la implementación resulte exitosa 
se trabajó con representantes de enfermería con el 
fin de conocer sus necesidades y aspiraciones. 
Acorde a lo planteado se trazaron objetivos para 
guiar el diseño de la interfaz del usuario final. 
 

• Lograr mecanismos intuitivos para la 
elección de los conceptos a solicitar:  una gran 
cantidad de enfermeros son usuarios con escaso 
entrenamiento en el uso de computadoras. Es por 
ello que resulta necesario que la interacción entre 
ellos y la aplicación diseñada se pueda dar por 
caminos guiados por la intuición, sin asumir que 
quien usa el sistema cuenta con conocimientos 
previos avanzados en el manejo de herramientas 
electrónicas. En nuestra interfaz, todas las acciones 
pueden llevarse a cabo simplemente con el clic 
izquierdo del mouse y, obviamente si se desea, con 
el teclado. 
 

• Orientación por los diversos sectores con 
los que cuenta el Hospital Italiano: La estructura 
hospitalaria en relación a los diferentes sectores de 
internación es un excelente punto de partida para 
categorizar los registros de enfermería. De esta 
forma, ubicar un registro en el total resulta simple y 
muy similar a lo que los enfermeros están 
acostumbrados usando el papel. La búsqueda de 
estos sectores puede darse en forma jerárquica o 
buscando por palabra clave expandiendo las 
posibilidades de recuperación de la hoja de registro 
pertinente para la labor de cada enfermero. 
 

• Ofrecer sets predefinidos que faciliten la 
solicitud en la práctica cotidiana:  los enfermeros 
solicitan la mayoría de las veces un grupo de 
insumos del total disponible. Estos actualmente se 
solicitan a través de la aplicación SAF. En nuestra 
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interfaz, hemos dispuesto la creación de sets cuya 
composición se estableció con cada uno de las 
áreas de enfermería. Estos sets están asociados a  
cada acción que planifica el enfermero, facilitando 
la labor del enfermero al tener todas las tareas de 
registro en una misma aplicación. 
 
Desarrollos a futuro 
 

• Incluir guías de práctica clínica dentro del 
PAEI, lo cual en muchos entornos demostró que 
puede disminuir los costos y mejorar la calidad de 
atención [22, 24, 25]. 
 

• Implementar el PAEI en el resto de los 
niveles de atención, principalmente en la atención 
de emergencias e internación domiciliaria [26]. 
 

• Cuantificar el tiempo necesario para la 
confección de una orden a través del PAEI y 
compararlo con el método tradicional en papel, a 
los fines de observar la curva de aprendizaje de 
nuestra población de enfermería [27]. 
 

• Incluir sistemas de alarmas dentro del PAEI 
que  sigan los protocolos institucionales como el de 
infectología que recomienda rotar una vía periférica 
cada 72 hs.  También se usarán alarmas para el 
control de los signos vitales y balances 
 
Consideraciones finales 
 
Diseñar e implementar un sistema estructurado 
para el registro de enfermería desde una historia 
clínica electrónica requiere algunos procesos que 
deben ser tenidos en cuenta. Por un lado el 
vocabulario a emplear adquiere gran jerarquía y 
debe trabajarse en profundidad, contemplando las 
necesidades propias de cada área de trabajo dentro 
de la institución. Por otro lado la participación de 
profesionales no vinculados estrictamente a la 
informática es esencial para diseñar una interfaz 
amigable que asegure funcionalidad y adherencia. 
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Conflitos entre Informatização e Humanização no Ate ndimento à Mulher  
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Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de S.P. 
 
Resumo - Introdução: A tecnologia da informação e a massificação do uso da Internet têm-se integrado 
cada vez mais à prática médica. Sendo tendência atual a humanização dos serviços de saúde, a crescente 
informatização dos serviços médicos pode entrar em choque com esse processo. A ginecologia é uma das 
especialidades que mais requer um enfoque psicossomático por lidar com informações muito particulares da 
intimidade da mulher. O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre informatização e humanização no 
panorama atual, dando especial enfoque ao atendimento à mulher. Metodologia: Foram realizadas 
entrevistas através de questionários com pacientes e ginecologistas-obstetras, sendo estes analisados tanto 
qualitativa quanto quantitativamente. Resultados, discussão e conclusões: A maioria acredita que 
informatização na prática médica é uso do computador como arquivo médico e durante o atendimento. 56% 
da amostra não acreditam haver conflito entre humanização e informatização. Agilidade, praticidade e 
organização são vantagens operacionais citadas; a maioria das pacientes participantes não usufrui de tal 
recurso, mas respondeu que não há desvantagens. Assim, inúmeras são as vantagens do uso da 
informatização, porém é necessário saber utilizá-la de maneira adequada. Hoje sua utilização traz polêmica, 
dúvidas e incertezas, porém, certamente, os médicos do século XXI conviverão confortavelmente com tais 
recursos. 
 
Palavras-chave: Informática, Ginecologia, Obstetrícia, Humanização, Conflito. 
 
Abstract -  Introduction: Information technologies and massive Internet use have been increasingly 
integrated to clinical practice. As humanization of the healthcare becomes a trend, the increased 
informatization of medical services can get in conflict with this process. Gynecology is a speciality that 
requires a psychosomatic approach for it deals with particular informations of a woman’s intimacy. 
Objectives: To study the present situation of the relationships between informatics usage and humanization, 
mainly concerning women’s healthcare. Methods: A questionnaire among patients and 
gynecologists/obstetricians was applied, analising it both in qualitative and quantitative ways. Results, 
discussion, conclusions: Most of the doctors interviewed believe that informatics in clinical practice is to use 
the computer for information storage and during the encounter. 56% of them do not believe there is conflict 
between informatics in medical practice and humanization of health services. Quickness, best functioning 
and organization were quoted advantages; most of the patients do not have contact with informatics in 
clinical practice, but they answered there are no prejudices. There are countless advantages in informatics 
usage, but its needed to know the proper manners of using it. Nowadays it raises controversies, doubts and 
uncertainness, but for sure doctors of 21st Century will easily cohabit with these resources. 
 
Key-words: Informatic, Gynecology, Obstetrics, Humanization, Conflict. 
 
 
Introdução 
 

O século XX foi pródigo em acontecimentos 
relevantes para a humanidade. A começar pela 
afirmação da psicanálise, dos ensinamentos de 
Sigmund Freud, que abre novo campo da 
abordagem da problemática psíquica e emocional 
do cidadão, seus conflitos, angústias e 
frustrações. [1] Talvez essa seja a chave que deu 
origem à discussão de humanização, tendo 
conhecimento mais profundo e subjetivo das 
necessidades do ser humano e deixando a 
certeza necroscópica, que outrora revolucionara a 
medicina do século XIX, para um plano 
importante, mas não único. 

Os grandes mestres da medicina 
notabilizaram-se por “senso clínico”. Atualmente a 

semiologia médica possui recursos 
extraordinários, permitindo conhecer detalhes da 
formação do ser humano, dos fenômenos 
metabólicos e das imagens internas do corpo, 
conquistas relevantes no entendimento da 
etiopatogenia das doenças. 

De fato os métodos diagnósticos evoluíram 
de tal maneira e, associados à cativação do novo, 
criam nos médicos a volúpia de solicitá-los antes 
de ouvir e ouvir pacientemente, porque quem 
procura o auxílio médico necessita de paciência, 
tempo e atenção. É neste cenário, já conturbado, 
que advém mais um recurso tecnológico à 
disposição do médico: o uso da informática no 
atendimento. [2] 

A ginecologia, particularmente, é uma das 
especialidades que mais requer um enfoque 
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psicossomático. Lida-se com informações muito 
particulares da intimidade da mulher. Neste 
sentido, a escolha pelo uso da informatização no 
atendimento à mulher, se mal administrada, pode 
acarretar grande impacto ao desenrolar dessa 
relação e em última análise à assistência dessa 
paciente. [3] 

Evocar a necessidade imperiosa do médico 
apreciar a paciente como um todo, integrado pelo 
soma e pelo psiquismo, soa até mesmo 
proverbial, porém, em nenhum outro campo da 
Medicina, talvez, se aplique mais esta concepção 
unicista do que na Clínica ginecológica. 
  
Metodologia 
 

Dois questionário foram elaborados. O 
primeiro destinou-se aos gineco-obstetras: 1- “O 
que é informatização na prática médica?” 2- 
“Você faz uso da informática no seu atendimento 
diário? Como?” 3- “Em caso afirmativo na 
questão anterior, como foi sua adaptação a este 
estilo de atendimento?” 4- “Você acha que há um 
conflito entre informatização e humanização? 
Justifique dando vantagens e desvantagens de tal 
uso.” 5- “Qual o impacto do uso da informatização 
no atendimento à mulher em especial?”. 

O segundo, às pacientes: 1- “O seu 
ginecologista/obstetra usa a informática durante o 
atendimento médico?” 2- “Em caso afirmativo na 
questão anterior, como você se sente com isso? 
Cite suas impressões/emoções.” 3- “Qual sua 
opinião quanto ao uso da informatização no 
atendimento à mulher?” 4- “Cite vantagens e 
desvantagens de tal uso.” 

Estes questionários foram entregues, para 
imediato preenchimento, aos 20 médicos do 
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo e a 100 pacientes aleatoriamente 
escolhidas, dentro do universo de clínicas 
privadas e conveniadas da cidade de São Paulo. 
Foram excluídos serviços públicos uma vez que a 
maioria deles não usa a informática durante o 
atendimento médico, o que anularia as duas 
primeiras questões do questionário das pacientes. 

A necessidade de se fazer uma pesquisa 
buscando a opinião de médicos e pacientes se 
deu na medida que a literatura apresenta opiniões 
não diversas, isto é, os artigos são escritos por 
médicos que estão envolvidos no processo de 
informatização. Além disso, a experiência 
brasileira relatada é pouco significativa perto dos 
inúmeros artigos internacionais que mostram um 
panorama diferente da realidade local. 

A análise dos questionários foi tanto 
qualitativa, quanto quantitativa (as respostas 
foram classificadas em palavras-chave). A 
importância da análise qualitativa se dá pela 
profunda interpretação da experiência individual 
de cada médico e de cada paciente. Dando valor 
a cada experiência, independente se ela é 

minoria dentro da amostra. A análise quantitativa 
mostra o perfil do grupo, não tendo o objetivo de 
transpor as porcentagens para uma avaliação 
global de todos os médicos e pacientes 
brasileiros, mas sim quantificar a amostra para 
apresentar dados mais objetivos e dimensionar as 
opiniões. 

 
Resultados 
 

O perfil dos médicos e pacientes 
submetidos ao questionário está ilustrado nos 
gráficos abaixo. 62% dos médicos eram do sexo 
masculino, enquanto 38% eram do sexo feminino. 

Gráfico 1 - Distribuição dos médicos quanto a 
idade 

Gráfico 2 - Distribuição das pacientes quanto a 
idade 

 
O gráfico 3 ilustra as respostas mais 

citadas na questão 1 (“O que é informatização na 
prática médica?”): 

Um médico definiu: “A informatização 
médica é a utilização dos meios digitais com o 
objetivo de gerar, arquivar ou transmitir dados 
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referentes à prática médica clínica, científica ou 
de ensino.” 

71% dos médicos referiu fazer uso da 
informática no atendimento diário (questão 2 - 
médicos), através de computador durante o ato 
médico, consulta a banco de dados, livros 
eletrônicos, atualização médica, registro dos 
pacientes, ensino e aquisição de resultado de 
exames Alguns citaram uso indireto da 
informática: “Dentro do consultório, não tenho 
computador, o atendimento é tradicional porém 
facilitado pela informática de apoio.” 

A adaptação ao estilo informatizado de 
atendimento (pergunta 3 - médicos) foi “lenta e 
progressiva”.  

A maioria dos médicos da amostra (56%) 
não acredita haver conflito entre humanização e 
informatização (questão 4 - médicos): 
“Sinceramente não vejo conflito, acho uma 
incorporação necessária ao ensino e formação do 
médico. Quem não souber utilizar a computação, 
exercerá medicina sem dúvida, mas muito mais 
devagar e lenta e particularmente não atual.”/ “A 
humanização depende de nós (médicos), cada 
um buscando o melhor, independentemente da 
tecnologia.”. “O conflito pode ocorrer se não 
prestarmos atenção a nossa postura diante da 
paciente.”, mostrando que alguns (25%) não são 
tão enfáticos em sua resposta, acreditando que 
depende da postura do médico.  

As vantagens do uso da informatização que 
foram mais citadas pelos médicos estão 
ilustradas no gráfico 4: 

Gráfico 4 - Médicos: vantagem do uso da 
informatização 

 
Quanto às desvantagens (Gráfico 5), o 

prejuízo da relação médico-paciente e a ausência 
de desvantagens foram igualmente citados (18%). 
“Quando o computador é colocado na sala de 
consultas, torna-se um ‘corpo estanho’ na relação 
médico-paciente.” 

Outro aspecto interessante citado pelos 
médicos foi a quebra do sigilo: “Considere-se, 
ainda a sensação de quebra do sigilo médico, o 
que não acontece com anotações manuais, que 
dão o caráter de individualidade ao paciente. 

”Na pergunta 5 do questionário dos 
médicos (“Qual o impacto do uso da 
informatização no atendimento à mulher em  

Gráfico 5 - Médicos: desvantagem do uso da 
informatização 

 
especial?) foram abordos diferentes aspectos. 
Alguns acham que não há diferença entre os 
pacientes (seja ele criança, idoso, mulher, adulto), 
outros acreditam que a relação médico-paciente 
na ginecologia deve ser ainda mais sólida o que 
faz da informatização fator dificultador: 
“Especialmente no caso da mulher, esta 
necessidade (de ser especial e não esteriotipada) 
pode tornar-se mais evidente, pois abordam-se 
aspectos da sua intimidade.” 

Ao contrário dos médicos que 
apresentaram vasta utilização da informatização 
(71%), a maioria das pacientes participantes não 
usufruem de tal recurso (61%). Os 39% que 
relataram terem ginecologistas e/ou obstetras que 
fazem uso da informática alegaram que o uso 
mais comum é para registro de informações, fazer 
receitas, solicitar e cobrar exames, além de 
outros usos como agendamento, comunicar-se 
com a secretária, fazer atestados, tirar e registrar 
fotos. 

Estas mesmas pacientes relataram como 
se sentem com o uso da informatização (questão 
2 - paciente), 20% sentem-se confortáveis: “Sinto-
me confortável, em nenhum momento achei que a 
informática tenha tornado a consulta impessoal 
ou fria.” Algumas pacientes sentem-se mais 
seguras “ao saber que meu histórico está em um 
lugar seguro e ao mesmo tempo de fácil acesso”. 

As pacientes que relataram sentirem-se 
“desumanizadas” alegaram: “sou da escola que o 
atendimento olhos nos olhos é muito importante, 
pois assim me sinto inserida e valorizada como 
ser humano.” “Às vezes me dá até um pouco de 
medo, pois eles (os médicos) ficam muito 
envolvidos nas máquinas (...)”, relatou uma 
paciente. Outra contou sua experiência: “(...) o 
médico não se virava (ficava de costas) para mim 
para digitar dados no computador, sentia-me só; 
não me relacionando com o médico.” 
 Outras relataram sua adaptação ao 
processo de informatização: “(...) na primeira 
consulta estranhei um pouco pela desatenção do 
médico, preocupado em digitar no computador, 
porém acabei me acostumando com o processo.” 

Foram observadas três variedades de 
resposta frente ao uso da informatização no 
atendimento à mulher (pergunta 3 - pacientes): 
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favorável ao uso (66%), desfavorável ao uso 
(19%) e favorável com condições (15%). 

Aquelas que não consideram a informática 
como barreira à humanização dizem “(...) não é a 
informatização ou o papel que interfere no 
atendimento e sim a atenção do profissional, o 
interesse na paciente.” Algumas se dizem 
favoráveis pelo processo inevitável de 
modernização da sociedade: “(..) a tendência 
geral da sociedade é evoluir para a 
informatização e temos que saber lidar com isso.” 

Das pacientes desfavoráveis ao uso da 
informatização, 34% cita a impessoalidade como 
principal malefício: “Não sou a favor, tendo em 
vista a consulta ginecológica ser extremamente 
pessoal.” O distanciamento entre médico e 
paciente também foi a segunda opinião 
desfavorável mais citada (26%): “(...) a maioria 
(das mulheres) tem em seu ventre os seus 
maiores sonhos (o de ser mãe), e por esse fato é 
merecido total cuidado e atenção. Com o uso do 
computador acredito que a atenção à mulher 
seria muito menor e consequentemente ficando 
uma distância maior entre paciente e médico.” 

O item segurança foi citado aqui de 
maneira semelhante a opinião dos médicos e 
antagônica à questão 2 das pacientes: “Acredito 
ser temerário abandonar o cadastro a outras 
pessoas que não possuem o conhecimento 
técnico, uma vez que podem ser inseridas 
informações equivocadas que ensejarão um 
tratamento inadequado ao paciente (...).”  

Já as pacientes que foram “favoráveis com 
certas condições” alegaram, em sua maioria 
(76%), que o uso da informática se faz favorável 
se e somente se não se perder a relação médico-
paciente. “A informatização deve trazer vantagens 
operacionais ao médico no que tange sua 
organização e exercício de sua função sem, no 
entanto, acarretar qualquer prejuízo no 
atendimento. O computador pode e deve fazer 
parte do ‘ritual’ da consulta médica sem destoar, 
sem sobressair e sem se tornar o protagonista. 
Deve ser como uma peça de teatro, médico e 
paciente interagem e para que tudo funcione bem 
existe o ‘backstage’ que não deve ser visto mas 
que contribui para o espetáculo.” 

A adaptação do profissional a este estilo de 
atendimento foi citada como condição sine qua 
non para o bom uso de tal recurso. Assim como a 
necessidade de um profissional habilitado para 
tal, isto é, o médico deve usar a informática com 
presteza, a fim de não interferir no funcionamento 
tradicional de uma consulta médica. 

As vantagens do uso da informatização 
mais citadas pelas pacientes estão representadas 
no gráfico 6. 

Uma vantagem muito interessante citada 
foi o uso de esquemas explicativos: “Durante o 
pré-natal, em cada consulta, ele (o médico) 
mostrava gráficos e imagens referentes ao 
período da minha gestação, na qual ilustrava de  

Gráfico 6 - Pacientes: vantagens do uso da 
informatização 

 
forma bem agradável minha situação.” Observa-
se, também, no gráfico que há paciente que não 
vê vantagem com o uso da informática. 

Já as desvantagens mais citadas foram as 
ilustradas no Gráfico 7: 

 

Gráfico 7 - Pacientes: desvantagens do uso da 
informatização 

 
A maioria das pacientes (17%) 

responderam que não há desvantagens. Algumas 
citaram a desvantagem do computador se 
transformar no foco principal da consulta, 
deixando a paciente em segundo plano: “(...) 
parece que o médico está mais preocupado em 
observar o computador do que olhar a paciente 
de frente.” 
 A necessidade de backup seriado para 
não perder informações, a dependência do 
recurso eletrônico e o alto custo da 
informatização também foram desvantagens 
citadas. 
 
Discussão e Conclusões 
 

A tecnologia da informação e a 
massificação crítica do uso da Internet têm levado 
a ampla difusão do uso das interfaces de 
comunicação eletrônicas não-sincrônicas e se 
tem integrado cada vez mais à prática médica. Já 
há até consenso sobre a importância dos 
sistemas de manejo de informações em 
obstetrícia e ginecologia, os quais são 

26%

14%

14%10%

2%

2% 3%

4%

8%

3%

1%

agilidade organização praticidade
arquivo legível compartilhar informações
eficiência exames subsidiários esquemas explicativos
segurança atualização modernização
informações internet elimina papéis sigilo
reduz tempo de anotações objetividade não há
outros

17%

14%

10%
10%8%

7%

2%

5%

1%2%3%

6%

não há distanciamento
computador como foco desumanização
impessoalidade prejuízo RM-P
maior tempo mal funcionamento
dependência quebra sigilo
backup profissionais despreparados
alto custo estereotipagem
desinteresse prontuário sem valor legal

CBIS’2004 70

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



ferramentas necessárias ao gerenciamento da 
qualidade dos serviços médicos. [4] 

Muitas e inegáveis são as vantagens das 
inovações tecnológicas em todas as áreas da 
atividade humana. No que concerne ao campo 
médico, a menos que implementadas com 
substancial planejamento e ponderação quanto 
às questões éticas, técnicas, humanas, sociais, 
financeiras e legais, esses novos usos da 
tecnologia podem perturbar equilíbrios delicados 
na relação médico-paciente, ameaçar a 
privacidade da informação médica, ampliar a 
disparidade social no acesso à saúde e 
simplesmente servir ao mero controle de custos 
em vez de significar real melhora na qualidade de 
atendimento. [5] 

A informatização médica aborda inúmeros 
aspectos da tecnologia na prática médica. Três 
deles são os principais: os métodos 
diagnósticos/terapêuticos modernos através de 
exames subsidiários altamente especializados e 
informatizados; o uso da informática, 
principalmente Internet e sistemas de ajuda a 
decisão (SAD), a Medicina baseada em Evidência 
ou suas derivações como o POEMS (Patient 
Oriented Evidence that Matters), para atualização 
médica. E por fim, o uso da informática como 
ferramenta durante o atendimento médico. Esta 
última, além de ter sido a mais citada pelos 
médicos entrevistados (29% - gráfico 3), é a mais 
polêmica devido ao impacto direto que causa na 
relação médico-paciente. As outras duas podem 
passar despercebidas aos pacientes mais 
desatentos. 

Chris Rose [6] afirma que “o futuro das 
profissões da saúde é computacional”. Entretanto 
todos os usos do computador fazem emergir 
questões éticas, já que as boas práticas da 
medicina e da enfermagem são habilidades 
humanas que necessitam de acréscimo no estilo 
oferecido pelos sistemas de processamento e 
armazenamento de informações. 

Um grande impedimento na adoção dos 
sistemas de informação médica é a falta de 
critérios e esforços para sua avaliação e um dos 
principais itens a ser considerado é a confidência 
dos pacientes: se estes não puderem confiar que 
o uso da tecnologia da informação manterá os 
médicos e instituições altamente sensíveis a suas 
necessidades e suas informações pessoais em 
privacidade, estará arruinado um dos pilares da 
relação médico-paciente. [7] 

É interessante observar que, ao contrário 
disso, algumas pacientes relataram se sentir 
seguras com o uso da informática, acreditando 
que os prontuários manuais são passíveis de 
perdas, ao contrário do prontuário eletrônico que 
guarda seguramente as informações. 

Uma problemática exposta por uma 
paciente na questão 4 foi quanto ao valor legal do 
prontuário eletrônico. Atualmente o Conselho 
Federal de Medicina está revendo este item 

através da Resolução CFM nº 1.639: "Normas 
técnicas para o uso de sistemas informatizados 
para a guarda e manuseio do prontuário médico". 
A assinatura eletrônica já está sendo considerada 
válida não apenas no meio médico mas também 
na sociedade em geral como, por exemplo, na 
carteira de habilitação. A crítica que se faz é 
quanto a desatualização dos médicos em relação 
a tais recursos, uma vez que alguns utilizam 
prontuários eletrônicos improvisados (como 
tabelas de Excel - citada na pesquisa com os 
médicos) que podem não ser considerados 
válidos legalmente. 

John Donald [8] acredita que alguns 
benefícios foram determinantes para a mudança 
da postura do médico frente ao uso da 
informática: armazenamento de fotos, filmes e 
exames, levantamento de seus pacientes como 
um banco de dados próprio, prescrever com letra 
legível e com otimização do tempo, consulta a 
livros eletrônicos e sites de informação médica, 
prover orientações aos pacientes de forma mais 
legível e eficiente, além da criação de protocolos 
de gerenciamento de doenças.  

Diferente de outros profissionais que 
trabalham com o perfil estatístico de 
produtividade e qualidade, o médico sempre ficou 
aquém da organização e padronização de seus 
registros médicos. Sua letra caracteristicamente 
ilegível, preenche receituários e prontuários de 
maneira satisfatória para a prática diária, mas 
pouco eficiente para um levantamento de dados 
ou mesmo para a busca de um exame antigo 
dentro de um volumoso prontuário. A 
informatização trouxe para a prática diária, 
agilidade, praticidade e organização que os 
médicos caracteristicamente não possuem. 

Em contrapartida, é importante notar que 
alguns médicos responderam “Não há vantagem 
do uso da informatização.”, mostrando que ainda 
não há aceitação completa deste recurso. 

As principais desvantagens do prontuário 
em papel são sua não onipresença, sujeito a 
perdas, o conteúdo é livre, ilegível, incompleto, 
ambíguo, o conteúdo precisa ser transcrito para 
estudos científicos. Ao mesmo tempo, é 
facilmente carregado, têm-se liberdade de estilo, 
facilidade para buscar um dado, não requer 
treino, disponível a qualquer instante. [9] 

As vantagens do prontuário em formato 
eletrônico são acesso simultâneo em várias 
partes do mundo, legibilidade, segurança de 
dados, flexibilidade de lay-out; integração com 
outro sistema de informação, captura automática 
de dados, assistência à pesquisa, dados 
atualizados. Quanto as desvantagens, tem-se a 
necessidade de grande investimento de hardware 
e software e treinamento, usuários podem não se 
acostumar com os procedimentos informatizados, 
sujeito a sabotagens, demora para ver os 
resultados do investimento, sujeito a falhas e 
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dificuldade para completa e abrangente coleta de 
dados. [9] 

As cinco vantagens mais citadas (Gráfico 6: 
agilidade, organização, praticidade, informações 
arquivadas e legíveis) totalizaram 72% das 
opiniões, mostrando que um dos maiores 
benefícios do uso da informática, aos olhos das 
pacientes, é a organização do prontuário, sendo 
mais fácil e menos demorado achar, por exemplo, 
informações antigas relevantes. Nos serviços 
públicos que imperam grandes prontuários 
bagunçados, com várias especialidades lutando 
por um mesmo espaço em um envelope mal 
conservado, este processo de procura por 
informações gasta tempo e paciência, tanto do 
médico quanto do doente, que observa 
atentamente todo o processo de procura. 

A literatura [8] relata algumas atitudes 
inconscientes do médico e paciente frente uma 
consulta com o uso do computador: o médico 
utiliza o computador quando precisa de um 
intervalo para resolver um problema ou para 
descansar; o médico olha para o computador 
antes de apresentar ao paciente respostas ou 
conclusões; o médico ao utilizar o computador, 
silencia-se por longo tempo ou fala frases 
incompletas; nem todos os pacientes olham para 
a tela do computador. 

Os europeus foram os primeiros a utilizar 
informática na sala de atendimento e analisar os 
efeitos na relação médico-paciente. Estudos que 
avaliaram satisfação antes e depois da introdução 
dos computadores, apresentaram resultados 
variados: dois não demostraram diferença na 
satisfação dos pacientes, outro relatou aumento 
no estresse após a introdução dos computadores 
e outro apresentou baixas taxas de satisfação 
com a introdução da informática. Já nos Estados 
Unidos, o primeiro estudo da literatura que aborda 
tal aspecto não demonstrou declínio na qualidade 
da relação médico-paciente. [10] 
 Quando Laennec inventou o estetoscópio 
seu objetivo era separar os ouvidos do médico e 
o tórax do paciente. Hoje, na era dos impessoais 
exames subsidiários, o estetoscópio é, 
ironicamente, o símbolo da relação médico-
paciente. Talvez a história do estetoscópio se 
repita com o computador, tornando-o, ao mesmo 
tempo que corriqueiro, unificador. [11] 

As vantagens do uso da informatização são 
inúmeras, porém é necessário saber utilizá-la de 
maneira adequada. Hoje sua utilização traz 
polêmica, dúvidas e incertezas, porém, 
certamente, os médicos do século XXI conviverão 
confortavelmente com todos esses recursos. 

Em “2001 - Uma Odisséia no espaço”, HAL 
mostra a face mais temerosa do computador, que 
de tão completo e moderno adquire 
características humanas: a sabedoria de mentir, 
pensar, criar e, com isso, dominar, substituindo o 
homem em suas funções. O ano de 2001 passou 

e os computadores não são como HAL, eles 
continuam subservientes à vontade humana. 

Assim, o médico, utilizando ou não o 
computador como ferramenta de sua arte, deve 
estar sempre à frente do processo de saúde e 
doença. Para tal ele precisa estar adaptado a seu 
estilo de atendimento, a fim de não ameaçar a 
relação médico-paciente e a sabedoria médica. 
Tudo isso valida, mais uma vez, a frase que é 
marco da evolução tecnológica da medicina: 
“Qualquer médico que pode ser substituído por 
um computador, merece ser.” [12] 
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Avaliação do Grau de  Satisfação dos Gestores Munic ipais 
 

Júlio Pereira Lopes1, Luiz Fernandes Ramos Pinheiro2, Nilma Ladeia Carvalho3,  
Márcia Regina Valaski4, Osmar Dominguez5, João Flávio Teixeira de Moraes6,  

Ana Teresa Godoy de Mello e Silva7 

1Secretario Municipal de Saúde de Quatro Barras, 2Secretario Municipal de Saúde de Rio Negro,  
3Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão, 4Coordenadora do Núcleo Local do SCNS de Tijucas do Sul,  
5Coordenador do Núcleo Local do SCNS de Quatro Barras, 6Coordenador do Núcleo Local do SCNS de Campo 

Mourão, 7Coordenadora  Estadual do SCNS do Paraná 

Resumo  – O Projeto Piloto do Sistema Cartão Nacional de Saúde (SCNS) encontra-se em processo de 
implantação desde o ano 2.000. O Projeto Piloto inclui 44 (quarenta e quatro) municípios em todo país, 31 
(trinta e um) dos quais localizados no Estado do Paraná e está em fase de finalização. Com o objetivo de 
identificar os fatores que ocasionaram as diferenças nos resultados obtidos até o momento, foi realizada 
esta avaliação prévia do grau de satisfação dos gestores municipais em 4 (quatro) dos municípios 
paranaenses envolvidos. A expectativa é que este trabalho forneça subsídios às iniciativas de expansão do 
SCNS para outros municípios brasileiros. 

Palavras-chaves: Sistema Único de Saúde (SUS); Sistema Cartão Nacional de Saúde (SCNS); Cartão SUS; 
Registro eletrônico de dados em saúde; Gestão do SUS. 

Abstract  – A prototype system of the Sistema Cartão Nacional de Saúde (SCNS) (National Health Service 
Card System) is under deployment since the year 2000 and is about to be completed.  The prototype 
encompasses 44 cities throughout the country, 31 of which are located in the Paraná State.  In order to 
identify factors that gave cause to the diverse (and diverging) results attained thus far, this paper presents a 
preliminary evaluation of the system from the health-care manager´s point of view.  The evaluation centers 
on four health-care authorities in Paraná State.  It is hoped that these preliminary results will support the 
expansion process of the SCNS to other cities in Brazil. 

Keywords: Sistema Único de Saúde (SUS); Sistema Cartão Nacional de Saúde (SCNS); Cartão SUS; 
Health-care data electronic records; Health-care system management.

Introdução 

No âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), sempre foi pretendida a adoção de um 
modelo de gestão em que o papel dos Estados 
fosse expandido para além de meros 
repassadores de recursos entre a esfera federal e 
a municipal. Pretende-se para os Estados o papel 
de articuladores onde possam envolver-se no 
monitoramento e avaliação da aplicação dos 
recursos repassados, bem como das informações 
em saúde pública nos municípios, com vistas à 
elaboração e implementação de políticas regionais 
de saúde. 

No ano de 1.996 o Ministério da Saúde 
editou  a Norma Operacional Básica do SUS 
(NOB96), onde  propôs a existência de um cartão 
de identificação do usuário do SUS como forma de 
unificação de informações geradas por todos os 
municípios da federação. Na época, a adoção 
deste instrumento foi postergada, principalmente 
pelo alto custo da tecnologia, do desenvolvimento 

e da implantação de um sistema de informações 
de tamanha amplitude. 

Os avanços e o barateamento dos recursos 
tecnológicos permitiram que no ano de 1.999 
fosse lançado pelo Ministério da Saúde o edital 
para a Concorrência Internacional nº 001/99 
(Edital 001/99) para a contratação dos serviços de 
desenvolvimento e implantação de uma solução 
de informática para a implementação do Sistema 
Cartão Nacional de Saúde (SCNS), que ficou 
conhecido também como Cartão SUS. 

A concepção do sistema previa a vinculação 
dos atendimentos realizados no SUS ao usuário, 
ao profissional de saúde e à unidade de saúde 
(CNS00 Reduzido). A implementação deste 
sistema foi iniciada em meados do ano 2.000 
através de um Projeto Piloto a ser seguido por 
sucessivos ciclos de expansão com extensão de 
funcionalidades e cobertura populacional (Edital 
001/99).   

O Projeto Piloto, correspondendo a um 
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primeiro ciclo de implantação, incluiu 44 (quarenta 
e quatro) municípios em todo o país.  O Estado do 
Paraná foi contemplado com a maior cobertura 
dentre os estados da Federação, com a 
participação de 31 (trinta e um) municípios, dentre 
os quais, os 29 (vinte e nove) municípios 
pertencentes à Segunda Regional de Saúde do 
Estado, equivalente à região metropolitana de 
Curitiba e suas adjacências,  e 2 (dois) municípios 
pólos de suas regiões. 

Praticamente em todos estes municípios foi 
utilizada a mesma solução de informática, com o 
registro eletrônico do atendimento sendo realizado 
pelo próprio profissional por ocasião do evento de 
saúde. Para municípios com soluções próprias de 
informática em saúde implantadas foi concebida 
uma solução específica para integração dos 
sistemas. No Estado do Paraná os municípios de 
Curitiba e Araucária enquadraram-se nesse último 
caso. 
 
O Cartão Nacional de Saúde no Paraná 

O funcionamento do Projeto Piloto no Paraná 
gerou um grande volume de dados, mas a produção 
de informações ainda está limitada aos mecanismos 
operacionais do SUS e a demonstração de dados 
circunstanciais e quantitativos. Poucos municípios 
atingiram a cobertura da totalidade dos atendimentos 
através do SCNS e isso desaconselha a utilização 
mais intensa das informações que possam ser 
geradas. No estágio atual ainda estão sendo 
coletados apenas dados quantitativos relativos ao 
atendimento básico tais como o número de 
atendimentos, e profissionais e unidades de saúde 
envolvidos.  Estes dados isolados geram informação 
com pouco conteúdo qualitativo. O uso pleno  do 
Cartão SUS com a possibilidade de identificação do 
usuário e sua vinculação a um conjunto de serviços 
bem definidos (CNS00 Reduzido), permitirá a análise 
de aspectos qualitativos do atendimento, como a 
natureza da procura, diagnóstico, prescrição e 
encaminhamentos. 
 
Diagnóstico e Avaliação da Situação Atual 

Decorre desta fase um significativo volume de 
conhecimento e experiência sobre as melhores 
práticas de implantação do sistema, gerados 
principalmente pela diversidade dos contextos 
municipais onde o Cartão SUS foi implantado.  

Como instrumento de diagnóstico e 
avaliação da situação atual foi realizada uma 
pesquisa preliminar envolvendo 04 (quatro) 
municípios (Campo Mourão, Quatro Barras, Rio 
Negro e Tijucas do Sul) escolhidos aleatoriamente, 
dentre aqueles 31 (trinta e um) onde foi 
implantado o Projeto Piloto  do Cartão SUS no 
Paraná. 

Trata-se de uma pesquisa de avaliação do 
grau de satisfação dos gestores municipais, onde 

se procurou saber, através de um conjunto de 
perguntas com possibilidade de respostas diretas 
ou dissertativas, qual a real situação do município 
após a implantação deste sistema. 

Após a compilação das respostas 
fornecidas nesta pesquisa preliminar, verificou-se 
que existem situações diversas e avaliações 
contraditórias. Procurou-se consolidar todos os 
dados neste documento de forma abrangente 
para permitir  uma análise comparativa mais 
apurada, cujos resultados poderão contribuir para 
a melhoria do sistema.    

Sob o ponto de vista da informática, o sistema 
é abrangente e contempla um vasto conjunto de 
dados que satisfazem plenamente as necessidades 
cadastrais e epidemiológicas.  Entretanto, sob o 
ponto de vista do atendimento médico, deixa a 
desejar, provocando fortes resistências devido às 
seguintes dificuldade para operar o sistema; 

• Aumento do trabalho pela duplicidade de 
lançamento de informações: no Terminal 
de Atendimento do SUS e no prontuário 
médico tradicional; 

• Prejuízo na relação médico-paciente, pela 
redução do tempo de atenção ao 
paciente na consulta ambulatorial, em 
função do tempo gasto para lançamento 
de dados no Terminal de Atendimento 
do SUS; 

• Opinião de muitos médicos de que 
nenhuma etapa de operacionalização 
do sistema é de sua responsabilidade; 

• Rejeição destes profissionais ao uso do 
Terminal de Atendimento do SUS pelo 
aperfeiçoamento dos mecanismos de 
controle e avaliação que o sistema 
potencializa em relação ao cumprimento 
de horário de trabalho e qualidade do 
atendimento. 

Assim, de forma objetiva e direta, observou-se 
pelos relatórios dos gestores envolvidos, que a 
implantação do Cartão SUS não é tão problemática, 
desde que sejam realizados alguns aprimoramentos 
na área tecnológica.  Entretanto, existe uma 
unanimidade de que o Cartão SUS será sempre 
claudicante enquanto não se conseguir superar a 
resistência dos médicos ao sistema proposto, 
decorrentes principalmente das dificuldades com o 
registro do atendimento. 

O que melhorou?   

Todos os municípios afirmam que o Cartão 
SUS promoveu a identificação do usuário, 
facilitando o controle de acesso ao sistema de 
saúde dos municípios. 

O que mudou?  

Tijucas do Sul e Rio Negro : A possibilidade 
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de elaborar relatórios que auxiliam na tomada de 
decisões pelos gestores, nas diversas áreas de 
atuação, tais como: medicamentos, exames, 
consultas e controle do desempenho dos 
profissionais. 

Campo Mourão : Os relatórios do sistema 
ajudam na elaboração de alguns relatórios de 
atividades de serviço das Unidades Básicas de 
Saúde e controle dos serviços de prestadores 
privados, mas, na atual circunstância, o sistema é 
indiferente; as informações não estão sendo 
utilizadas, porque existem problemas de transmissão 
de dados e outros de informática. 

Quatro Barras : Nada, porque a Secretaria 
Municipal de Saúde não está utilizando nenhuma 
informação do sistema para gerenciamento de suas 
atividades na área da saúde.  

O que piorou?  

Na opinião de todos os municípios, houve 
aumento na dificuldade de registro do atendimento. 
 
O que poderia melhorar e não foi feito?  

O município de Campo Mourão  listou os 
seguintes problemas: 

• Os cartões definitivos deveriam ser emitidos 
com maior rapidez; 

• A comunicação de dados deveria ser de 
responsabilidade do Ministério da Saúde 
e supervisionada pela Secretaria 
Municipal de Saúde; 

• O Terminal de Atendimento do SUS deveria 
ser melhorado ou abolido, substituído por 
computadores; 

• Deveria existir um sistema único que 
suprisse todas as necessidades de 
relatórios, abolindo-se os relatórios 
manuais; 

• Falta uma política que contemple os 
insumos demandados para manutenção 
do sistema,  principalmente um serviço de 
assistência técnica eficiente para as 
unidades de saúde; 

• É necessário que o sistema funcione com o 
mínimo de estabilidade e confiabilidade 
para que a Secretaria Municipal de Saúde 
possa efetivá-lo; 

• Deveria ter o prontuário eletrônico no 
Terminal de Atendimento do SUS; 

• Deveria existir um módulo de agendamento 
on-line que possibilitasse a marcação de 
consultas especializadas e de exames, 
garantindo a equidade de acesso através 
da fila única. 

Para o município de Rio Negro  os 
problemas são: 

• Falta de estabilidade e confiabilidade do 
sistema; 

• Deveria apresentar relatórios de acordo com 
os que são solicitados pelos diversos 
sistemas de informação a que as 
Secretarias Municipais de Saúde estão 
submetidas; 

• Incerteza quanto à continuidade do sistema. 

Para o município de Tijucas do Sul  os 
problemas são: 

• Os cartões definitivos deveriam ser emitidos 
com maior rapidez; 

• Não ter acesso a relatórios por pacientes; 
• Vincular junto ao cartão do usuário o número 

do prontuário médico; 
• Maior conscientização dos profissionais da 

importância do sistema; 
• Maior conscientização dos médicos para a 

utilização do sistema. 

Para o município de Quatro Barras  os 
problemas são: 

• A falta do cartão definitivo e/ou fornecimento 
da segunda via; 

• As versões dos softwares ainda são muito 
instáveis, exigindo constantes 
atualizações; 

• Instabilidade da transmissão de dados, tanto 
das unidades de saúde para o Servidor 
Municipal, como do Servidor Municipal 
para o Servidor Federal; 

• Resistência dos médicos; 
• A manutenção do cadastro de usuários: a 

transferência de municípios é demorada, 
pois tem que ser feita através do 
Ministério da Saúde; 

• A falta de utilidade do sistema: a 
alimentação de todos os demais sistemas 
do Ministério da Saúde não é eliminada; o 
sistema Cartão SUS passou a ser mais 
uma tarefa para a Secretaria Municipal de 
Saúde, sem contribuir para a 
racionalização do trabalho. 

As informações do Sistema Cartão Nacional de 
Saúde afetaram o Modelo de Gestão da Saúde? 

• Campo Mourão : Não afetaram porque as 
informações não estão sendo utilizadas 
devido a dificuldades de transformação 
dos dados em informação por vários 
problemas: transmissão de dados, 
confiabilidade do sistema para emissão 
de relatórios, falta de processamento de 
lotes transmitidos, servidor fora do ar, 
problemas com o software e hardware. 

• Tijucas do Sul : Afetaram positivamente 
porque as informações estão sendo 
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utilizadas pelo gestor municipal. 

• Rio Negro : Afetaram positivamente porque 
as informações estão sendo utilizadas 
pelo gestor municipal, que faz uma 
ressalva alertando que houve uma 
desaceleração na implantação do Cartão 
SUS e que, se não houver uma retomada, 
corre-se o risco de não se conseguir 
retomar o ritmo de implantação. 

• Quatro Barras : As informações do sistema 
não estão sendo utilizadas porque as 
funções são muito rígidas e lentas, de 
difícil adaptação ao modelo 
organizacional proposto pela Secretaria 
Municipal de Saúde para humanizar o 
atendimento dos pacientes. 

O que poderia mudar para melhorar o sistema:  

• Estabilização do sistema e sua utilização de 
forma integrada e substitutiva de vários 
sistemas operacionais da atenção à 
saúde; 

• Estabilidade no sistema de transmissão de 
dados; 

• Estabelecimento de estrutura permanente 
de suporte para manutenção do sistema; 

• Programas de capacitação aos técnicos 
responsáveis pelo Cartão nos municípios 
para suprir as necessidades particulares 
de cada local; 

• O fornecimento imediato dos cartões 
definitivos; 

• O compartilhamento das experiências entre 
os vários municípios do projeto piloto, 
porque os resultados alcançados em cada 
um deles são diferentes; 

• A simplificação do sistema para facilitar a 
adesão dos médicos.

Conclusão 

Embora existam pontos convergentes na 
opinião dos quatro municípios participantes da 
pesquisa, são nítidas as diferenças de utilização 
das potencialidades que o sistema oferece em 
sua versão atual. Portanto, é necessário 
aprofundar os estudos para permitir um amplo 
diagnóstico quanto ao estágio atual de utilização e 
aproveitamento do Cartão SUS implantado no 
primeiro ciclo. Tal estudo deve considerar os 
aspectos organizacionais e culturais dos agentes 
envolvidos, especialmente os Gestores e os 
Profissionais de Saúde nos municípios do Projeto 
Piloto. 

Uma das mais importantes constatações 
da pesquisa aqui relatada diz respeito às 
diferenças entre as necessidades de cada 
município.  Esforços no sentido da  consolidação  
do  Cartão  SUS  e   no desenvolvimento do 
segundo ciclo devem considerar as peculiaridades 
municipais, cujo atendimento deve vir em primeiro 
lugar abrangendo desde as necessidades dos 
profissionais de saúde envolvidos nos diversos 
tipos de atendimento até as dos gestores 
municipais. 
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Resumo -  O trabalho relata a experiência da SMS Campinas ao desenvolver e implantar um aplicativo web 
para gestão dos fluxos de referência entre os serviços de saúde, negociado na forma de software livre e 
utilizando as tecnologias Linux, Php e Postgree. 
O sistema SOL – Saúde on Line integra uma rede de 59 unidades básicas de saúde e 12 unidades 
especializadas que anteriormente executavam os fluxos de referência artesanalmente, comunicando-se através 
de malotes. 
Apresenta-se a situação a partir da qual tem início a informatização, que é relatada de forma a evidenciar as 
escolhas dos autores para superação dos obstáculos e desafios. 
São destacadas as principais funcionalidades do aplicativo tais como geração de agendas de especialistas e 
disponibilização para a rede básica, gerenciamento de cotas, transação de agendamento e módulos de gestão 
e relatórios. 
Os resultados são mudanças significativas na forma e no impacto da gestão. O sistema SOL opera 
praticamente 100 % da retaguarda ambulatorial, o que no primeiro semestre de 2004 significou em média 5000 
agendamentos semanais. 
Finalmente, os autores apontam elementos para discussão acerca da relevância dos sistemas transacionais 
para gestão dos serviços de saúde, superando o entendimento clássico destes como restritos à economia e 
agilização de fluxos administrativos. 
 
Palavras-chave: Software livre, Internet, Sistemas em linha. 
 
Abstract -  This paper reports the development of web software by using the Linux, Php and Postgree free 
technologies. The applicative allows on line registration of medical appointments among the several public 
health services in the city of Campinas, São Paulo state. 
The most important functions of the software are also related, such as generation of appointments agenda, 
appointment registration and administration and reports menus. 
At least, the authors discuss the relevance of the transactional software for public health management, besides 
the economy improvement traditional utilization. 
 
Key-words: Free software, Internet, On line sistems.
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Introdução 
 

Campinas é uma cidade industrial de 
1.034.955 habitantes estimados para 2004 a partir 
de dados do Censo IBGE e concentra vários 
recursos econômicos e sociais, constituindo-se em 
pólo regional para várias atividades – entre elas a 
assistência à saúde tanto no plano público quanto 
privado. 
Como o município está habilitado na forma plena de 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), tem sob 
sua responsabilidade uma complexa rede de 
serviços. O conjunto da rede SUS própria e 
conveniada ou contratada totalizava, à época do 
início deste projeto em janeiro de 2001, 7 hospitais, 
3 unidades de pronto-atendimento, 1 serviço 
médico de urgência com frota de ambulâncias 
(SAMU) e 71 unidades ambulatoriais, sendo estas: 
46 centros de saúde e 26 unidades especializadas 
ou de referência [1]. 
A partir de 2001 tem início a transformação da 
política assistencial com a implantação do 
Programa Paidéia de Saúde da Família. 
Os centros de saúde foram convertidos em 
unidades básicas de saúde da família e 13 deles 
tiveram sua atuação ampliada para unidades 
avançadas denominadas módulos. Com isso, a 
rede básica cresceu para 59 unidades. 
Estas unidades básicas são responsáveis pelo 
acesso do usuário ao SUS. Quando necessário, 
elas providenciam o encaminhamento para algum 
atendimento ou procedimento diagnóstico 
especializado. Este fluxo é conhecido como 
referência, e o retorno do paciente para seguimento 
na unidade básica como contra-referência. 
Este trabalho envolveu as 59 unidades básicas de 
saúde da família e 12 unidades de referência, 
doravante designadas respectivamente unidades 
básicas (UB)  e unidades de referência (UR) . 
As 12 UR incluídas no projeto são aquelas que 
oferecem exames e/ou consultas de especialidades 
médicas para a rede básica.  
O sistema “SOL” (Saúde On Line) foi desenvolvido 
pela SMS para superação das dificuldades de 
acesso por parte da rede básica aos recursos de 
retaguarda diagnóstico-terapêutica. 
Dentre os principais fatores determinantes e/ou 
agravantes destas dificuldades vale citar: 
• Dispersão territorial dos serviços:  As UB tem 

áreas de abrangência geograficamente bem 
definidas e estão distribuídas de maneira 
favorável ao acesso dos usuários. 
Esta benéfica dispersão da rede básica gera, 
entretanto, grandes desafios para a 
comunicação e, consequentemente, para 
gestão integrada e eficiente. 

Por outro lado, as UR são concentradas 
(geralmente no centro da cidade ou nos 
afastados campus universitários) e distantes da 
grande maioria das UB. 

• Precariedade da comunicação para o 
agendamento dos atendimentos: 
Os meios de comunicação entre as UB e UR 
eram: telefone, fax e malote transportado por 
viatura. 
Assim, as vagas de especialidades e exames 
de retaguarda eram comunicadas (via papel ou 
telefone)  pelas UR às gerências regionais 
(chamadas distritos de saúde), onde acontecia 
a confecção das agendas em formato de 
planilha para serem preenchidas à mão nas 
UB. 
Este fluxo era extremamente demorado e 
oneroso, pois compreendia inúmeras tarefas 
como revisão, impressão, classificação e  
separação manual das planilhas destinadas a 
cada uma das UB; além do envio, recolhimento 
e redistribuição das planilhas preenchidas. 

• Diversidade de fluxos de acesso: 
As UR operavam com diferentes procedimentos 
para agendamento e oferta de vagas. Isto 
acontecia através das planilhas, contato 
telefônico direto ou outras vias em função do 
conhecimento pessoal dos profissionais. 

• Ausência de informações sobre o sistema 
de referência e contra-referência:  
Dados como número de vagas por 
especialidade ou de agendamentos (perdidos e 
aproveitados), listas de espera, etc. tinham que 
ser colhidos através de verificação “in loco” e 
consolidados manualmente. 

• Insuficiência da oferta de recursos de 
retaguarda 
A pressão de demanda incidia principalmente 
sobre as especialidades de dermatologia, 
oftalmologia, ortopedia, urologia, 
ultrassonografia, mamografia. O tempo de 
espera para agendamento em algumas 
especialidades era superior a 4 meses. 

Estes fatores perpetuavam um paradoxal ciclo 
vicioso estabelecido pela não realização de 
atendimentos programados, frente a grandes filas 
de espera. 
Alguns levantamentos pontuais realizados à época 
pela SMS estimam a perda ocasionada por 
consultas agendadas e não realizadas em torno de 
30 %. 
 
Metodologia 
 

O projeto envolveu 3 setores da Prefeitura 
Municipal de Campinas (PMC): A secretaria 
municipal de saúde (SMS), o departamento de 
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informatização ligado ao gabinete do prefeito 
(DeInfo) e a empresa municipal de informática IMA 
(Informática de Municípios Associados). 
A partir das definições do conjunto de funções 
básicas e da comercialização na forma de software 
livre foi feita a licitação para o serviço de 
desenvolvimento. A empresa vencedora era 
sediada em Porto Alegre (RS), o que determinou 
que a comunicação durante o trabalho de 
desenvolvimento fosse feita pela internet. 
A equipe de trabalho da PMC contou com: 4 
médicos e um técnico de informática da SMS, 1 
analista de sistemas da IMA, 2 engenheiros de 
telecomunicações do DeInfo. 
Identificamos e descrevemos os fluxos e processos 
do sistema de referência e contra-referência da 
rede SUS Campinas, e, através do método de 
desenvolvimento orientado a objetos (UML), 
registramos as especificações do software, que 
eram reportadas pela analista de sistemas à equipe 
de desenvolvimento da empresa. 
Os primeiros resultados do trabalho de 
programação já eram devolvidos à equipe da PMC 
para avaliação e correções, o que possibilitou que a 
primeira versão do software já fosse bastante 
satisfatória. Esta etapa teve duração aproximada de 
4 meses, com a equipe se reunindo durante 3 horas 
por semana, e foi concluída em outubro de 2001. 
As tecnologias utilizadas foram a linguagem de 
programação PHP e o banco de dados Postgree. 
Durante a fase de desenvolvimento do software 
também foi viabilizada a solução para transmissão 
de dados. A PMC optou por utilizar a internet como 
recurso de rede, integrando todas as UB e UR via 
linhas telefônicas, através de uma parceria com a 
empresa concessionária utilizando principalmente a 
tecnologia ADSL (“Assimetric Digital Subscriber 
Line”) [2], além de Frame-relay e modem 
convencional em alguns casos. 
As taxas de transmissão de dados com as 
conexões ADSL em nosso caso variam de 256 até 
512 Kbps. 
A IMA foi habilitada como provedora de acesso à 
internet. 
Providenciamos a instalação em um computador 
servidor hospedado na unidade de data center da 
IMA, que dispõe de plantão permanente para 
manutenção. Especificação básica do servidor: 
sistema operacional Linux, processador Intel 
Pentium III 1.1 Ghz, memória 512 MB RAM, 2 
discos rígidos de 40 GB cada. A instalação (sistema 
operacional, aplicativo e banco de dados) ocupa um 
espaço de aproximadamente 20 GB. 
A capacitação para uso do sistema foi montada 
pela equipe da SMS em módulos diferenciados 
para operadores e gestores. Os módulos, com 
duração total de 8 horas foram aplicados em 2 

etapas de 4 horas, em espaço alugado pela PMC, 
disponibilizando 1 computador para cada 2 alunos. 
Ao todo, foram capacitados 112 trabalhadores do 
corpo funcional da SMS. 
A SMS designou dois médicos para os trabalhos de 
coordenar a implantação nas UB e UR e de iniciar a 
gestão dos fluxos de referência e contra-referência 
através do sistema SOL. 
O funcionamento do sistema em caráter de teste 
aconteceu durante o primeiro semestre de 2002, 
envolvendo 4 UB e 1 UR. Esta fase permitiu 
identificar algumas demandas de melhoria e 
correção do aplicativo, e foram selecionadas as 
essenciais para possibilitar a expansão: Relatório 
de agendamentos (por dia e profissional) para ser 
impresso na UR, correções em relatórios 
estatísticos e no funcionamento do recurso de 
bloquear agendas geradas, acréscimo de um 
recurso de datas possíveis para agendamento. Foi 
feito também um contrato de manutenção do 
software. 
O processo de expansão a partir de setembro de 
2002 teve como estratégia o início da operação do 
sistema em todas as UB e a inclusão gradativa das 
agendas das UR, começando pelas mais 
complexas (mais especialidades e exames) e 
próprias do SUS, e concluindo com as UR de 
serviços conveniados / contratados. 
A mudança nos fluxos e processos de trabalho 
tanto para as marcações feitas pelas UB quanto 
para o cadastramento e disponibilização das 
agendas por parte das UR empreendeu grande 
tempo para negociação, supervisão e 
acompanhamento por parte da equipe de 
implantação da SMS. 
O sistema SOL e as planilhas de agendamento 
continuaram convivendo por mais 
aproximadamente um ano, até a eliminação destas 
em novembro de 2003. 
Continuam em andamento as melhorias nos 
processos de trabalho nas UB e  UR, novos 
operadores vem sendo treinados em serviço e uma 
versão atualizada do aplicativo também já está em 
desenvolvimento. 

 
Resultados 
 

Foi desenvolvido e implantado um software 
aplicativo para gestão do sistema de referência e 
contra-referência que opera em rede através da 
internet (“software web”). 
Suas principais características são baixo custo, 
facilidade na operação, rapidez e funções 
transacionais. É acionado via browser, dispensando 
instalação nas estações de trabalho, e interage 
através de janelas auto-explicativas para 
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preenchimento dos dados necessários. A transação 
de agendamento acontece em menos de 1 minuto. 
O sistema SOL tem como principais 
funcionalidades: 
a) Geração de agendas de atendimentos a partir 

de cadastro de profissionais: Identifica o 
profissional, sua especialidade e parâmetros 
para programação dos atendimentos tais como 
dias da semana disponíveis, duração dos 
atendimentos e horário de início e término. 
Gera automaticamente a agenda para o 
período desejado, e permite constante 
atualização dos parâmetros. 

b) Disponibilização das vagas: As agendas 
geradas ficam automaticamente disponíveis 
para os usuários autorizados. 

c) Gestão de cotas de vagas: Permite ao gestor a 
distribuição das vagas em cotas percentuais 
por UB. Esta operação acontece antes da 
geração da agenda. 

d) Transação de agendamento: Permite a 
efetivação do agendamento e emite um 
comprovante (definido pelo gestor) com 
orientações para o usuário. As agendas são 
atualizadas em tempo real. 

e) Cancelamento de agendamento: É possível 
cancelar uma consulta ou exame marcado, 
devolvendo a vaga para o sistema. 

f) Esquema de reutilização de vagas das cotas: 
Este recurso (conhecido como “repescagem”) 
foi desenvolvido já com o sistema em plena 
produção, e faz com que, após um prazo pré-
estabelecido, as cotas não sejam mais vigentes 
e todas as vagas fiquem disponíveis para toda 
a rede básica. 

g) Registro do atendimento realizado: O 
atendimento programado fica “em aberto” até 
que seja registrada sua realização, permitindo o 
controle detalhado de perdas por absenteísmo. 

h) Registro de impedimentos e cancelamento de 
agendas: Possibilita a programação de férias, 
saída para congressos ou outros impedimentos 
de profissionais antes da geração de agendas; 
bem como o cancelamento de uma agenda já 
gerada, informando ao gestor se houve 
marcações durante o período de 
disponibilidade, para que sejam resolvidas. 

i) Relatórios gerenciais: Estimula a consulta a 
dados gerenciais e familiariza o usuário com o 
ambiente digital e relatórios estatísticos, 
particularmente por controlar informações de 
interesse imediato para a prestação de serviços 
tais como vagas por especialidade e serviço, 
atendimentos realizados e a realizar, 
atendimentos perdidos ou não realizados, etc. 

j) Módulo de gestão: Define e atualiza as cotas 
de vagas por especialidade e por UR para cada 

UB, redisponibiliza agendas ociosas, habilita 
usuários, cadastra UB e UR, etc. 

k) Plano de senhas: Todas as operações 
realizadas são identificadas. Existem 3 tipos de 
usuários habilitados: operador, gestor e 
administrador. 

Para instalação e uso do sistema, são necessários 
um espaço em servidor Linux e acesso a internet 
para as unidades de saúde a serem integradas. 
Negociado na forma de software livre, de código 
fonte aberto – sendo permitidas a reprodução, 
adaptação, evolução e manutenção a critério do 
usuário. 
A rede de transmissão de dados da PMC integra 
todas as UB e UR e demais unidades da SMS, 
inclusive administrativas (distritos, almoxarifado, 
etc.). 
A gestão do sistema de referência e contra-
referência é coordenada pela diretoria da SMS e 
opera com um grupo de trabalho constituído de um 
representante de cada distrito de saúde e os 
gerentes das UR. Esta ordenação é possível e 
começa a ser instituída graças à capilaridade de 
informações oferecida pelo sistema informatizado, 
combinando a operação descentralizada com 
dados consolidados. 
Atualmente a marcação de praticamente todos os 
atendimentos de média complexidade da 
retaguarda ambulatorial de especialidades médicas 
e exames é realizada através do sistema SOL a 
partir das UB. Constituem exceção os atendimentos 
de algumas unidades especializadas que executam 
programas específicos como DST/AIDS e Saúde do 
Trabalhador, por exemplo. 
Nos dois hospitais universitários (PUCC e  HC-
Unicamp) a implantação também ocorre com 
particularidades. Na PUCC a responsabilidade pela 
execução dos fluxos do sistema SOL é da SMS, e o 
hospital realiza os atendimentos; e no HC Unicamp 
apenas alguns procedimentos são oferecidos no 
sistema SOL porque a maior parte está cadastrada 
na central de vagas da Secretaria de Estado da 
Saúde. 
São efetivadas no sistema, em média, 5000 
marcações semanais. 
Durante a informatização tem acontecido revisões 
nos processos de trabalho, implantação de 
protocolos de encaminhamento e de avaliação de 
risco e foram estruturados colegiados e conselhos 
gestores. 
Com isso, tem sido possível registrar melhora no 
aproveitamento das vagas oferecidas. A perda 
diminuiu de 25% no final de 2003 para 5% em abril 
de 2004. 
O sistema opera em regime de produção desde 
novembro de 2003 sem nenhuma interrupção que 
tenha demandado o acionamento de esquema 
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contingencial por parte da SMS. A maioria dos 
problemas acontece devido a falhas na conexão 
com a Internet, mas tem sido solucionada em 
tempo bastante hábil. 
 
Discussão e Conclusões 
 

O uso do software transacional, 
classicamente restrito à otimização de fluxos 
administrativos, apresenta-se como eficaz recurso 
de gestão principalmente pela capacidade de 
interação com usuários trabalhadores de serviços 
de saúde, o que amplia em muito a atualidade e a 
confiabilidade dos dados. 
Além disso, sua implantação se apresenta como 
estratégia promissora para difusão do uso da 
informação nos serviços, bem como para “inclusão 
digital”. 
A forma de operação em interface direta com o 
processo de trabalho resulta numa oferta ao gestor 
de informação sobre o momento presente e o 
futuramente projetado, possibilitando não só a 
análise como também a intervenção sobre 
situações concretas de real interesse para o 
funcionamento do serviço. Pode-se, por exemplo, 
remanejar uma cota ociosa de vagas de 
especialidade ou localizar no sistema uma vaga 
para caso urgente e fazer a marcação. 
Isto constitui uma alternativa de evolução para os 
tradicionais sistemas de informação do SUS que 
tratam de registrar informações gerenciais de forma 
pregressa e com ênfase na prestação de contas, 
ensejando análises retrospectivas de desempenho 
dos serviços baseadas ora em critérios de 
produção (expressa em volume de procedimentos), 
ora em indicadores epidemiológicos de base 
populacional [3] [4] [5]. 
Apesar da importância indubitável, estas 
informações tem se mostrado cada vez menos 
suficientes para subsidiar o gerenciamento das 
tensões nos serviços de saúde que, enquanto 
indutoras do processo de gestão, explicitam e 
determinam as decisões[6]. 
Sem apoiar a decisão, os sistemas de informação 
sempre padecem de desgaste e tem sua 
credibilidade afetada. 
O uso da internet como recurso de rede mostrou-se 
extremamente vantajoso, pelo baixo custo e rapidez 
de instalação. 
A combinação desta rede de dados com o software 
desenvolvido para o ambiente web, evidenciou 
possibilidades surpreendentes para gestão do setor 
público. A capilaridade da solução permite integrar 
redes de serviço dispersas, realizando transações 
sofisticadas com atualização imediata das 
informações. Mostrou ainda versatilidade e 
excelentes resultados de desempenho, mesmo com 

taxas de transmissão de dados na faixa de 56 Kbps 
(acesso discado convencional). 

A estratégia de aquisição de software livre 
conferiu viabilidade financeira ao projeto, sem 
prejuízo de funcionalidades ou de qualidade. 
Estimativas iniciais do DeInfo apontam para 
redução de custos superior a 60%. Além disso, as 
vantagens para a SMS em termos de autonomia 
para manutenção, adaptação e evolução também 
são significativas. 
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1Coordenadoria de Sistemas - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas
(HEMOAM)

2Departamento de Eletrônica e Sistemas (DES) – Centro de Tecnologia e Geociências (CTG)
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Resumo. Este artigo apresenta a modelagem do SADI, um sistema para controlar as doações de sangue nas
Unidades de Coleta e Transfusão (UCTs)  da Fundação  HEMOAM. Unidades essas  situadas no interior  do
Estado do Amazonas. Para a modelagem do sistema foi considerada a Linguagem de Modelagem Unificada da
OMG - UML (Unified Modeling Language). 

Palavras-chave. Sistemas de Informação, Modelagem, Linguagem UML.

Abstract.  This article presents the modeling of SADI, a system to control donations of blood in the units of
collection and transfusion (UCTs)  of  the Foundation HEMOAM. Units  situated in the interior of  the state of
Amazon. For the modeling of the system the Language of Modeling Unified of OMG - UML (Unified Modeling
Language) was considered.

Key-words :Information System, Modeling, UML Language.

Introdução

Atualmente,  uma  grande  parte  da  população
mundial  depende  de  sistemas  informatizados  para
realizar suas atividades diárias. Software faz parte de
nossas  vidas  e,  embora  muito  já  tenha  sido
conseguido na busca da qualidade e produtividade no
desenvolvimento  e  manutenção  de  software  nos
últimos 30 anos, muito resta para ser feito. 

A qualidade de produtos de software, entretanto,
está fortemente relacionada à qualidade do processo
de software. A pesquisa em processo de software trata
dos métodos e técnicas utilizados para avaliar, apoiar
e  melhorar  as  atividades  de  desenvolvimento  e
manutenção  de  software.  A  primeira  contribuição
importante  da  pesquisa  na  área  de  processo  de
software  é  o  convencimento  de  que  desenvolver
software é um esforço coletivo, complexo e criativo e
de que a qualidade do software depende das pessoas,
da organização e dos procedimentos usados em seu
desenvolvimento [1].

Rumbaugh, Booch, e Jacobson [2], afirmam: “A
modelagem é a parte central de todas as atividades
que  levam  à  implantação  de  um  bom  software”.  É
através dela que representamos de forma abstrata e
simplificada um sistema real.

A UML (Unified Modeling Language) [2] por
sua  vez,  é  uma  linguagem  de  modelagem  de
sistemas  bastante madura  e  conhecida tanto  no
meio profissional quanto acadêmico, que utiliza o
paradigma  orientado  a  objetos,  permitindo  a
uniformização dos modelos usados para análise,
projeto e implementação.

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia
do  Amazonas  (HEMOAM)  depende  de  sistemas
informatizados para realizar seu trabalho de coleta,
tratamento  e  distribuição  de  sangue  para
transfusão  sanguínea  em  todo  estado  do
Amazonas.  Sua  sede  situa-se  em  Manaus  e
possui  também  47  Unidades  de  Coleta  e
Transfusão (UCTs) no interior do Estado.

Modelar,  com  apoio  da  UML,  um  sistema
para controlar as doações de sangue nas UCTs,
possibilita  entender  a  informação,  a  função,  e  o
comportamento  do  sistema  como  um  todo;
tornando a  tarefa  de  análise  de  requisitos  mais
completa.  Os  requisitos  são  documentados,
especificados e modelados,  modificando assim o
processo  de  desenvolvimento  de  sistemas  na
Fundação HEMOAM, considerado  ainda imaturo.
O  processo  atual  depende  fortemente  dos
profissionais  que  lá  se  encontram  e  quase  não
possui  documentação  formal,  sendo  de  difícil
controle gerencial.
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Metodologia

O  objetivo  deste  trabalho  é  adquirir
conhecimentos  para  mudar  o  processo  de
desenvolvimento de software na Fundação HEMOAM
e  adotar  uma  metodologia  de  desenvolvimento  de
software para que suas atividades sejam controladas e
documentadas. Assim a metodologia adotada foi a de
fazer  o  levantamento  das  necessidades  do  sistema
SADI  e  criar  um  processo  próprio   de
desenvolvimento,  baseado  no  Rational  Unified
Process  mas  não  tão  detalhado,  para  o
desenvolvimento do sistema. Como o foco do trabalho
é  a  modelagem  do  sistema,  o  processo  criado  se
limita  as  etapas  de  análise  e  projeto  do  sistema
utilizando a UML.

Resultados

Levantamento das necessidades 

O  controle de doações de sangue na sede da
Fundação  HEMOAM  é  informatizado.  A  instituição
conta  com  um  sistema,  o  SAD,  Sistema  de
Acompanhamento  a  Doação  de  sangue.  Porém  o
controle  de  doações  de  sangue  nas  Unidades  de
Coleta e Transfusão (UCTs)  no interior do Estado do
Amazonas, é manual. 

O cadastro  do doador; a triagem;  a coleta  do
sangue;  os  exames  de  imunohematologia;  o
fracionamento  e  a  distribuição  são  realizados  nas
próprias  UCTs,  com  exceção  dos  exames  de
sorologia,  e  todas  essas  informações  anotadas  em
livros. 

Os exames sorológicos das unidades do interior
– UCTs - são realizados na sede,  e seus resultados
são enviados por fax, para as mesmas, no interior do
Estado. 

As bolsas, coletadas no interior, são fracionadas
e  ficam  aguardando  a  realização  da  sorologia  para
serem  liberadas ou  não.  Quando os  resultados  dos
exames  sorológicos  chegam  as  UCTs  é  que  as
bolsas de sangue são liberadas para transfusão. Este
processo gera alguns problemas, entre eles a demora
na entrega dos resultados de exames para o doador
de sangue do interior. 

Os problemas gerados por este processo ainda
não estar informatizado são: 

i. identificação  do  doador  ilegível  -  as  fichas  que
acompanham as amostras de sangue são escritas
manualmente;

ii. dados incompletos – não chegam do interior todas
as informações necessárias;

iii. estatística dos dados dificultada – devido os dados
não estarem informatizados;

iv. atraso  no  recebimento  dos  resultados  de
exames pelo doador – chega a ser de até dois
meses para algumas unidades;

Nesse  contexto,  apresentamos  o  SADI  –
Sistema  Acompanhamento  das  Doações  de
sangue  no  Interior  –  que  tem  por  objetivo
automatizar o controle das doações de sangue nas
UCTs  no  interior  do  Estado  do  Amazonas;
eliminando o controle manual destas informações
e trocando dados com o sistema SAD através da
Internet. Esse sistema incluirá dados de cadastro
do  doador;  cadastro  de  triagens;  cadastro  de
doação com informações de numeração da bolsa
de sangue e os exames realizados no sangue do
doador com seus respectivos laudos. 

Processo de desenvolvimento adotado 

Inicialmente  a  idéia  era  adotar  o  Rational
Unified  Process  (RUP)  [2],  mas,  após estudá-lo,
percebemos  que  nos  facilitaria  ter  um  processo
mais  simples,  com etapas  bem definidas,  e  que
nos  possibilitasse  gerenciar  estas  atividades.
Diante  disso,  resolvemos  apenas  nos basear  no
RUP criando um processo próprio. Este processo
possui definição de atividades, responsabilidades,
artefatos  de entrada e  saída, e ferramentas  que
serão  utilizadas;  dá  ênfase  na  criação  e
manutenção de modelos da UML.

Nosso  processo  utiliza  as  etapas  de:
análise,  projeto,  implementação,  verificação  e
validação, implantação e manutenção. Cada etapa
é  estruturada  com  um  conjunto  de  atividades.
Neste artigo descreveremos apenas as etapas de
análise  e  projeto,  sucintamente,  pois  o  foco  do
trabalho foi inicialmente apenas modelar o sistema
SADI utilizando a UML.

Na etapa de Análise as atividades realizadas
do ciclo de desenvolvimento foram: levantamento
das  necessidades;  estudo  de  viabilidade  geral;
modelagem de negócios e modelagem do domínio
do problema.  Na  etapa  de projeto  as  atividades
foram:  decisões  de  projeto;  modelagem
comportamental e modelagem arquitetural.

No levantamento  das  necessidades,  etapa
de  análise,  foram  realizados  dois  tipos  de
entrevistas  individuais:  internas  (usuários)  e
externas  (gerentes  do  setor).  Posteriormente  foi
realizada reunião com  usuários  e  gerentes  para
validar os requisitos extraídos individualmente. Em
seguida  realizamos  laboratórios  em  cada  setor
participante  do  processo  para  estudarmos  as
atividades e os documentos relacionados. E então,
elaboramos o escopo do sistema.

A  UML  não  determina  uma  ordem
predefinida  dos  diagramas  a  serem  modelados.
Esta  ordem  é  determinada  pela  preferência  do
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desenvolvedor  e/ou  processo   que  esteja  sendo
usado. Alguns desenvolvedores iniciam a modelagem
do  sistema  pela  criação  das  classes,  outros  pelos
casos  de  uso.  No processo  de  desenvolvimento  do
SADI  iniciamos a modelagem a partir  dos casos  de
uso.

Modelagem do SADI

Os modelos criados na etapa de análise foram:
modelo  de  negócios  e  modelo  do  domínio  do
problema. No modelo de negócios foram identificados
os casos de uso e elaborado o diagrama de casos de
uso. No modelo do domínio do problema foi elaborado
o  diagrama  de  classes  com  seus  atributos  e
relacionamentos.

Na etapa de projeto os modelos criados foram:
modelo  comportamental  e  modelo  arquitetural.  No
modelo  comportamental  os  diagramas  elaborados
foram:  diagrama  de  sequência,   digrama  de  classe
com as operações, diagrama de estado e diagrama de
atividades.  No  modelo  arquitetural  os  diagramas
elaborados  foram:  diagrama  de  componente  e
diagrama de implantação.

Etapa de análise
No início da modelagem de negócios realizamos

a  análise  dos  requisitos  coletados  no  levantamento
das  necessidades  e  especificamos  esses  requisitos
através  dos  casos  de  uso,  atores  e  cenários.
Processos e requisitos de negócio foram descobertos
e expressos em casos de uso. Na compreensão dos
requisitos conhecemos os processos do domínio e os
fatores externos que participam desses processos. A
identificação do negócio do sistema começou a partir
do escopo do sistema e nos possibilitou produzir uma
lista de casos de uso. 

Uma vez identificados os casos de uso [3], nos
concentramos em descrever os cenários principais. A
partir  dos  cenários  principais,  identificamos  e
descrevemos os cenários alternativos.  Vale ressaltar
que apenas nos preocupamos em escrever os casos
de  uso  desta  forma  (formato  alto  nível).  Não  nos
preocupamos  em  categorizá-los  (primários,
secundários ou opcionais) segundo alguns autores [4].
Durante a descrição percebermos  a necessidade de
cenários comuns a outros casos de uso. Então foram
descobertos os casos de uso de inclusão. Da mesma
forma, casos de uso muito extensos, seja quanto ao
cenário principal ou quanto aos cenários alternativos,
foram divididos em casos de extensão. A preocupação
com a escrita de casos de uso mais críticos, influentes
e de maior risco, seja no formato essencial expandido,
ou em outro formato[4], não faz parte do escopo deste
trabalho. 

A partir dos diagramas de caso de uso e dos
cenários  principal  e  alternativo validamos
novamente  o  negócio  do  sistema  com  nossos
usuários, através de reunião. 

A figura 1 exemplifica um dos diagramas de
caso  de uso  que foram  criados  para  modelar  o
sistema SADI.

Figura 1 – casos de uso: consultar doador
e cadastrar novo doador

A  Figura  1  mostra  o  ator  recepcionista
associado ao diagrama de caso de uso  consultar
doador que é o caso de uso base e possui seu
procedimento acrescido através de uma extensão
do caso de uso cadastrar novo doador. Neste caso
o  processo  de  consulta  é  extendido  para  um
cadastro  quando em sua pesquisa é  descoberto
que  um  determinado  doador  ainda  não  possui
cadastro,  porque  para  se  cadastrar  um  novo
doador  obrigatoriamente  é  necessário  uma
consulta anterior.

Extensão entre casos de uso indica que um
deles  terá  seu  procedimento  acrescido,  em  um
ponto  de  extensão,  de  outro  caso  de  uso,
identificado como base.

A  seguir  temos  os  cenários  principal  e
alternativo do caso de uso consultar doador.

Ator: recepcionista
Cenário Principal
1. O recepcionista verifica no Sistema, pelo

nome e data do nascimento, se o doador já possui
cadastro.

2. O Sistema retorna uma lista com nomes e
data do nascimento.

3. O recepcionista seleciona nome da lista.
4. O Sistema mostra dados e doador apto.
5.  O  recepcionista  solicita  impressão  da

ficha.
Cenário Alternativo
Doador não cadastrado
1A. O recepcionista verifica no Sistema, pelo

nome e data do nascimento, se o doador já possui
cadastro. Caso negativo, o usuário cadastra novo
doador.

Doador inapto

Recepcionista

Consultar doador

<<extend>> Cadastrar novo doador
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4A. O Sistema informa que o doador está
inapto. A inaptidão pode ser por prazo insuficiente ou
por problemas na doação anterior. 

A seguir  temos o cenário principal do caso de
uso cadastrar novo doador.

Ator: recepcionista
Cenário Principal
1.  O  recepcionista  verifica  no  Sistema,  pelo

nome e data  do nascimento,  se o  doador já  possui
cadastro.

2. O Sistema retorna uma lista com nomes. O
nome não está na lista.

3.  O recepcionista realiza cadastro do doador,
informando  os  dados:  nome,  data  do  nascimento,
naturalidade,  nacionalidade,  estado  civil,  sexo,
identidade, cpf, nome do pai, nome da mãe, endereço,
bairro, cep, cidade, estado, telefone, data de cadastro.

5. O recepcionista solicita impressão da ficha.
Em  seguida,  passamos  para  modelagem  do

domínio  do  problema;  identificamos  as  classes  do
domínio  do  problema  e  seus  atributos  a  partir  dos
diagramas  de  caso  de  uso.  Uma  lista  das  classes
encontradas, e seus atributos, foi criada, e a partir dela
o  diagrama  de  classes  com  os  atributos  e
relacionamentos. Neste momento finalizamos a etapa
de análise e passamos para a etapa de projeto.

Neste artigo não iremos mostrar o exemplo do
diagrama  de  classe  elaborado  por  se  tratar  de  um
diagrama grande e não haver espaço.

Etapa de projeto
Nesta  etapa  os diagramas criados na etapa de

análise  continuam  válidos,  porém  são  revisados.
Novos diagramas são modelados refletindo requisitos
de implementação. 

A primeira atividade é a tomada de decisões de
projeto,  onde  são  elaborados  documentos  com
definição do tipo de banco de dados a ser utilizado no
projeto do sistema, a linguagem de programação que
será  utilizada  para  implementar  as  decisões
modeladas, os mecanismos de acesso a atributos, a
plataforma  de  implantação,  número  máximo  de
usuários  que  poderão  acessar  o  sistema
simultaneamente, as interfaces com o usuários, entre
outros requisitos. 

Na  modelagem  comportamental  é  descrito  o
comportamento  do  sistema.  As  interações  entre  os
objetos  são  mostradas,  os  estados  nos  quais  um
objeto  pode estar,  que operações  ele  pode realizar.
Para operações complexas, são mostradas as ações e
atividades  que  as  compõem.  Na  verdade,  a
modelagem comportamental do sistema inicia a partir
da  lista  de casos  de uso  e  do escopo  do sistema,
ambos, elaborados na etapa de análise. O estudo do
fluxo da informação com base no escopo é realizado e
então o diagrama de atividades é elaborado. Este fluxo
será validado com os usuários do sistema por meio de
reunião(ões)  onde  o  diagrama  elaborado  será

discutido.  A  seguir  será  modelada  a  interação
entre  os  objetos.  Cada caso  de  uso  encontrado
gerará  um  diagrama  de  seqüência para  cada
cenário  principal.  Para  os  cenários  alternativos
optamos explicá-los por meio de notas. Durante a
criação dos diagramas de seqüência as operações
das classes são descobertas. Então o diagrama de
classes  é  completado  com  essas  operações
descobertas.  De  posse  do  diagrama  de  classes
com as operações,  o analista  de sistemas  parte
para  modelar  o  comportamento  de  objetos  que
possuem  comportamento  dinâmico.  Além  do
diagrama de classes com as operações, utilizamos
o escopo do sistema para elaborar os diagramas
de estados.

Figura 2 – diagrama de seqüência: consultar
doador

Para cada caso de uso  criado haverá um
diagrama  de  seqüência  que  representará  os
cenários  principal  e  alternativo  quando  houver.
Como exemplo,  segue o diagrama de seqüência
consultar  doador,  mostrado  na  figura  2;  este
diagrama inicia com o envio de informações (nome
e  data  de  nascimento)  pela  recepcionista.
Somente  após  essas  informações  terem  sido
enviadas,  iniciamos  a  comunicação  com  os
objetos. Ao chamar o método verifica cadastro do
objeto  Doador este  se  encarrega  de  validar  as
informações  passadas  e  listar  os  dados  para  o
objeto Tela doador. Este objeto passará os dados
(nome e data de nascimento).Caso o doador não
esteja cadastrado haverá uma opção de cadastro.
Caso contrário a recepcionista selecionará o nome

 : Recepcionista

 : Tela_doador  : Doador

informa (nome, data nascimento)

verifica se existe cadastro

lista dados

lista nome e data nascimento

seleciona nome da lista

mostra dados. Doador apto

solicita impressao da ficha

se doador nao 
cadastrado, 
cadastra novo 
doador

se doador inapto, 
informa que nao pode 
doar.
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na  lista  e  o  objeto  Tela  doador mostrará  os  outros
dados; inclusive a informação se o doador está apto
ou  não.  Caso  o  doador  seja  inapto  o  sistema  não
permitirá  a  impressão  da  ficha.  Caso  contrário  a
recepcionista pode solicitar a impressão. As notas, no
diagrama de seqüência consultar doador, representam
o  cenário  alternativo.  Caso  o  doador  não  seja
cadastrado uma opção de cadastro será apresentada.
Caso o doador seja inapto o sistema não permitirá a
impressão da ficha para doação.

Em  seguida,  os  diagramas  de  estado  serão
criados para documentar os estados dos objetos que
tenham  comportamentos  dinâmicos  significante.  Um
diagrama  de estado  mostra  o  ciclo de vida de uma
classe,  os eventos que causarão a transição de um
estado  para  outro,  e  as  ações  que  resultarão  em
mudanças de estado.

Em nosso estudo de caso existem dois objetos
que possuem  comportamento  interessante,  o  objeto
doador e o objeto produto gerado. Para esses objetos
projetamos o diagrama de estado. Figuras 3 e 4. Em
seguida a elas segue explicação.

Figura 3 – Diagrama de estado: situação doador

Figura 4 – Diagrama de estado: situação da
bolsa e seus produtos

Para entender a explicação dos diagramas
de  estado  do  SADI  é  necessária  a  seguinte
observação: o doador doa seu sangue. O sangue
é coletado em uma bolsa. Esta bolsa é fracionada
e  o  sangue  nela  contido  é  separado  gerando
produtos. 

O  diagrama  de  estado  da  classe  doador,
Figura  3,  representa  a  situação  do  doador.
Inicialmente,  após  o  cadastro  na  recepção  o
doador  torna-se  apto  a  ser  triado,  se  ele  for
aprovado  estará  apto  a  doar  sangue,  caso
contrário  receberá  estado  de  inapto  temporário,
então poderá passar por consulta médica ou não,
dependendo do seu motivo de inaptidão. Quando o
doador está  apto a doar, ele faz a doação e seu
estado muda para  aguardando resultado até que
seus exames laboratoriais estejam concluídos. O
doador recebe o resultado de seus exames e caso
esteja tudo normal, passa para o estado de inapto
temporário até  que  seu  prazo  de  inaptidão  se
encerre  e  ele  possa  doar  novamente  (3  meses
para mulheres e 2 meses para homens).  Se der
alguma  anormalidade  no  resultado  de  seus
exames,  o doador passa a ter o estado de  com
problemas  na  doação  anterior e  ele  é
encaminhado  para  uma  consulta  médica.
Dependendo  de  seu  problema,  o  médico  pode
liberar ou não o doador para novas doações apto a
ser  triado,  deixá-lo  inapto  temporario ou  inapto
definitivo.  O  estado  de  inapto  definitivo
impossibilita o doador de doar sangue novamente.
O  atributo  situação  aptidão da  classe  doador
guarda os estados do doador. Quando o doador é
inapto,  por  qualquer  motivo,  este  motivo  será
guardado na classe motivo de inaptidão.

O diagrama de estado, mostrado na Figura
4,  representa  a  situação  da  bolsa  de  sangue
colhida na doação e seus vários produtos,  até o
momento em que, esses produtos gerados a partir
da bolsa, saem do Hemoam. 

Inicialmente,  a  bolsa  de  sangue,  após  a
coleta, fica com o estado de  bolsa coletada.  Em
seguida,  a  bolsa  é  encaminhada  ao  setor  de
Fracionamento  onde  é  fracionada  em  alguns
produtos. Cada produto gerado a partir  da bolsa
fica com estado de produto gerado. Se no ato de
fracionar  a  bolsa  de  sangue  acontecer  alguma
intercorrência  aquele  produto  que  está  sendo
gerado  é  desprezado  e  fica  com  o  estado  de
produto desprezado. Os exames laboratoriais são
realizados  (imuno  e  sorologia)  e  lançadas
condutas para bolsa. Quando a conduta da bolsa é
liberada  seus  produtos  são  liberados  para
Rotulagem  seu  estado é  produto  liberado.  Se  a
conduta for  desprezar  o produto é desprezado e
fica com o estado de produto desprezado. Após a

Apto a ser 
triado

Apto a 
doar

Aguardando 
resultado

doa

Com problemas na 
doação anterior

recebe resultado[ problema no resultado ]

Inapto 
temporario

recebe resultado[ resultado ok ]

Inapto 
definitivo

aprovado[ ok ]

não aprovado[ pouco problema  ]

não aprovado[ problema grave ]

prazo inaptidão encerrado

medico diagnostica[ problema grave ]

encaminhar medico[ pouco problema ]

encaminhar medico[ problema grave ]

medico[ libera para nova doação ]

Bolsa 
coletada

Produto 
gerado

bolsa fracionada

Produto 
liberado

Produto 
desprezado

conduta bolsa[ liberar ]

conduta bolsa[ desprezar ]

houve intercorrência

Produto 
estocado

Produto 
distribuído

Produto sendo 
verificado

é rotulado/vai para estoque

sai do Hemoam

validade_venceu

devolvido
produto[ ok ]

produto[ não ok ]
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rotulagem o produto é estocado e fica com o estado
de  produto estocado.  Uma  vez estocado,  o  produto
pode ser  distribuído ou  desprezado se seu prazo de
validade  vencer.  Quando  o  produto  é  distribuído,
existe a possibilidade dele retornar, se isso acontecer
ele  ficara  no  estado  de  produto  sendo  verificado e
após a verificação ele poderá ser estocado novamente
ou ser desprezado.

Os  estados  do  objeto  doador  ocorrem
concorrentemente  aos  estados  do  objeto  produto
gerado.  Quando o resultado dos exames  do doador
ficam prontos, o produto gerado muda do estado de
gerado,  para  liberado  (resultado  sem  problema)  ou
desprezado (problema no resultado), dependendo do
resultado  do  exame  do  doador.  Por  serem  objetos
distintos  os  diagramas  de  estados  foram  criados
separados.  Eles  poderiam  ser  melhor  observados
através do diagrama de atividades. 

O  diagrama  de  atividades  elaborado  para  o
SADI também não será mostrado neste artigo por falta
de espaço.

Na modelagem arquitetural, que finaliza a etapa
de projeto, é descrita  a arquitetura física do sistema.
Seu  foco  é  o  mapeamento  da  estrutura  lógica  de
classes  para  uma  arquitetura  física  em  termos  de
componentes e nós de processamento. A arquitetura
física  descreverá  a  decomposição  detalhada  do
hardware  e  do  software  que  comporão  a
implementação  do  sistema.  Sempre  que  novas
classes e operações forem descobertas, os diagramas
de casos de uso serão revisados. Os diagramas de
componentes e implantação elaborados também não
serão mostrados por falta de espaço.

Com estas  atividades  a etapa de projeto  está
concluída.  As  próximas  etapas:  implementação,
verificação  e  validação,  implantação  e  manutenção
não fazem parte do escopo deste trabalho.

Conclusões

O desenvolvimento desse trabalho foi realizado
com  ênfase  na  modelagem  do  sistema  SADI.  A
proposta inicial foi modelar um sistema que atendesse
às necessidades das UCTs da Fundação HEMOAM,
entre  elas  a  facilidade  e  agilidade  do  processo  da
doação de sangue no interior do estado do Amazonas,
eliminando os problemas existentes. 

A  escolha  pela  utilização  da  UML  como
linguagem  de  modelagem  deu-se  pelo  fato  de  ser
independente  de  linguagem  de  programação  e  de
processo  de  desenvolvimento.  Nosso  trabalho  teve
ênfase na criação e manutenção de modelos para que
as  informações  do  sistema  pudessem  ser
visualizadas,  especificadas,  capturadas
instantaneamente  e  controladas  eletronicamente
melhorando  a  comunicação  entre  a  equipe  de
desenvolvimento  e  a  coordenadoria  de  sistemas.  A
modelagem  nos  permitiu,  ainda,  documentar  as

decisões que foram tomadas ao longo das fases
de análise e projeto do sistema, mantendo estas
decisões atualizadas e introduzindo modificações
na documentação gerada.

Uma  limitação  do  trabalho  é,  até  o
momento,  que  não  houve  reuso  das  classes
modeladas, pois como dissemos, o trabalho ainda
encontra-se  nas  etapas  iniciais  do  processo
(análise e projeto). É uma expectativa nossa, mas
não sabemos se irá ocorrer realmente. Deixamos
para  trabalhos  futuros  a  implementação  das
demais  etapas  e  a  revisão  do  processo  de
desenvolvimento criado.

O sistema SADI tem a proposta de eliminar
o controle manual feito nas UCTs e trocar dados
com  o  sistema  que  existe  na  capital.  Seu
desenvolvimento  e   implantação  são  etapas  que
dependem de questões orçamentárias. 
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Resumo – Objetivos:  1) Verificar se informações resultantes de um atendimento médico por telefone  são 
perdidas, ou não registradas formalmente, quando o profissional está longe do seu local de trabalho e, 
portanto, do prontuário do paciente. 2) Verificar se a utilização de um dispositivo que permite o acesso ao 
prontuário do paciente no momento da consulta minimiza a perda de tais informações. Metodologia:  Na 
primeira fase, 30 médicos responderam um questionário sobre quantas ligações diárias eles recebem de 
pacientes, a natureza dessas ligações e se as informações resultantes dessas consultas são registradas no 
prontuário do paciente. Em seguida, anotaram em uma ficha cada ligação (e o motivo) durante um mês. Na 
segunda fase (de mesma duração), 10 dos 30 médicos receberam um Computador de Mão integrado à 
telefonia celular (smartphone) com um sistema de Prontuário Eletrônico - “PEI_CM” - que permite consultar 
e atualizar informações do paciente, além de sincronizá-las com o “Clinic Manager”, um sistema de 
gerenciamento clínico desenvolvido pelo DIS - UNIFESP. Resultados:  Apenas um médico afirmou 
transcrever, quase sempre, as informações da consulta telefônica para o prontuário do paciente. Das 362 
anotações feitas, 67% eram muito relevantes como nova queixa, alteração de medicamento e 
pedido/resultado de exame. Os médicos estão testando até o final de julho o PEI_CM, quando serão 
transcritos os resultados obtidos. 
 
Palavras-chave: Prontuário Eletrônico, Computadores de Mão, Personal Digital Assistant (PDA). 
 
Abstract  - Objective: 1) To verify if clinical information of a medical attendance by telephone are lost, or not 
formally registered, when the professional is far of the patient record. 2) To verify if the use of a device that 
allows the access to the patient record at the moment of the attendance minimizes the loss of such 
information. Methods:  At first, 30 physicians had answered a survey about how many daily calls they receive 
from patients, the nature of these calls and if the resultant information of these attendance are registered at 
the clinical record of the patient. After that, they had registered each received call (and the reason) during 
one month. Later, 10 of the 30 physicians had received, during one month, a Smartphone (Handheld or PDA 
with cellular) with a Clinical Information System - "PEI_CM" - that allows to consult and to update information 
of the patient. It also allows a synchronization process with the "Clinic Manager", a clinical management 
system developed by the Health Informatics Department - UNIFESP. Results:  Just one user affirmed to 
transcribe, almost always, the information of a cellular attendance to the patient record. Most of the 362 
made notations (67%) were very important like new complaints, medicine changes and laboratory results. 
The users are testing, until July, the PEI_CM, when the results will be transcribed. 
 
Key-words: Medical Records Systems, Handheld, Personal Digital Assistant (PDA). 
 
Introdução 
 

O emergente segmento da Informática em 
Saúde tem produzido muitas e variadas soluções 
para as necessidades do profissional da saúde de 
armazenar e recuperar informações de pacientes. 

Mesmo assim, existem várias situações 
onde não é possível ‘levar’ toda essa tecnologia 
disponível muito perto de quem a necessita, quer 
pelo alto custo, quer pela ausência da infra-
estrutura necessária. 

Alguns exemplos que comprovam essa 
afirmação são o registro do atendimento médico 
junto aos leitos de um hospital, o atendimento 

domiciliar, a coleta de dados em campo para 
pesquisas [1], [2], [3], [4], [5] e, particularmente, o 
atendimento médico por telefone.  

Durante uma consulta por telefone, 
freqüentemente o médico tem dificuldade de 
identificar o paciente, situação clínica, condutas 
anteriores, medicamentos ministrados, etc. Mais 
do que isso, é possível que toda ou parte da 
informação resultante desse atendimento deixe 
de ser registrada e se perca. 

Por outro lado, já existem equipamentos 
com características estruturais adequadas para o 
uso em situações como as mencionadas: os 
Computadores de Mão (ou PDA, ou Handheld), 
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que chamaremos de CM. Disponíveis há mais de 
5 anos no mercado nacional, esses equipamentos 
têm sido utilizados com sucesso, particularmente 
por médicos [6].  Mais recentemente (há cerca de 
um ano), esses equipamentos ganharam nova 
funcionalidade: a integração com a telefonia 
celular. 

Baseado nesses fatos, o trabalho a seguir 
propõe verificar (não há referências na literatura 
científica) se: 1) Informações colhidas durante um 
atendimento médico por telefone (prescrições, 
condutas, etc), sem acesso ao prontuário do 
paciente, são registradas posteriormente ou são 
perdidas; 2) Um CM interligado à telefonia celular 
e com acesso ao prontuário eletrônico do 
paciente minimizaria essa possível perda. 

 
Metodologia 
 

Para atingir os objetivos acima propostos  
dividiu-se o projeto em quatro etapas distintas: a) 
Desenvolvimento de um sistema de prontuário 
eletrônico para CM, doravante denominado 
PEI_CM (Prontuário Eletrônico Integrado para 
Computadores de Mão); b) Integração do 
PEI_CM com a telefonia celular (inédito nas 
publicações científicas), de forma que qualquer 
ligação feita por um paciente seja identificada 
pelo sistema e seu prontuário exibido na tela; c) 
Desenvolvimento de uma interface entre o 
PEI_CM e o “Clinic Manager”, um sistema de 
gerenciamento clínico desenvolvido pelo DIS - 
Departamento de Informática em Saúde da 
UNIFESP; d) Levantamento das consultas 
realizadas por telefone por um grupo de médicos 
sem e com a utilização do PEI_CM e avaliação 
dos resultados obtidos. 
 
a) Desenvolvimento do PEI-CM 

 
A escolha do CM mais apropriado para o 

desenvolvimento do sistema passa por uma série 
de considerações, tais como sistema operacional, 
armazenamento de dados, conectividade, etc. A 
mais importante delas e que se tornou condição 
indispensável, pela própria proposta do trabalho, 
é ser capaz de integrar os recursos do CM e da 
telefonia celular (smart phone).  

Existem, atualmente, vários fornecedores 
de CM. Segundo a International Data Corporation 
(IDC), as vendas desses equipamentos 
“ultrapassarão a casa dos 200 mil para o ano de 
2002” [7]. No entanto, apenas seis CM no Brasil 
são integrados à telefonia celular: o Partner 
GP200 da Gradiente, o P800 da Sony Ericcsson, 
o Treo 300/600 da Handspring (Palmone), o 
SX45i da Siemens, o Tungsten W da Palm e o Mit 
SPHi-330 da Sansung. 

Como desses 6 CM, 3 utilizam o sistema 
operacional Palm OS (Tungsten, Treo e Mit), 2 o 
Windows PocketPC (Partner e SX45i) e um o 
Symbian (P800), foi escolhida uma linguagem de 

desenvolvimento que permitisse a utilização do 
mesmo programa nos diferentes ambientes: o 
AppForge, instalado junto com o Visual Basic. 

Uma vez que o PEI_CM faz interface com 
o “Clinic Manager”, partiu-se do Modelo Entidade 
Relacionamento (MER) desse mesmo sistema 
(Figura 1), focalizou-se a tabela “Paciente”, 
selecionou-se tabelas que se relacionam com 
“Paciente” (denominada de Entidades Fortes com 
Relacionamento Grau 1 com Paciente) e, 
finalmente, foram escolhidos os campos que iriam 
compor o nomo Modelo de Dados (Tabela 1). 

É importante observar que não houve 
durante todo o projeto a intenção de substituir 
qualquer sistema de registro eletrônico de 
pacientes que seja executado em micros de mesa 
(Desktop) por um equivalente em CM. O que 
sempre se buscou foi uma solução complementar 
que permitisse ao profissional da saúde ter 
acesso, a qualquer tempo e em qualquer lugar, a 
informações básicas de seus pacientes. 

 

 
 

Figura 1  – MER parcial do “Clinic Manager” 
 

Tabela Campos 

Paciente Código 
Nome 
Data de Nascimento 
Sexo 
Telefones 

Historia Código do Paciente 
História 
Data/Hora da Consulta 

Exames Código 
Descrição 

Diagnosticos Código 
Descrição 

T_Comercial Nome Comercial 

T_Comercial_Farmaco Composição Medicamento 

T_Farmaco Nome do Fármacos 

T_Apresentacao Forma de Apresentação 
 

Tabela 1  - Tabelas e Campos do “Clinic Manager“ 
utilizados no PEI_CM 

CBIS’2004 90

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



 

 

Apesar do presente trabalho ter sido 
desenvolvido pensando em uma interface com o 
“Clinic Manager”, qualquer sistema de prontuário 
eletrônico pode ser usado. 

 
b) Integração PEI-CM e Telefonia Celular 
 

Uma vez desenvolvido o PEI_CM, foi 
necessário interligá-lo ao serviço de telefonia 
celular, também disponível nos equipamentos 
selecionados. Desta forma, é possível exibir na 
tela do CM o prontuário do paciente que originou 
a chamada. 

Em primeiro lugar, foi necessário criar no 
PEI_CM um “Núcleo de Identificação de 
Chamadas” – NIC, acionado automaticamente 
toda vez que o CM recebe uma nova ligação 
telefônica. O NIC recebe do equipamento a 
variável que contém o número chamador e 
pesquisa todos os números de telefone da tabela 
de pacientes. 

Caso a pesquisa seja bem sucedida, o 
PEI_CM recupera o registro do paciente 
correspondente àquele número de telefone, e o 
prontuário é exibido na tela do CM. Caso 
contrário, podem ocorrer duas situações: ou não 
se trata de uma ligação de paciente e, portanto, 
desativa-se o NIC, ou a ligação é de um paciente, 
cujo número do telefone usado não está 
relacionado no prontuário do mesmo. Se for este 
o caso, pode-se localizar manualmente o paciente 
que está ao telefone e, ainda, incluir esse novo 
número no prontuário. A Figura a seguir, mostra o 
esquema do funcionamento do NIC e PEI_CM. 

 

 
 

Figura 2  – Esquema funcional do PEI_CM com o NIC 
 
c) Interface PEI-CM e “Clinic Manager” 
 

Após a conclusão do PEI_CM e da 
integração com o serviço de telefonia celular 
(NIC), foi necessário desenvolver uma interface 
com o sistema de gerenciamento clínico 
selecionado, o “Clinic Manager”, a fim de permitir 
tanto a carga dos dados dos prontuários dos 
pacientes para o CM, quanto a atualização dos 
mesmos no sistema da clínica ou consultório. 

Essa interface permite, portanto, uma 
troca de dados de duplo sentido, também 

chamada de sincronização. Os dados que 
transitarão entre o PEI_CM e o “Clinic Manager”, 
e vice-versa, já foram definidos anteriormente. 

Uma alternativa para o sistema adotado 
nesse projeto de sincronismo entre os dados do 
PEI_CM e do “Clinic Manager”, é o download-on-
demand (DoD), onde os dados são obtidos em 
tempo real no momento da solicitação. O 
“PalmCIS”, em testes no New York Presbyterian 
Hospital utiliza esse outro método [8]. Duas 
desvantagens desse método são o tempo de 
resposta e a impossibilidade de atualização dos 
dados. 

Uma vez que não existe uma equivalência 
biunívoca entre as entidades (tabelas), os 
campos e os atributos do PEI_CM e do “Clinic 
Manager”, e também para evitar inconsistências 
dos valores atribuídos para determinados 
campos, decidiu-se criar tabelas intermediárias 
para a troca de dados. Não se permitiu, portanto, 
que o PEI_CM fizesse atualizações diretas no 
“Clinic Manager”. Em outras palavras, tabelas 
intermediárias são carregadas com valores 
advindos de várias tabelas do “Clinic Manager” e 
descarregadas nas tabelas do PEI_CM. Após o 
atendimento médico, os registros criados ou 
atualizados no PEI_CM ‘alimentam’ tabelas 
intermediárias que, por sua vez, atualizam suas 
correspondentes no “Clinic Manager”. 

A Figura 3 ilustra o mecanismo de 
Interface entre o PEI_CM e o “Clinic Manager”. 

 

 
 

Figura 3  – Interface “Clinic Manager” x PEI_CM 
 

d) Avaliação dos atendimentos com/sem PEI-CM 
 

Para se avaliar a eficácia da solução 
proposta,  trinta voluntários foram selecionados 
para responder um questionário sobre a 
quantidade de ligações normalmente recebidades 
de pacientes no celular,  a natureza dessas 
ligações (nova queixa, pedido / resultado de 
exames, agendamento de consulta, alteração de 
medicamentos, outros), se possuia algum sistema 
eletrônico de prontuário e se costumava registrar 
informações trocadas durante um atendimento 
telefônico no sistema. 

Depois de respondido o questionário, 
esses voluntários receberam uma Ficha para 
Registro dos Atendimentos Telefônicos – FRAT 
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(Figura 4) durante um mês, a fim de confirmar 
suas respostas nesse mesmo questionário. 

Para participar dessa primeira fase do 
experimento, os voluntários deveriam atender os 
seguintes critérios de inclusão: 

1. Ser médico(a) 
2. Possuir telefone celular, cujo número 

seja de conhecimento preliminar dos 
pacientes. 

 

             
 

Figura 4 – Fichas para Registro de Atendimentos 
Telefônicos 

 
Numa segunda fase, foram selecionados 

aleatoriamente dez voluntários, dentre os que 
participaram da primeira fase, para testarem o 
PEI_CM por igual período de tempo (formando 
um grupo controle auto pareado). Para tanto, 
receberam um CM integrado à telefonia celular 
com o PEI_CM instalado. 

Para participar dessa segunda fase, esses 
dez voluntários deveriam atender mais um critério 
de inclusão: 

3. Ser usuário do sistema Clinic Manager 
(a solução integrada exige uma 
interface com esse sistema). 

 
O sistema gravou a quantidade de 

telefonemas recebidos de pacientes e as vezes 
em que alguma informação foi inserida ou 
alterada no sistema, além de registrar todas as 
operações realizadas (para futuras melhorias no 
sistema). 

Os médicos participantes da segunda fase 
continuaram recebendo ligações de seus 
pacientes nos novos equipamentos, sem a 
necessidade de divulgação de um novo número 
de telefone, ou pela substituição do chip ou por 
uma solicitação junto à operadora da telefonia 
celular para desviar ligações do antigo número 
para o novo, enquanto durasse essa fase do 
experimento. 
 
Resultados 
 

Os resultados das etapas a) e b) dessa 
pesquisa (desenvolvimento do PEI_CM e 

integração com a telefonia celular) podem ser 
visualizados nas figuras a seguir.  

 

            
 
Nas telas acima as tabelas do PEI_CM 

são inicializadas e o Menu é exibido. No Menu, 
como em todas as demais telas, existe uma ajuda 
para o usuário. É possível consultar as telas do 
Diagnósticos (CID 10) e de Medicamentos sem 
que se esteja atendendo um paciente. 
 

            
 

Para localizar um paciente, basta digitar 
parte do nome e clicar no binóculo. Esse mesmo 
processo é utilizado para localizar Diagnósticos, 
Medicamentos e Exames/Procedimentos. Depois 
de selecionar o registro, pode-se abrir seu 
prontuário (bloco) ou verificar os atendimentos 
telefônicos  já realizados (telefone) para ele(a).  

O NIC abre essa tela do Prontuário 
automaticamente quando está ativado. 

 

            
 

A tela de diagnóstico mostra o código e 
descrição do Cadastro Internacional de Doenças 
– CID 10. A de medicamentos exibe, além do 
nome comercial, informações como composição e 
apresentação (a pesquisa pode ser feita pelo 
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nome comercial ou fármaco que o compõe). A de 
procedimento mostra o código e descrição da 
Associação Médica Brasileira (AMD). 
 

            
 

Finalmente, a tela de consulta do paciente 
é ‘montada’ à medida que o diagnóstico, os 
medicamentos e os exames/procedimentos são 
selecionados. Terminada a consulta, salva-se as 
informações (disquete). 

Na etapa c) da pesquisa, foi desenvolvido 
um programa de interface entre as tabelas do 
“Clinic Manager” e as do PEI_CM. Dentre as telas 
desse programa, uma permite configurar a 
instalação: local do banco de dados, de quais 
profissionais e/ou especialidades deve-se 
carregar os pacientes, quantas informações por 
paciente e a senha do PEI_CM (Figura 5). 

Outra tela permite a carga de tabelas 
temporárias com as informações do “Clinic 
Manager” (Figura 6). O sentido dessa troca de 
dados está ilustrado na Tabela 2. 

 
Tabelas “Clinic Manager” PEI_CM 

Paciente   

Historia   

Exames   

Diagnosticos   

Medicamentos   

 
Tabela 2  – Sentido da atualizações na Interface 
 

 
 

Figura 5 – Interface - Configurações 

 
 

Figura 6 – Interface – Carga das tabelas do “Clinic” 
 

A Figura 7 mostra a tela do programa que 
realiza a interface entre o “Clinic Manager” e o 
PEI_CM. Esta tela também permite a seleção do  
sistema operacional do CM que será utilizado 
(pode ser Palm OS, Windows Pocket PC ou 
Symbiam). 

 

 
 
Figura 7 – Interface entre “Clinic Manager” e PEI_CM 

 
A etapa d) foi dividida em duas fases: na 

primeira, foram distribuídos Fichas para Registro 
de Atendimentos Telefônicos e questionários  
para 30  médicos. Até o momento da entrega 
desse  trabalho, 7 médicos haviam devolvido os 
questionários e FRAT (o término está previsto 
para o final de junho). A média de ligações diárias 
recebidas por médico foi de 1,47 com desvio 
padrão de 0,74. Por outro lado, no questionário 
preliminar, todos os médicos, exceto um, 
disseram receber entre 5 e 10 ligações diárias. 
Outro dado importante foi que as 311 ligações 
recebidas pelos médicos geraram 362 anotações, 
das quais 27% (97) eram de novas queixas, 25% 
(90) de alterações de medicamentos, 15% (54) de 
pedidos ou resultados de exames, 24% (89) por 
outros motivos e 9% (32) para agendamento de 
consultas. Finalmente, vale ressaltar que apenas 
1 médico respondeu que registra as informações 

CBIS’2004 93

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



 

 

da consulta telefônica em um sistema de 
prontuário eletrônico quase sempre. 

Na segunda fase dessa pesquisa 10 
médicos, dentre os que participaram da fase 
anterior, testarão o PEI_CM a fim de avaliar se a 
utilização de um equipamento apropriado 
minimiza a perda das informações resultantes de 
um atendimento telefônico. Esta fase será 
realizada no mês de julho. 

 
Discussão e Conclusões 
 

Conforme a hipótese inicial, todos os 
médicos admitiram não registrar a totalidade das 
informações trocadas durante um atendimento 
telefônico com pacientes em seus prontuários. 
Mais do que isso, x% disseram nunca registrar ou 
apenas esporadicamente tais informações. 

O PEI_CM foi instalado e testado em três 
diferentes equipamentos: P800 da Sony Ericsson 
(Symbiam), Partner da Gradiente (Windows 
Pocket PC) e Mit da Sansung (Palm OS). 
Conforme se esperava, o PEI_CM funcionou em 
todos eles sem qualquer alteração do código, 
devido ao interpretador (run-time) do AppForge 
instalado juntamente com o programa. 

As conclusões sobre a utilização do 
PEI_CM pelos médicos só poderão ser feitas no 
início de agosto, após o período de testes (julho). 
Durante esse período, o “PEI_CM” auditará todas 
as atividades dos usuários para futuras melhorias 
do programa. 

Algumas questões precisam ser melhor 
esclarecidas em futuros estudos, tais como: quais 
são as razões do atendimento por telefone 
quando os médicos registraram 25% de “outros” 
motivos ? será possível elaborar um questionário 
mais específico a fim de mensurar quantas 
informações de atendimentos telefônicos não são 
registradas no prontuário do paciente? 

“A invasão da tecnologia na nossa vida é 
inevitável... Vários pesquisadores têm investigado 
as necessidades de informação dos médicos 
durante o atendimento a pacientes em diferentes 
tipos de ambientes... Um dos impactos mais 
imediatos do acesso eletrônico às informações 
sobre o paciente é o aumento de segurança na 
obtenção da informação...” [9]. Consideramos que 
o presente trabalho é uma valiosa contribuição na 
mesma direção do que já preconizou o professor 
Sigulem, sete anos atrás. 

 
Referências 
 
1: Ying A. (2003), “Mobile physician order entry”, J 

Health Inf Manag. 17(1):58-63 Winter. 
 
2: Carroll AE (2002), Saluja S, Tarczy-Hornoch P., 

“The Implementation of a Personal Digital 
Assistant (PDA) Based Patient Record and 

Charting System: Lessons Learned”, Proc 
AMIA Symp.:111-5.  

 
3: Carney PA, Pipas CF, Eliassen MS, Mengshol 

SC, Fall LH, Schifferdecker KE, Olson AL, 
Peltier DA, Nierenberg DW. (2002), “An 
analysis of students' clinical experiences in 
an integrated primary care clerkship”, Acad 
Med.; 77(7):681-7 Jul.  

 
4: Selanikio JD, Kemmer TM, Bovill M, Geisler K. 

(2002), “Mobile computing in the 
humanitarian assistance setting: an 
introduction and some first steps.”, J Med 
Syst.;26(2):113-25 Apr.  

 
5: Ancona M, Dodero G, Gianuzzi V, Minuto F, 

Guida M. (2000), “Móbil Computing in a 
Hospital: The Ward-in-Hand Project SAC 
2000”, ACM Symposim on Applied 
Computing, Março– Villa Olmo, Italy 

 
6: Gillingham W, Holt A, Gillies J. (2002), “Hand-

held computers in healthcare: what software 
programs are available?”, N Z Med J. 
27;115(1162):U185 Sep. 

 
7: Revista Magister. Ano 1 – Nº 4 pg 20-32. 

Editora Escala. São Paulo, 2002 
 
8: Chen ES, Mendonça EA, McKnight LK, Stetson 

PD, Lei J, Cimino JJ. (2004), “PalmCIS: A 
Wireless Handheld Application for Satisfying 
Clinician Information Needs”,     J Am Med 
Inform Assoc. 11(1):19-28 Jan. 

 
9: Sigulem D. Um novo paradigma de 

aprendizado na prática médica da 
UNIFESP/EPM. UNIFESP. 1997; Tese 
(Livre Docência):177.  

 
Contatos 
 
Afiliação dos autores: Departamento de 

Informática em Saúde - DIS, Universidade 
Federal de São Paulo - UNIFESP 
R. Botucatu, 862 CEP 04023-062 
São Paulo, SP 
Tel. (11) 5576-4521, (11) 5574-5234 
www.unifesp.br/dis/dis.htm 

 
1.Doutorando do Departamento de Informática 

em Saúde / UNIFESP.  
 salomao-pg@dis.epm.br 
 
2. Chefe do Departamento de Informática em 

Saúde / UNIFESP.  
 sigulem@dis.epm.br 
 
 
 

 

CBIS’2004 94

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo: A evolução in vitro é um método laboratorial criado para a evolução de moléculas por meio de 
mutações. O método de evolução in vitro é utilizado para buscar propriedades desconhecidas nas moléculas, 
tais como proteínas. O grande desafio da evolução in vitro é criar o maior número possível de moléculas que 
atinjam propriedades desejadas. Este processo torna-se complexo por desprender de um grande intervalo de 
tempo e aporte financeiro. O presente trabalho investiga moléculas mutantes da proteína hemoglobina por meio 
de ferramentas de Aprendizado de Máquina e Algoritmos Genéticos buscando reduzir as dificuldades inerentes 
ao processo de evolução in vitro. Para verificar a eficácia da ferramenta proposta foram realizados testes com 
seqüências mutantes da proteína Hemoglobina. Os resultados obtidos motivam a intensificação desta linha de 
pesquisa. 
 
Palavras-chave: Algoritmos Genéticos, Aprendizado de Máquina, Hemoglobina, Patologias, Seqüências 
Mutantes. 
 
Abstract. In vitro evolution is a laboratorial method developed to performe molecule evolution through 
mutations. In vitro method have been used to seek for unknown molecular properties. The great challenge of the 
in vitro evolution is to develop the higher number of molecules that can obtain the desired properties. This 
process is complex and requires hight financial support as well as a long time to be carried on. This paper 
studies mutant molecule of the Hemoglobin protein using Machine Learning techniques and Genetic Algorithms 
to overcome the difficulties inherent to the in vitro evolution process. In order to verify the efficiency of the 
proposed approach tests with mutant sequences of Hemoglobin protein have been performed.The obtained 
results suggest the intensification of this research area.        
 
Key words: Learning Machine, Genetic Algorithms, Hemoglobin, Pathologies, Mutant Sequences. 
 
 
Introdução 

 
 As proteínas são macromoléculas direta ou 
indiretamente responsáveis pelo desempenho de 
praticamente todas as funções metabólicas, 
estruturais, imunológicas e reprodutivas nos 
organismos vivos. Cada proteína é uma 
nanomáquina natural cujo funcionamento, ou seja, 
a interação (alteração e/ou reposicionamento) com 
outras proteínas e demais substâncias é 
determinado principalmente por sua forma. O 
exemplo mais explícito dessa dependência em 
relação à forma talvez seja o das enzimas - 
proteínas envolvidas na catálise de reações 
químicas. A substância específica sobre a qual uma 
determinada enzima atua possui uma conformação 
de maneira que suas moléculas encaixam-se 
perfeitamente nos sítios de reação da enzima. 

As proteínas são componentes fundamentais 
de todos os seres vivos. Mesmo os vírus, as formas 
mais simples de vida, contêm proteínas em sua 
estrutura. Moléculas de proteínas são constituídas 
por centenas ou mesmo milhares de moléculas 

menores chamadas aminoácidos [1]. A seqüência 
de aminoácidos é útil, ou mesmo essencial, para a 
elucidação do mecanismo de ação das proteínas, 
como por exemplo, o mecanismo de catálise de 
uma enzima [2]. 

A busca de novas drogas e a cura de 
doenças genéticas têm sido largamente 
pesquisadas nos dias de hoje [3] e, neste contexto, 
o entendimento das funções das proteínas é 
essencial. Uma abordagem importante para o 
descobrimento de novas drogas, que permitam a 
cura de muitas doenças de origem genética ou 
doenças em que ainda não se conhece a origem, 
tem sido a evolução de proteínas in vitro. O 
conhecimento das proteínas existentes e a criação 
de novas proteínas através de mutações têm sido 
possível por meio do conhecimento da seqüência 
de aminoácidos de tais proteínas.   

Vários estudos [4]-[6] têm mostrado a 
evolução in vitro como um método laboratorial para 
a evolução de moléculas com propriedades 
desejadas.  Esse método tem sido aplicado com 
grande sucesso em uma ampla cadeia de estudos 
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biológicos, tais como a interação entre DNA e 
Proteína, propriedades catalíticas de moléculas de 
RNA e propriedades catalíticas de moléculas 
individuais de DNA. A técnica é desenvolvida em 
laboratórios de todo o mundo, principalmente nos 
países europeus e norte-americanos, mas o custo 
financeiro para a promoção da técnica em 
laboratórios ainda é bastante elevado, além de 
requerer desprendimento de muito tempo. 
 Buscando reduzir os custos laboratoriais e o 
tempo de trabalho para se obter uma proteína 
evoluída e com propriedades satisfatórias, o 
presente trabalho tem como objetivo a utilização de 
computadores buscando determinar a 
funcionalidade de proteínas mutantes a partir das 
seqüências de aminoácidos. Dada a complexidade 
desse problema, o trabalho investiga técnicas 
computacionais avançadas como: Árvores de 
Decisão, Redes Neurais e SVM. Deve-se salientar 
que além de ser capaz de aprender a classificar 
adequadamente variantes de hemoglobina, as 
Árvores de Decisão possuem a vantagem de 
revelar a lógica utilizada para a classificação. Para 
a realização dos testes foi utilizada, também, a 
teoria de Algoritmos Genéticos (AGs) com o 
objetivo de gerar padrões para as duas classes 
(BOA/RUIM) da proteína estudada. 
 A seguir são introduzidos os principais 
conceitos sobre Aprendizado de Máquina (AM) e as 
principais características dos algoritmos que foram 
usados neste trabalho. 
 
Aprendizado de Máquina 
 

O emprego de métodos computacionais na 
biologia iniciou-se na década de 1980, quando 
biólogos experimentais, em conjunto com cientistas 
da computação, físicos e matemáticos, começaram 
a aplicar estes métodos na modelagem de sistemas 
biológicos. Técnicas de AM são cada vez mais 
empregadas para tratar problemas em biologia 
molecular, por sua capacidade de aprender 
automaticamente a partir de grandes volumes de 
dados e produzir hipóteses úteis [7]. 

O aprendizado de máquina é uma área de 
pesquisa cujo objetivo é o desenvolvimento de 
sistemas computacionais capazes de aprenderem, 
e adquirirem conhecimento de forma automática 
[8]. Um algoritmo de aprendizado é um programa 
computacional capaz de tomar decisões baseadas 
em soluções de problemas anteriores. Os sistemas 
de aprendizado possuem características que 
permitem sua classificação de acordo com a 
linguagem de descrição, modo, paradigma e forma 
de aprendizado. As pesquisas em AM buscam 
construir programas de computador que melhoram 
seu desempenho em alguma tarefa por meio de 

experiência. O aprendizado, nesse contexto, pode 
ser formalizado da seguinte forma: diz-se que um 
programa computacional aprende a partir da 
experiência E, em relação a uma classe de tarefas 
T, com medida do desempenho P, se seu 
desempenho nas tarefas T, medida por P, melhora 
com a experiência E [7]. 
 Algumas técnicas de AM existentes são: as 
Redes Neurais, algoritmo SVM e a técnica 
denominada Árvores de Decisão (ADs). A seguir 
serão apresentadas as ferramentas utilizadas para 
o desenvolvimento deste trabalho. 
 
Árvores de Decisão (C 4.5) 
 

Amplamente utilizadas em algoritmos de 
classificação, as árvores de decisão são 
representações simples do conhecimento e um 
meio eficiente de construir classificadores que 
predizem classes baseadas nos valores de 
atributos de um conjunto de dados. As árvores de 
decisão consistem de nodos que representam os 
atributos; de arcos, provenientes destes nodos e 
que recebem os valores possíveis para estes 
atributos; e de nodos folha, que representam as 
diferentes classes de um conjunto de treinamento. 

Uma árvore de decisão tem a função de 
particionar recursivamente um conjunto de 
treinamento, até que cada subconjunto obtido deste 
processo contenha casos de uma única classe. 
Para atingir esta meta, a técnica de árvores de 
decisão examina e compara a distribuição de 
classes durante a construção da árvore. Os 
resultados obtidos, após a construção de uma 
árvore de decisão, são dados de maneira compacta 
e podem ser utilizados para classificar novos casos. 
A Figura 1 apresenta um exemplo de árvore de 
decisão. Neste exemplo, são trabalhados objetos 
que relatam as condições propícias de uma pessoa 
receber ou não um empréstimo. É considerada a 
probabilidade do montante do empréstimo ser 
médio, baixo ou alto. Alguns objetos são exemplos 
positivos de uma classe sim, ou seja, os requisitos 
exigidos a uma pessoa, por um banco, são 
satisfatórios à concessão de um empréstimo, e 
outros são negativos, onde os requisitos exigidos 
não são satisfatórios à concessão de um 
empréstimo [9]. 

Muitos são os algoritmos de classificação 
que elaboram árvores de decisão. Os 
desempenhos desses algoritmos são em geral 
dependentes da aplicação. O algoritmo ID3 é um 
dos primeiros algoritmos desenvolvidos para a 
construção de árvores de decisão, tendo sua 
elaboração baseada em sistemas de inferência e 
em conceitos de sistemas de aprendizagem [9]. 
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Posteriormente ao ID3, outros algoritmos 
foram desenvolvidos, sendo os mais conhecidos: C 
4.5, CART (Classification and Regression Trees) e 
CHAID (Chi Square Automatic Interaction 
Detection). Para a realização deste trabalho foi 
escolhido o algoritmo C 4.5, que é um programa de 
aprendizado simbólico que gera classificadores na 
forma de árvores de decisão (AD). Este algoritmo 
determina as possíveis ADs pelas médias de uma 
pesquisa hierárquica baseada em uma propriedade 
estatística chamada ganho de informação [10]. 

 

Figura 1 - Exemplo de uma Árvore de Decisão. 
 

SVM (Support Vector Machines) 
 

Máquina de Vetor Suporte (SVM), engloba 
uma classe de algoritmos de aprendizado baseado 
na teoria de aprendizado estatístico, combinando 
controle de generalização com uma técnica para 
tratar o problema da dimensionalidade [11]. Assim 
como redes Função de Base Radial (RBF) e MLP 
(Multi Layer Perceptron), o SVM pode ser utilizado 
para classificação de padrões ou para regressões 
não lineares. Basicamente, o SVM é um algoritmo 
linear que constrói hiperplanos como superfícies de 
decisão de maneira que a fronteira de separação 
entre classes positivas e negativas seja 
maximizada [12]. Para isso, o SVM baseia-se na 
Teoria do Aprendizado Estatístico: a minimização 
do risco estrutural. Esse princípio da indução é 
baseado no fato da taxa de erro do algoritmo de 
aprendizado sobre os dados de teste ser limitada 
pela soma da taxa de erro de treinamento e um 
termo que depende da dimensão Vapnic-
Chevonenkis (VC). A dimensão VC é uma medida 
da capacidade ou poder de expressão da família 
de funções de classificação gerada por um 
algoritmo de aprendizado. Quanto maior seu valor, 
mais complexo o conjunto de funções de 
classificação [12]. 

KStar, FLR (Fuzzy Lattice Reasoning) e Random 
Forest 

Kstar é um classificador baseado em 
exemplos, onde a classe de um exemplo teste é 
baseada no treinamento de classes de exemplos 
similares a ele, determinado por alguma função de 
similaridade. Classificadores baseados em exemplo 
tais como Kstar, IB1, PEBLS, [13] assumem que os 
exemplos similares terão classes similares. O 
algoritmo FLR (Fuzzy Lattice Reasoning) é um 
classificador que usa a lógica Fuzzy para criar uma 
Reasoning Environment (ambiente de raciocínio). A 
versão atual pode ser empregada na classificação 
usando preditores numéricos. O algoritmo Random 
Forest é usado para construir árvores 
aleatoriamente utilizando o princípio do algoritmo C 
4.5 [14]. 

Algoritmos Genéticos 
 

Os Algoritmos Genéticos (AGs) constituem 
uma das linhas de pesquisa da computação 
evolutiva (CE), área de AM que estuda algoritmos 
inspirados na teoria da evolução e na genética. Nos 
anos de 1950 e 1960, muitos biólogos começaram 
a desenvolver simulações computacionais de 
sistemas genéticos. Algoritmos Genéticos são 
definidos como técnicas de otimização global que 
empregam uma estratégia de busca paralela e 
estruturada que, embora aleatória, consegue, em 
geral melhorar a qualidade das soluções 
produzidas a cada nova iteração (geração). Esses 
algoritmos atuam sobre uma população de 
indivíduos baseados no fato de que indivíduos com 
boas características genéticas têm maiores 
chances de sobrevivência e de produzirem 
indivíduos cada vez mais aptos, enquanto 
indivíduos menos aptos tendem a desaparecer. O 
AG desenvolvido neste trabalho tem o objetivo de 
gerar padrões para as duas classes (BOA/RUIM) 
da proteína estudada. Seus resultados serão 
utilizados para treinar os classificadores C 4.5 e 
SMO. As respostas dadas pelo AG representam 
com grande fidelidade as características mais 
relevantes das duas classes da proteína mutante 
estudada, a Hemoglobina. 
 
Materiais e Métodos 

 
Para a avaliação dos experimentos 

realizados utilizou-se um conjunto de dados de 
proteínas disponíveis em bancos de dados 
especializados, ver http://us.expasy.org e 

. Nesses bancos de dados 
foram adquiridas seqüências mutantes associadas 
ou não a uma patologia e a seqüência original da 

http://globin.cse.psu.edu
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proteína estudada, a Hemoglobina, com suas 
respectivas classificações.  

Os algoritmos C 4.5, SVM, Random Forest, 
Kstar e FLR foram simulados utilizando o Software 
WEKA, versão 3.2, composto por um conjunto de 
algoritmos de aprendizado de máquina 
implementados em Java, disponível no site 
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ index.htm. Os 
experimentos seguiram a metodologia 10-fold-
cross-validation [8]. As seqüências foram 
aleatoriamente separadas em 10 grupos de 
tamanhos aproximadamente iguais. Um grupo foi 
utilizado como conjunto de novas seqüências 
apresentadas ao sistema para o aprendizado e os 9 
grupos restantes foram utilizados como seqüências 
de treinamento dos demais algoritmos. Após cada 
treinamento utilizando os 9 grupos, o grupo de teste 
foi apresentado ao sistema e a média dos erros foi 
calculada. Esse processo foi repetido para os 9 
grupos restantes. 

A seção a seguir mostra os resultados que 
foram obtidos com os algoritmos descritos 
anteriormente. 
 
Resultados Experimentais 
 

A Tabela 1 apresenta os resultados dos 
testes que foram realizados com a cadeia alfa da 
proteína Hemoglobina. Somente foram utilizadas as 
seqüências mutantes de indivíduos heterozigotos. 
Os aminoácidos da cadeia alfa foram substituídos 
pelos correspondentes valores de ambientes 
químicos que foram calculados para esta cadeia. 
 

Tabela 1 - Erro médio para os indivíduos 
Heterozigotos da cadeia alfa 

Algoritmo Erro Médio Boas Ruins Total 

C 4.5 17.9% 114 25 139 
SVM 18.7%    

Random Forest 17.9%    
Kstar 19.4%    
FLR 23.7%    
 
A Tabela 2 representa o teste que foi 

realizado com a cadeia beta da proteína 
Hemoglobina utilizando-se apenas seqüências 
mutantes de indivíduos heterozigotos. Os valores 
que foram utilizados em substituição aos 
aminoácidos da cadeia beta correspondem aos 
ambientes químicos que também foram calculados 
para esta cadeia. 

Foram também realizados testes após a 
identificação das posições especiais dos 
aminoácidos na cadeia alfa e na cadeia beta da 
proteína Hemoglobina [15]. Estas posições 
sugerem que certos aminoácidos (suas posições 

nas seqüências) são mais importantes devido a alta 
freqüência com que aparecem em diversas 
espécies da família das globinas que foram 
utilizadas para o estudo [15]. 

A partir deste trabalho [15], obteve-se 49 
posições consideradas mais relevantes para a 
seqüência de aminoácidos da hemoglobina. 

 
Tabela 2 - Erro médio para os indivíduos 

Heterozigotos da cadeia beta 
Algoritmo Erro Médio Boas Ruins Total 

C 4.5 36.2% 88 50 138 
SVM 29.7%    

Random Forest 33.3%    
Kstar 26.8%    
FLR 31.8%    
 
As Tabelas 3 e 4 expressam os resultados 

dos testes que foram realizados com as cadeias 
alfa e beta da proteína Hemoglobina utilizando-se 
apenas seqüências mutantes de indivíduos 
heterozigotos. 

 
Tabela 3 - Erro médio para os indivíduos 

heterozigotos da cadeia alfa 
Algoritmo Erro Médio Boas Ruins Total 

C 4.5 18% 114 25 139 
SVM 17.3%    

Random Forest 18.7%    
Kstar 17.9%    
FLR 25.2%    

 
Tabela 4 - Erro médio para os indivíduos 

heterozigotos da cadeia beta 
Algoritmo Erro Médio Boas Ruins Total 

C 4.5 36.2% 88 50 138 
SVM 30.4%    

Random Forest 26.1%    
Kstar 26.0%    
FLR 39.1%    

 
A Tabela 5 apresenta os resultados dos 

testes realizados com a cadeia beta da proteína 
Hemoglobina a partir do Algoritmo Genético 
desenvolvido para o trabalho. 
 

Tabela 5 - Algoritmos Genéticos/ Cadeia Beta 
Algoritmo Erro Médio Boas Ruins Total 

C 4.5 1.8% 197 186 383 
SVM 1.6% 197 186 383 

 
A Tabela 6 representa o teste que foi realizado 

com a cadeia beta da proteína Hemoglobina, com o 
AG e mais a utilização de um programa 
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denominado por Filtro, cujo objetivo era selecionar 
ainda mais as respostas dadas pelo AG.  

 
Tabela 6 -Algoritmos Genéticos/ Cadeia Beta / 

Filtro 
Algoritmo Erro Médio Boas Ruins Total 

C 4.5 3.6% 197 186 383 
SVM 2.1% 197 186 383 

 
Conclusão 
 
 A importância em estudar as proteínas 
alteradas por mutações é de grande valia, visto que 
podem revelar quais são os resíduos de 
aminoácidos em uma cadeia polipeptídica que são 
essenciais para a estrutura e função de uma 
proteína. Algoritmos de Aprendizado de Máquina 
do Software Weka e um Algoritmo Genético foram 
utilizados neste trabalho com o objetivo de propor 
ferramentas para auxiliar o estudo das proteínas 
alteradas por mutações. Os testes realizados com 
os algoritmos escolhidos apresentaram um 
resultado esperado quando se utilizam técnicas de 
aprendizado que requerem bancos de dados 
numerosos. A utilização de técnicas de 
aprendizado de máquina, por exemplo, o C 4.5, 
permite a construção de árvores de decisões que 
podem revelar a lógica de como é determinada a 
função de proteínas. Como apresentado nos 
resultados experimentais o uso do Algoritmo 
Genético permitiu que se alcançassem resultados 
bastante significativos. Como etapa futura a ser 
investigada está a criação de um software capaz de 
predizer futuras mutações da proteína estudada, a 
partir dos conhecimentos adquiridos. 
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Resumo - Este artigo apresenta uma nova abordagem de recuperação de imagens por conteúdo que utiliza um 
conjunto de características extraídas a partir da imagem segmentada com base em textura. O algoritmo de 
segmentação implementa um processo estocástico e tem como base os Campos Aleatórios de Markov. A 
segmentação é automática e tem como parâmetro o número de classes com texturas diferentes. As regiões 
obtidas na segmentação guiam a extração de medidas da imagem segmentada e da imagem original, 
produzindo um vetor de característica de 30 dimensões, utilizado para caracterizar o conteúdo da imagem. 
Experimentos realizados revelaram que o conjunto de características proposto tem um alto poder de 
discriminação quando comparado com técnicas mais tradicionais de distribuição de brilho (histograma).  
 
Palavras-chave: CBIR, Segmentação de Imagens, Textura, Forma. 
 
Abstract - This paper presents a new approach to retrieve images by content using a set of characteristics 
extracted from the texture-based segmented image. The segmentation algorithm implements a random process 
and is based on Markov Random Fields. The segmentation is automatic and has as parameter the number of 
desired classes with different textures. The regions obtained by the segmentation step lead the extraction of 
measures from segmented and original images, producing a 30-dimensional feature vector, which is used to 
characterize the image content. Experiments showed that the proposed feature vector has higher discrimination 
power when compared with traditional techniques based on image’s brightness distribution (histogram). 
 
Key-words: CBIR, Image Segmentation, Texture, Shape. 
 
 
Introdução 
 
 A crescente quantidade de imagens 
adquiridas em hospitais e em centros médicos tem 
motivado a pesquisa de algoritmos automáticos 
para recuperação de imagens baseada em suas 
características intrínsecas. As técnicas de 
recuperação de imagens baseada em conteúdo 
(Content-Based Image Retrieval - CBIR) 
consideram a informação visual da imagem e não 
apenas uma simples descrição textual sobre a 
mesma. De fato, existe um certo nível de 
subjetividade em se caracterizar uma imagem pelo 
seu conteúdo, visto que diferentes especialistas 
podem estar interessados em diferentes aspectos 
de uma mesma imagem. Observa-se também que, 
a recuperação de imagens baseada na descrição 
textual e a recuperação baseada em conteúdo são 
abordagens independentes e ortogonais, mas, de 
forma prática, podem ser integradas em um único 
sistema a fim de proporcionar um maior poder de 
recuperação em Sistemas de Informação Hospitalar 
(SIH) ou em Sistemas de Comunicação e 

Arquivamento de Imagens (Picture Archiving and 
Communication Systems - PACS) [4].  
 A busca por imagens em uma base de dados 
realizada por um sistema CBIR, envolve a 
comparação de pares de imagens e a atribuição de 
um coeficiente da similaridade a cada par, onde tal 
medida de similaridade é obtida a partir de uma 
função de distância pré-definida (dissimilaridade). 
Informações sobre o conteúdo da imagem são 
obtidas através da extração sistemática de 
características que devem ser escolhidas de modo 
a representar a "essência" do conteúdo das 
mesmas, tomando-se como base a percepção 
visual de um especialista da área. Assim, um 
problema importante na área de CBIR é o 
desenvolvimento de métodos eficazes e eficientes 
de extração de características para representação 
adequada do conteúdo das imagens, 
proporcionando uma recuperação mais próxima 
daquela idealizada por um especialista. 
Comumente as características de imagens são 
agrupadas em três classes: cor, textura e forma [1, 
10]. Idealmente, estas características devem ser 
integradas para proporcionar melhor eficácia no 
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processo de comparação. A primeira e mais 
simples classe de características são as 
características de cor, ou distribuição de brilho, 
dada principalmente por histogramas da imagem. A 
extração de características de forma e textura 
constitui uma tarefa bem mais complexa e 
computacionalmente mais cara. 
 O presente artigo apresenta uma abordagem 
singular de extração de características da imagem 
para serem utilizadas em um sistema de 
recuperação de imagens baseado em conteúdo. A 
técnica consiste em segmentar automaticamente a 
imagem com base em textura utilizando um 
algoritmo estocástico baseado nos campos 
aleatórios de Markov. A partir da imagem 
segmentada, são realizadas medidas sobre as 
regiões encontradas e a imagem original, obtendo 
um conjunto de 30 características. Os experimentos 
realizados demonstraram que as características 
propostas possibilitam uma caracterização apurada 
do conteúdo da imagem e apresentam um nível de 
discriminação maior do que a técnicas mais 
tradicionais baseadas na distribuição de brilho e cor 
(histogramas) da imagem. 
 
Conceitos preliminares  
 
 A maioria dos sistemas de recuperação de 
imagens utiliza características de distribuição de 
cor. As técnicas mais populares são baseadas nos 
histogramas de cor ou brilho [3]. Embora o 
processo utilizado para se obter os histogramas da 
imagem tenha custo computacional baixo, já que é 
obtido em tempo linear considerando o tamanho da 
imagem, o histograma produz uma representação 
ambígua da mesma, visto que duas imagens 
diferentes podem ter o mesmo histograma. 
Entretanto, os histogramas podem fornecer uma 
rápida pré-seleção para sistemas de recuperação 
de imagens, e o resultado da pré-seleção pode ser 
posteriormente refinado por técnicas mais 
elaboradas e complexas, e conseqüentemente mais 
caras. Porém, a aplicação de técnicas mais 
complexas em um conjunto menor de imagens 
reduz consideravelmente o custo total da 
recuperação.  
 A respeito das imagens médicas, 
acreditamos que as características baseadas em 
textura e forma das obtidas das regiões da imagem 
podem discriminar e separar as imagens de modo 
mais apurado. Diversos estudos encontrados na 
literatura apresentam técnicas baseadas em ambas 
as abordagens, tais como [6, 9] para a textura e [8, 
11] para a forma.  
 Neste artigo é considerada a recuperação 
das N imagens mais próximas da imagem de 
busca, por exemplo: "encontre as três imagens 

mais similares à imagem identificada como 
RM_torax527". Tal pergunta pode ser respondida 
se existir uma função de distância (dissimilaridade) 
para comparar as características da imagem de 
busca (RM_torax527) com as características de 
todas as imagens na base de dados.  
 Sempre que uma técnica nova para a 
extração da característica é proposta, é necessário 
realizar uma avaliação de sua eficácia. A utilização 
do gráfico de Precision x Recall [2] (Precisão x 
Revocação) constitui uma abordagem simples e 
bem conhecida para tal avaliação e, deste modo, foi 
selecionada para avaliar e comparar a eficácia da 
técnica proposta. A precisão (precision) representa 
a porção de imagens recuperadas que são 
relevantes à consulta. Já a revocação (recall) 
corresponde à porção de imagens relevantes que 
foram recuperadas. Na prática, uma curva mais 
próxima do alto do gráfico representa maior eficácia 
na recuperação.  
 
A técnica proposta  
 
 Em imagens médicas, as características de 
textura e forma estão fortemente relacionadas, 
devido ao fato que os objetos (órgãos, tecidos e 
anomalias) têm, na maioria das vezes, forma e 
textura específicas. As diferentes texturas dos 
objetos da imagem podem ser empregadas para a 
delimitação dos mesmos, caracterizando assim 
uma segmentação baseada em textura. Neste tipo 
de segmentação, cada textura distinta é 
representada por uma classe. Na imagem 
segmentada, cada pixel é classificado como 
pertencente a uma determinada classe e, pixels da 
mesma classe constituem uma região de textura 
homogênea. As características propostas neste 
estudo são obtidas extraindo-se medidas dessas 
regiões homogêneas. A Figura 1 ilustra uma 
imagem segmentada utilizando-se cinco classes. 
 
O método de segmentação 
 
 A etapa de segmentação baseada em textura 
é o passo inicial para a extração das características 
da imagem. O método de segmentação empregado 
é um algoritmo que implementa um processo 
estocástico de otimização. Trata-se de um método 
iterativo, cujo objetivo é minimizar o número 
previsto de pixels classificados erroneamente. Para 
se chegar a este objetivo, um campo aleatório de 
Markov é empregado para modelar/representar o 
mapa de classificação dos pixels. Nesta 
representação, cada pixel corresponde a um 
elemento do campo que, por sua vez, governa a 
influência que a classificação de um pixel exerce na 
classificação dos pixels vizinhos. 
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Figura 1 – Exemplo de segmentação. (a) imagem original; (b) imagem segmentada em 5 classes. 
 
 

 O processo de segmentação alterna entre 
duas etapas: uma de classificação dos pixels e 
outra de reajuste dos parâmetros das classes. Na 
etapa de classificação, cada pixel é “visitado” um 
número determinado de vezes, sendo que em cada 
“visita” é atribuído um valor de classe para o pixel. 
Tal classificação leva em consideração, 
basicamente, a classificação anterior do pixel, a 
classificação dos pixels vizinhos e os parâmetros 
atribuídos às classes. Os parâmetros das classes 
correspondem a duas medidas das regiões da 
imagem consideradas de textura homogêneas: a 
média e variância da intensidade dos pixels. Na 
etapa de reajuste, esses parâmetros são 
reajustados por equações predefinidas, levando-se 
em consideração a classificação obtida na etapa 
antecedente. Não cabe aqui apresentar o 
embasamento teórico que conduz à origem do 
algoritmo e, por limitação de espaço, maiores 
detalhes do mesmo tampouco são apresentados. O 
artigo de Mary Comer e Eduard Delp [5] apresenta 
um estudo completo sobre o método. 
 Uma das vantagens de se utilizar um campo 
aleatório de Markov para modelagem de textura é a 
demanda relativamente pequena de parâmetros [7]. 
O parâmetro principal de um MRF é conhecido 
como parâmetro de interação espacial, ou 
simplesmente temperatura, e tem a função de 
ajustar a influência que a classificação de um pixel 
exerce na classificação de seus vizinhos.  
 A segmentação de imagens baseada em 
textura pode ser supervisionada ou não-
supervisionada. Na abordagem supervisionada os 
parâmetros das classes/texturas são obtidos 
através de um conjunto de treinamento formado por 
imagens similares previamente segmentadas por 
um especialista. Na abordagem não-supervisionada 
os parâmetros assumem valores iniciais aleatórios 
e são ajustados durante o processo de 
segmentação. O método utilizado neste estudo é 

não-supervisionado e somente o número de 
classes previstas para a segmentação precisa ser 
informado de antemão. 
 
O vetor de características 
 
 Após a imagem ter sido segmentada 
automaticamente em um número de classes pré-
definido, várias medidas são extraídas das regiões 
de textura homogênea (mesma classe). Assim, se a 
imagem é segmentada em L classes, então L 
regiões de texturas distintas serão utilizadas para a 
extração de características. As características que 
nós consideramos para cada classe são: o centro 
da massa da região, indicado pela Equação (3); a 
massa da região (tamanho em número de pixels) 
dada pela Equação (1); uma medida denominada 
dispersão (Equação (4)); e a média e a variância da 
região (Equações (5) e (6)). As três primeiras 
características (massa, centro de massa e 
dispersão) são computadas diretamente sobre a 
imagem segmentada, sendo que a média e 
variância são medidas da imagem original 
considerando-se a segmentação obtida. A massa 
da região (Equação (1)) é o tamanho em pixels da 
região, ou seja o número dos pixels que foram 
classificados como sendo de uma determinada 
classe. Suponha que o resultado da segmentação 
da imagem I corresponda à imagem S, e que o par 
(x,y) represente uma posição espacial no espaço 
onde I e S estão definidos. Assim, Ix,y e Sx,y denotam, 
respectivamente, os valores dos pixels de I e S na 
posição (x,y). A massa da região de classe c (mc) 
após a segmentação é dada por:  
 

,

( , )c c
x y

m h x= y∑            (1) 

 
onde 

1 
2 
3 
4 
5 

Classes 

(a) (b) 
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 O centro da massa (centróide) da região de 
classe c denotado por oc, é dado pelas coordenada 
xoc e pelo yoc, onde  
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 A característica de dispersão é construída 
através de uma soma das distâncias. Para cada 
bloco conexo1 i de uma região de classe c, o 
centróide oi,c = (xoi,c, yoi,c) é computado e suas 
distâncias ao centróide oc são somadas conforme 
segue:  
 

,( , )c c
i

d dist o o=∑            (4) 

 
onde 

2
, ,( , ) ( ) ( )c i c c i c c i cdist o o xo xo yo yo= − + − 2

,  é a 

distância Euclidiana entre oc (o centro de massa da 
classe c) e o oi,c (o centro de massa bloco conexo i 
de classe c). Finalmente, conforme mencionado, as 
características de média e variância da classe c são 
computados sobre a imagem original I 
considerando a segmentação resultante S, sendo, 
respectivamente, denotadas por µc e σc , onde 
 

,
,
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x y
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 O vetor de características proposto é 
construído utilizando-se estas cinco características 
para cada classe. Visto que o centróide tem dois 
valores (coordenadas x e y), tem-se um total de seis 
características por classe. A Figura 2 ilustra uma 
representação gráfica do vetor de característica 
para uma imagem segmentada em L classes. A 
ordem das características de cada classe no vetor 

leva em consideração a característica de média 
(µc), isto é, a classe com a menor média tem suas 
características na parte mais à esquerda do vetor e, 
a classe com média maior constitui a parte mais à 
direita do mesmo. Esta configuração do vetor, 
aliada a um ajuste adequado das escalas das 
características, permite o uso da distância 
Euclidiana para a comparação de vetores de 
imagens distintas.  

                                                 
1 Um bloco conexo consiste em um conjunto de pixels da mesma classe 
onde cada pixel apresenta uma relação de vizinhança com algum outro 
pixel do conjunto. 

 
Experimentos  
 
Para teste e avaliação da técnica proposta foi 
utilizada uma base de imagens médicas de 
diversas categorias. Devido às limitações de 
espaço, serão exibidos aqui apenas os resultados 
obtidos com a base de imagens sumarizada na 
Tabela1. 
 

Tabela1 - Configuração da base experimental de 
imagens médicas  

Categoria de imagem Número de imagens 
Angiograma 21 
RM2 Bacia Axial 33 
RM Cabeça Axial 50 
RM Abdômen Coronal 34 
RM Cabeça Sagital  38 
RM Espinha Sagital  44 

 
 A Figura 3 ilustra o exemplo de uma busca 
às 24 imagens mais similares a uma imagem de 
corte axial de cabeça (imagem 1725.jpg), usando o 
vetor de características proposto. Visto que a 
segmentação está sendo realizada utilizando-se 
cinco classes, o vetor final de características possui 
30 elementos (características). Como base de 
comparação, as mesmas consultas foram 
realizadas utilizando-se como vetores de 
características, os histogramas de brilho das 
imagens (o histograma é uma das características 
mais empregadas nas técnicas de recuperação de 
imagens por conteúdo). A Figura 4 ilustra os 
gráficos de Precision x Recall para os dois tipos de 
vetores de características. As curvas, em ambos os 
gráficos, representam a eficácia das técnicas em 
recuperar imagens das diversas categorias da 
base. Para obter essas curvas, cinco imagens de 
cada categoria foram selecionadas aleatoriamente 
e as operações de busca foram realizadas 
utilizando-se ambas as técnicas. Cada curva 
apresenta uma média das cinco operações de 
consulta. Observa-se que o vetor de características 
proposto apresenta uma eficácia maior na 
recuperação de imagens para todas as categorias 
da base. Vale também ressaltar que os histogramas 
                                                 
2 Ressonância Magnética. 
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são vetores de 256 dimensões enquanto o vetor de 
características proposto possui apenas 30 
elementos. Deste modo, o tempo de resposta às 

consultas é menor, assim como o espaço de 
memória necessário para armazenar todos os 
vetores da base também é menor. 

 
 

 
 

Figura 2 – Representação gráfica do vetor de características para a segmentação em L classes 
 
 

 
 

Figura 3 – Exemplo de uma operação de consulta: recuperação das 24 imagens mais parecidas com uma 
imagem de corte axial de cabeça (imagem 1725.jpg) 
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Figura 4 – Gráficos Precision x Recall. (a) Curvas referentes ao vetor de características proposto; (b) Curvas 
referentes ao vetor histograma 
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Conclusões 
 
 A técnica proposta de extração de 
características utilizando a segmentação de 
imagens baseada em textura é capaz de lidar 
adequadamente com o problema de identificação 
de órgãos e possíveis anomalias presentes em 
imagens de exames médicos. Um ponto 
interessante desta abordagem é o uso de um 
esquema não-supervisionado de segmentação de 
imagens, que apresenta resultados promissores. As 
características são extraídas considerando o 
resultado da segmentação que é obtido 
automaticamente. O único inconveniente da etapa 
da segmentação é seu elevado custo 
computacional. Para segmentar uma imagem de 
dimensão 300 x 400 pixels, por exemplo, o 
algoritmo leva de 3 a 5 segundos em uma máquina 
com processador AMD Athlon XP 2600. Porém, 
considerando que a geração dos vetores da 
característica para as imagens da base pode ser 
realizada “off-line” (em um período de inatividade 
da máquina), e somente a imagem de consulta 
precisa ter suas características extraídas durante a 
operação de consulta, pode-se dizer que este custo 
não impacta negativamente sua utilização em 
sistemas CBIR.  
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Resumo - Este artigo apresenta uma ferramenta (RJT v1.0) para a projeção do peso futuro de um indivíduo 
durante um programa de emagrecimento. A partir de uma base de dados formada com os pesos das últimas 
semanas, e não simplesmente de forma linear, o software projeta diferentes situações para a evolução do peso 
do indivíduo, possibilitando o ajuste do programa de emagrecimento. Desta forma, a associação do RJT com 
um outro sistema de acompanhamento clínico poderá influenciar a escolha da estratégia a ser seguida pelo 
paciente e pelo profissional de saúde. Para desenhar a rotina de cálculos e projetar o peso futuro do RJT foram 
usadas as informações que a literatura médica nos apresenta sobre emagrecimento, tratamento da obesidade e 
o gasto calórico com a atividade física, além do resultado de um estudo com um grupo de 34 indivíduos que 
participaram, durante sete semanas consecutivas, do programa de emagrecimento oferecido em São Paulo 
pela filial da empresa “Vigilantes do Peso”®. 
 
Palavras-chave: Informática Médica, Perda de Peso, Validação de Programas de Computador 
 
Abstract -  This paper presents a tool to project future weight of an individual during his weightloss program. This 
projection may influence which strategy should be followed by the patient and the health professional, both of 
whom, with this software, will be able to: maintain the current situation, detect potential health problems, suggest 
or increase a physical exercise program, reduce caloric intake, initiate the use of medication or even suggest a 
surgery. Information around losing weight, treating obesity and burning calories with physical activity, presented 
by medical literature, as well as the study of a group of 34 individuals who participated at a weightloss program 
for seven consecutive weeks, offered by the Weight-Watchers® in São Paulo, were used to design a 
mathematical model and project future weight levels. 
 
Key-words: Medical Informatics, Weight-management clinic, weightloss, software 
 
 

Introdução 
 
A obesidade e o sedentarismo contribuem 

decisivamente para o aumento de gastos com a 
saúde, seja o governo que lida com o aumento da 
incidência das doenças relacionadas (hipertensão 
arterial, diabetes e problemas cardiovasculares, por 
exemplo) [1, 2], seja o próprio indivíduo, que investe 
nas diversas possibilidades oferecidas para entrar 
em forma: dietas, programas de exercícios físicos, 
medicamentos e, em alguns casos, até cirurgias.  

O consenso para diminuir a obesidade e o 
sedentarismo (muitas vezes interligados) é a 
mudança de hábitos de vida, notadamente os 
hábitos alimentares e o da prática regular de 
atividades físicas [1, 2]. 

O tratamento não farmacológico da 
obesidade consiste em criar um déficit calórico 
corporal com a diminuição de 500 a 1000 kcal da 
ingesta diária de calorias sendo que essa 

diminuição poderá ser responsável pela perda de 
0,5 a 1,0 kg por semana. [2] 

Para definir obesidade a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) definiu o padrão IMC que 
consiste na equação: IMC = Peso / Altura2. O 
resultado dessa equação é considerado obesidade 
quando o resultado da equação for maior que 30, e 
refere o resultado entre 20 e 25 como adequado. [6] 

Dessa forma um indivíduo com IMC 30 terá 
que perder 17% do peso corporal para estar dentro 
dos padrões adequados, ou seja, ter um IMC igual 
a 25. No exemplo de um indivíduo de 1,70 m com 
86,7 Kg (IMC=30) esse deverá perder 14,45 Kg. 
Seguindo o que a literatura preconiza, 0,5 kg por 
semana, o paciente irá demorar aproximadamente 
29 semanas (sete meses) para atingir o objetivo.  

Infelizmente vários fatores colaboram para a 
não linearidade do processo de perda de peso e a 
aderência do indivíduo ao programa de 
emagrecimento é a principal delas [4, 5, 7, 10]. Há 
descrições na literatura que apontam a favor da 
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presença de um “set-point” do peso humano [3, 11], 
assim dificultando ainda mais, a manutenção desse 
valor de perda de peso semanalmente. O que 
mostra ser perder peso uma tarefa acentuadamente 
difícil e lenta, muitas vezes tornando-se um desafio. 

A velocidade de emagrecimento é 
extremamente variável se a compararmos entre 
indivíduos de mesmo índice de massa corpórea 
(IMC) [5,6,11,12]. São inúmeros os fatores causadores 
dessa variação e não nos cabe aqui discuti-los. A 
ferramenta desenvolvida (RJT v1.0) usa da 
matemática para projetar a evolução futura do peso 
a partir de uma base de dados dos últimos pesos 
avaliados desse indivíduo, gerando uma curva 
individual para a velocidade de  emagrecimento.  A 
associação do RJT com outros sistemas de 
acompanhamento poderá proporcionar diferentes 
avaliações do problema de emagrecimento, essa 
associação poderá colaborar com a tomada de 
decisões para a manutenção da perda de peso. 
 

Metodologia 
 

A exatidão dos dados sobre o peso 
 

Essa ferramenta destina-se a acompanhar a 
evolução do peso do indivíduo seguindo os critérios 
que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
preconiza através do Índice de Massa Corpórea 
(IMC).[2] 

IMC = Peso / Altura2 

O resultado ideal está entre 20 e 25 de IMC 
 
A oscilação do peso corporal durante um dia 

é muito grande. Um copo d’água pode oferecer ao 
indivíduo 0,25 kg. Em dias mais quentes a pessoa 
pode perder por transpirar até 1,0 kg. Urinar antes 
da pesagem pode diminuir o peso em até 0,3 kg. 
[15,16,17] 

O peso, então, não é uma medida precisa, 
admite-se a presença de um ponto de homeostase 
do peso humano, que seria um ponto médio a 
essas oscilações. 

O RJT projeta a evolução futura baseado no 
conjunto formado pela variação dos pesos das 
últimas quatro semanas. O intuito não é adivinhar 
qual será o peso exato do indivíduo na próxima 
pesagem da balança, mas sim oferecer qual será a 
evolução com a atual estratégia do programa de 
emagrecimento. 
 

A ferramenta 
 

É comum a apresentação de um sistema 
como um todo que avalia, sugere e acompanha o 
indivíduo durante um programa de perda de peso 
ou de exercícios [4, 8, 9]. A ferramenta desenvolvida 
permite oferecer os pesos futuros e a tendência da 
atual estratégia de emagrecimento, para isso 

usamos os conceitos descritos na literatura médica 
[2, 4, 13, 14]. 

Essa ferramenta consiste em uma base de 
dados com os pesos dos indivíduos avaliados a 
cada sete dias, necessitando das quatro primeiras 
avaliações para projetar a evolução futura. 

Nas primeiras quatro semanas o sistema usa 
das informações do profissional da saúde ou do 
próprio usuário para a determinação da velocidade 
ideal de emagrecimento, ou admite de padrão a 
perda de 0,5% do peso corporal por semana. A 
partir da quinta semana o sistema irá re-calcular 
essa taxa para a velocidade atingida, corrigindo-se 
então a cada semana. Com isso o sistema irá 
ajustar-se ao indivíduo atrasando ou adiantando o 
tempo previsto para atingir o objetivo. Essa é a 
situação que permitirá definir se a estratégia da 
semana acelerou ou não o processo de perda de 
peso. 

 
Nosso grupo de estudo 
 
Para testar essa ferramenta buscamos o 

arquivo de um grupo de indivíduos sadios que 
buscavam diminuir o peso corporal, esse grupo 
deveria ser o mais heterogêneo possível. Junto à 
empresa “Vigilantes do Peso” ® em sua filial na 
cidade de São Paulo, conseguimos os dados de um 
grupo de 166 indivíduos, dos quais selecionamos 
34 que haviam participado sete semanas 
ininterruptamente sendo: 

- 32 mulheres e dois homens; 
- O IMC médio do grupo fora 29,45, sendo 

o maior 40,48 e o menor 21,35; 
- A idade média era do grupo fora de 38 

anos sendo a maior idade 56 e a menor 
11.  

O grupo amostra continha aproximadamente 
95% (94,11%) de mulheres o que torna essa 
ferramenta validada apenas para a população 
feminina. 

O grupo teve sua evolução de 
emagrecimento próximo ao sugerido pela literatura 
médica, que fora de 0,5kg por semana como 
demonstrado na figura 1. 

Criamos um modelo que incluía a avaliação 
em relação ao peso inicial que denominamos 
“Percentuais Absolutos” que significa na data 
avaliada a relação percentual com o peso inicial. Da 
mesma forma também criamos o “Percentual 
Relativo” que é a variação percentual do peso em 
relação ao peso avaliado na semana anterior. 

A avaliação dos dados do “Percentual 
relativo” (figura 2) nos mostra dois grandes grupos 
de evolução do peso corporal; um com uma 
situação oscilatória e outro com uma outra situação 
monotônica. 
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Figura 1 – Média semanal de perda de peso  
 
 
 
Apesar dessa observação, que não 

encontramos descrita em outros artigos na 
literatura, não houve um ponto em comum que 
vinculasse a oscilação da perda de peso com outra 
variável, por exemplo com o IMC. 
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Figura 2 – Característica de evolução do 

“percentual relativo” 
 

 
A aderência das pessoas ao programa de 

emagrecimento pode ser o fenômeno responsável 
pela característica oscilatória ou monotônica da 
perda relativa de peso, necessitando mais estudos 
para relacionar esse situação com a fisiologia 
humana, mesmo a hipótese de haver um efeito 
rebote para a perda acentuada de peso [3] o que 
não é o objetivo desse estudo. O objetivo que é a 
criação de um software que suporte a evolução do 
peso de indivíduo e consiga projetar os pesos 
futuros.  

Escolhemos o prazo de quatro semanas 
acreditamos que seja suficiente para entendermos 

a oscilação do “percentual relativo” o que nos 
permite definir a evolução do peso. 

 
 
 
Tabela 1 –  Forma de evolução da perda de peso relativa 

e o IMC 
IMC Grupo 

 “Monotônico” 
Grupo 

 “Oscilatório” 
Acima de 35 29% 71% 

Entre 30 e 34,9 57% 43% 
Entre 25 e 29,9 31% 69% 
Menor que 24,9 29% 71% 

Total 35% 65% 
 
 
Na aplicação do modelo criado a projeção do 

peso da quinta semana alcançou uma precisão de 
85% dos pesos como podemos avaliar no gráfico 
da figura 3. Porém, reiteramos que o objetivo da 
ferramenta não é a precisão do peso da próxima 
semana mas sim a projeção futura do 
emagrecimento.  
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 Figura 3 –  Relação entre a projeção para a quinta semana e o 
peso avaliado nessa data 

 
 

O modelo matemático 
As variações entre os pesos medidos são 

avaliadas quando a curva da variação é construída  
em um gráfico cartesiano. A partir dessa situação o 
programa calcula duas outras retas acessórias: a 
reta L1 que tem como pontos os pesos 2 e 4, e a 
reta L2 que tem os pontos 3 e M. O ponto M é a 
média da maior e da menor variação somada a 
menor variação. Por entre essas duas retas é 
traçada uma terceira reta, LM. A variação do peso e 
a inclinação dessa reta nos mostra a projeção 
futura pois nos exibe a tendência do 
emagrecimento, se é constante, se está 
aumentando em sua velocidade ou se está 
diminuindo. 
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A projeção futura 
 
A ferramenta criada acompanha a evolução 

do paciente por doze semanas para a avaliação do 
rendimento. Ao final do período, inicia-se um novo 
período de doze semanas, porém a partir da quinta, 
pois a ferramenta irá considerar os pesos das 
últimas quatro semanas do primeiro ciclo como as 
quatro primeiras do novo ciclo. 

As projeções são visualizadas através de um 
único gráfico de linhas e de uma janela com um 
relatório simples. A leitura da semana através de 
um relatório simples é que mostra a atual posição 
do peso frente às projeções e a tendência do peso  
para as próximas semanas. 

 
Usos para essa ferramenta 
 
O RJT tem a característica de considerar a 

evolução monotônica ou oscilatória que os 
indivíduos apresentam em sua evolução perante 
um programa de emagrecimento.  

Com isso o RJT permite ao usuário e ao 
profissional de saúde comparar a projeção anterior 
e a nova projeção criada a partir da entrada de um 
novo peso. Dessa forma podendo intervir, ou não, 
na estratégia do programa de emagrecimento.  

O RJT fora concebido para seu usado de 
forma dinâmica podendo ajudar na decisão sobre a 
conduta a ser tomada num programa de 
emagrecimento.  

Acreditamos que seu uso associado a 
ferramentas validadas de avaliação dos hábitos 
alimentares e de exercícios conseguiria definir, ou 
pelo menos, orientar ao problema que está 
interferindo no processo de perda de peso. 

 
Conclusão 
 
A ferramenta mostra-se adequada para o 

acompanhamento da perda de peso pelo usuário e 
pelo profissional de saúde, pois oferece diferentes 
recursos para a avaliação do desempenho de perda 
de peso. 

Essa ferramenta associada a outros sistemas 
de acompanhamento clínico poderá oferecer uma 
melhor adequação da estratégia de 
emagrecimento, influenciando na escolha da 
estratégia a ser seguida, como: manter a situação 
atual, suspeitar de um eventual problema de saúde, 
incrementar a rotina de exercícios físicos, diminuir a 
ingesta calórica, iniciar o uso de medicamentos ou 
até optar por uma cirurgia. 

Para tanto essa ferramenta necessita de uma 
aplicação prática 
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Este artigo é um estudo do desenvolvimento de um Sistema Especialista em Enfermagem, 
para a classificação automática de pacientes por grau de complexidade, baseado em 
Fugulin et al., adaptado para o Expert SINTA. 

 
Palavras-chave: Sistemas Especialistas, Expert SINTA, Instrumento de classificação de 
pacientes 

 
Abstract 

 
This paper is a study of development of Expert System in nursing, for automatic patient 
classification by assistance complexity based in Fugulin et al, adapted for Expert SINTA 
program 
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1 .Introdução 
 
Os Sistemas de informação vem sendo 
utilizados em vários setores da sociedade e 
da economia, servindo como apoio ao mais 
variado tipo de decisões e procedimentos. 
Sistemas de Informação Hospitalar são 
bases de dados que agregam vários tipos 
de informações do paciente, desde o seu 
cadastro, com dados pessoais, seu 
histórico médico e diagnóstico, o 
gerenciamento dos seus gastos, marcação 

de exames, enfim, a maioria das 
informações de um paciente hoje em dia 
passa por um Sistema de Informação 
Hospitalar. [1] 
Dentro deste contexto, Marin [2] comenta 
sobre os Sistemas de Informação em 
Enfermagem, e as mudanças ocasionadas 
por esses sistemas dentro da Enfermagem, 
provocando um repensar da prática 
profissional desde o planejamento do 
cuidar, seu gerenciamento e 
documentação. Cita também, que pelo fato 
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dos sistemas estarem tão relacionados, 
(hospitalar e enfermagem), também podem 
compartilhar seus objetivos: tornar as 
informações mais acessíveis melhorando 
assim a produtividade no serviço de 
enfermagem. Peres [3] refere que o uso da 
informática por qualquer profissão é 
essencial nos dias de hoje e que deve fazer 
parte da formação acadêmica dos futuros 
enfermeiros. 
Prestar a assistência adequada ao paciente 
utilizando o máximo de seus recursos 
humanos e materiais, sempre foi um dos 
maiores desafios para a Enfermeira ao 
gerenciar um serviço de Enfermagem. 
O Sistema de Informação em Enfermagem 
deve ser estruturado com dados que 
possibilitem agilizar a tomada de decisão 
em enfermagem, otimizando os recursos 
humanos e materiais. As ações de grande 
relevância que podem ser subsidiadas pelo 
gerenciamento dos dados são a 
classificação do grau de dependência do 
paciente,a distribuição dos recursos 
necessários para prestar assistência, a 
elaboração de diagnósticos de 
enfermagem, a formulação e a 
implementação de planos de cuidados e a 
avaliação da assistência de enfermagem. 
Marin [2] 
Os Sistemas de Classificação de Pacientes 
tem sido utilizados desde a época de 
Florence Nightgale, quando esta sugeria 
que os pacientes mais graves ficassem 
mais a perto  das mesas das Enfermeiras. 
[4] 
Com a evolução da Enfermagem, fatores 
como os diferentes níveis de dependência 
de cuidados de Enfermagem, número de 
leitos disponíveis e o número de 
funcionários adequados para a assistência, 
motivaram muitas pesquisadoras a 
produzirem diversas ferramentas, visando 
estabelecer essa relação de forma mais 
racional.[4] [2][5] [6] [7] 
Segundo Fugulin [4], considerar os 
diferentes graus de complexidade 

assistencial em unidades de internação, 
corrobora para a adequação dos recursos 
de forma crítica, reflexiva e aderente à 
realidade, gerando a melhoria da qualidade 
da assistência de enfermagem. 
A Resolução COFEN-189/1996 [8] 
estabelece parâmetros para o 
dimensionamento de pessoal de 
enfermagem nas instituições de saúde, 
fundamentando-se no Sistema de 
Classificação de Paciente, referendando o 
Sistema de Fugulin[4]: 
 
• Cuidados Intensivos:  Seriam os 

pacientes graves e recuperáveis, com 
risco iminente de vida, sujeitos à 
instabilidade de funções vitais, que 
requeiram assistência de enfermagem e 
médica permanente e especializada. 

• Cuidados Semi-Intensivos: Pacientes 
recuperáveis, sem risco eminente de 
morte, sujeitos à instabilidade de 
funções vitais que requeiram assistência 
de enfermagem e médica permanente e 
especializada. 

• Cuidados Alta Dependência: 
Pacientes crônicos que requeiram 
avaliações médicas e de enfermagem, 
estável sob o ponto de vista clínico, 
porém com total dependência das ações 
de Enfermagem para o atendimento das 
necessidades humanas básicas. 

• Cuidados Intermediários:  Pacientes 
estáveis do ponto de vista clínico e de 
Enfermagem que requeiram avaliações 
médicas e de enfermagem, com parcial 
dependência de enfermagem para o 
atendimento das necessidades 
humanas básicas. 

• Cuidados Mínimos:  Pacientes estáveis 
sob o ponto de vista clínico e de 
enfermagem que requeiram avaliações 
médicas e de enfermagem, mas 
fisicamente auto-suficientes quanto ao 
atendimento das necessidades 
humanas básicas. 
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2. Sistema Especialista 
Keller [8] define um Sistema Especialista 
como sendo uma parte da Inteligência 
Artificial que utiliza regras de “condição-
ação”. Um Sistema Especialista é aquele 
que através de informações reunidas em 
um banco de dados, por um especialista 
humano no assunto, ajuda a resolver 
determinado problema e no caso do 
Sistema especialista elaborado no Expert 
SINTA, ele é específico para a resolução de 
problemas de Enfermagem . Marques [9] 
Uma das diferenças entre um Sistema 
Especialista e um simples programa de 
banco de dados é o uso de raciocínio lógico 
utilizando procedimentos de inferência para 
resolução de problemas. Estes sistemas 
especialistas utilizam regras de produção 
SE e ENTÃO, seguido por conectivos 
relacionados dentro do âmbito do assunto 
em questão e o uso da probabilidade. 
A estrutura básica de um Sistema 
Especialista é a interface com o usuário, o 
motor de inferência, e a base de 
conhecimento Mendes[10] 
2.1. A interface  
A interface com o usuário ideal,mostra-se 
flexível, permitindo ao usuário determinar 
seus objetivos e a descrição do problema, 
possibilitando estruturar a consulta, de 
forma se consiga rastrear o caminho 
percorrido para chegar a determinada 
solução, sendo denominado “processo de 
explanação”. Mendes[10] Esse processo 
permite ao usuário entender “como” e 
“porquê” o sistema chegou a determinada 
conclusão. A interface lida com a linguagem 
natural do usuário, sendo muitas vezes 
necessário um analisador semântico 
embutido para que o sistema possa atribuir 
o correto significado da linguagem natural 
do usuário. Após entender o significado 
desta linguagem natural do usuário, o 
analisador semântico envia a mensagem ao 
motor de inferência que fará a busca dentro 
da base de conhecimento. 
 

2.2 O Motor de Inferência 
O mecanismo de inferência é a forma em 
que se procede a interpretação do 
conhecimento dentro do sistema 
especialista e que pode utilizar diversas 
formas de raciocínio: dedução lógica, 
regras de decisão, tabelas de decisão, 
redes semânticas, relacionamentos lógicos, 
redes Bayersianas, probabilística ou Lógica 
Fuzzy Marques [ 9 ] 
 2.3 A Base de Conhecimento 
A base de conhecimento é constituída por 
base de regras, fatos ou heurística, 
introduzido por um especialista na área a 
ser consultada. Na interação entre  a base 
regras, fatos e heurística, motor de 
inferência e usuário, é que o sistema 
encontra a solução para os problemas 
propostos, podendo inclusive ampliar essa 
capacidade e sistematicamente aprender 
com o usuário através de dados novos 
inseridos Mendes[10]  
As principais vantagens na utilização de um 
sistema especialista seriam auxiliar no 
gerenciamento de um serviço de 
enfermagem, oferecendo suporte para 
tornar as condutas de enfermagem mais 
rápidas, seguras e adequadas, distribuindo 
o conhecimento dos especialistas para o 
uso de um número maior de pessoas, 
contribuindo também na área acadêmica, 
permitindo aos alunos experienciarem a 
tomada de decisões, a partir de sistemas 
especialistas. Além das vantagens citadas 
poderia também aumentar a produtividade 
das pessoas tendo em vista que não 
necessitariam de mais tempo para buscar e 
assimilar o conhecimento necessário em 
suas tomadas de decisão. [10 ] 
Dentro do contexto mundial o Sistema 
Especialista vem sendo utilizado em vários 
projetos de tomada de decisão na 
Enfermagem, auxiliando no ensino. Através 
do conhecimento em um banco de dados 
alimentado por um enfermeiro especialista 
mais experiente, o aluno e o enfermeiro 
generalista podem tomar decisões corretas 
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e mais seguras em relação ao cuidado e a 
promoção da saúde nas mais diferentes 
áreas e tipos de pacientes. 
[11] [12] [13] [14] [15] 
 
2.4 O Expert SINTA 
  
O Expert SINTA  é uma ferramenta 
computacional, de uso liberado, 
desenvolvida pelo LIA – Laboratório de 
Inteligência Artificial da Universidade 
Federado Ceará. Esse programa utiliza um 
modelo de representação do conhecimento 
baseado em regras de produção e  
tratamento probabilístico, com 
possibilidades de estabelecer inferência 
compartilhada, construção de telas 
automáticas, menus, texto explicativo e 
regras de produção. Tendo a vantagem de 
uma interface amigável. 
Arquitetura do SINTA: 
• Base de conhecimento: a informação 

que o sistema utiliza. 
• Editor de bases: é o meio pelo qual o 

sistema permite a implementação das 
bases. 

• Máquina de inferência: é a parte do 
sistema (SE) responsável pelas 
deduções sobre a base. 

• Banco de dados global: são os fatos 
apontados pelo usuário durante a 
consulta ao sistema especialista 

 
2.2  Instalando o programa 
 
O Expert SINTA pode ser encontrado no 
site do LIA com uso liberado. É interessante 
abrir uma pasta para o arquivo do SINTA, 
pois ele não se instala no disco rígido do 
computador como outros programas, mas 
ao abrir a pasta o arquivo que é zipado, 
após descompressão abre o sistema 
especialista (sinta.exe.) e outros arquivos 
de ajuda . 
2.3 Abrindo a “Janela  do conhecimento” 

Para começar uma base é necessário abrir 
a janela KIB “ knowledge-in-a-box”, para 
inserir as variáveis, as regras, e definir a 
interface do sistema especialista, como 
pode se visualizado na figura 1. 

 
 

Figura 1.  A janela KIB 
 
2.4 Abrindo bases 
 
A barra de ferramentas é simples  e basta 
deixar o cursor por alguns instantes para 
conhecer a função de cada botão. Para 
abrir as bases do arquivo o usuário deve 
clicar no menu arquivo/abrir e se desejar 
abrir uma nova base, basta clicar no menu 
arquivo/novo. Para salvar e imprimir os 
arquivos no menu encontra-se os 
comandos, arquivo/salvar e 
arquivo/imprimir, bastando configurar a 
impressora na caixa de diálogo após clicar 
no menu. 
2.5 Inserindo as variáveis 
 
O menu de variáveis permite inserir valor a 
cada uma das variáveis e definir se será 
numérica, multivalorada ou univalorada. 
Dentro de uma mesma variável podemos 
ter somente um único valor (univalorada), 
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vários valores (multivalorada), e valor 
numérico. No sistema em questão, foram 
utilizadas as variáveis baseada no sistema 
de classificação de pacientes de Fugulin[4] 
que originalmente chegam AO resultado 
através da somatória de pontos atribuídos 
aos valores e que adaptado ao SINTA 
forma trabalhadas com regras de 
produção. As variáveis são: estado mental, 
oxigenação, sinais vitais, motilidade, 
deambulação, alimentação, cuidado 
corporal, eliminação e terapêutica. 
 
2.6 Definindo os objetivos 
 A definição de um ou mais objetivos em 
um sistema especialista visa encontrar a 
resposta para um determinado problema, 
que no caso é a Gradação da 
Complexidade Assistencial, com os itens 
relativos aos tipos de cuidados já descritos 
anteriormente na introdução. 
 
2.7 Elaborando as Regras 
Para elaborar uma regra é necessário 
estruturar a premissa utilizando o modelo: 
Conectivo-  Atributo- operador- valor 
Conectivo  = NÃO, E, OU unindo a 
sentença ao conjunto de premissas. 
Atributo  = é uma variável que pode o seu 
significado alterado no decorrer da consulta 
do sistema especialista e que 
Atributo  = é uma variável que pode o seu 
significado alterado no decorrer da consulta 
do sistema especialista e que depende do 
contexto da base elaborada pelo 
especialista. 
Operador  = é o elo de ligação que define o 
tipo de comparação a ser realizada entre 
atributo e valor =,  >, <, <>  Valor = é 
previamente criado e relacionado com um 
atributo. 
Dessa maneira adotou-se como regra no 
estudo SE e ENTÃO com está explicitado 
na figura 3. 
 

 

 
Figura 3. Menu de inserção de regras 

 
 
2.8 Definindo a interface  
Quando o usuário utiliza o Expert Sinta a 
comunicação com o sistema especialista 
ocorre através de menus que podem ser de 
múltipla escolha (variável multivalorada) ou 
escolha simples (variável univalorada), 
como podemos observar na figura 5. A 
ferramenta faz automaticamente esses 
menus de consulta porém o usuário pode 
inserir mais dados. 
 
 

 
Figura 5. A interface com o usuário 
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2.9 Fazendo a consulta e avaliando os 
resultados obtidos 
Para iniciar a consulta AO sistema 
podemos utilizar os botões da barra de 
comando ou clicar executar/começar F9, 
interromper a execução Ctrl+F7 e finalizar. 
Existe também a possibilidade de 
depuração, que consiste em colocar no 
modo de acompanhamento do raciocínio 
do sistema especialista para chegar a 
determinado resultado. O aparecimento de 
tela de abertura do sistema com 
informações adicionais é opcional. Os 
resultados obtidos são mostrados em uma 
janela dividida em 4 partes. 
Se o sistema não conseguir chegar a 
nenhum resultado, também será indicado 
na tela. 
Resultados: onde são apresentados os 
valores atingidos pelo objetivo, e se o 
sistema não conseguir chegar a nenhum 
resultado, também indicará na Tela. 
 
3 Conclusões 
O Expert SINTA mostrou-se uma 
ferramenta de relativa facilidade de 
utilização. O programa tem manual do 
usuário, on-line, onde as principais pontos 
são abordados. Um sistema especialista 
pode ser um importante aliado na 
organização e planejamento da assistência 
de Enfermagem, minimizando custos e 
otimizando tempo. Considerando que os 
Enfermeiros devam desenvolver 
competências e saberes tecnológicos, 
essas competências e saberes os 
capacitarão para que possam modificar, 
enriquecer e  construir novos instrumentos 
voltados a prática profissional de 
Enfermagem. Nenhum sistema substitui o 
olhar do Enfermeiro ao examinar o 
paciente, e buscar os dados com o 
protagonista principal de todos os esforços 
e objetivos, mas ao utilizarmos o 
computador e o recurso de um sistema 
especialista como apoio para decisões, 
multiplicamos a nossa capacidade. 

É importante utilizar a tecnologia para 
liberar os enfermeiros com mais rapidez 
dos aspectos burocráticos da rotina, com 
ganho na qualidade de gestão e 
organização da assistência fazendo com 
que a Tecnologia que muitas vezes causa 
receio, julgando provocar distancia do 
paciente, aja de forma contrária, 
aproximando. 
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Resumo – As técnicas de data warehousing para produção de informações gerenciais são utilizadas desde o 
início dos anos 90 em diversos setores da economia. Na área da saúde, também existem iniciativas para a 
adoção desta tecnologia. O sucesso ou fracasso no processo de implementação de uma nova tecnologia 
depende de uma série de fatores, mas, o conhecimento prévio de casos similares, pode evitar vários problemas 
ou situações desastrosas. O objetivo deste trabalho  é apresentar uma revisão dos esforços na implementação 
de um data warehouse na área da saúde. A contribuição deste estudo é a experiência  transmitida através da 
demonstração dos problemas encontrados, metodologias adotadas, procedimentos e ferramentas utilizadas. A 
conclusão do artigo mostra os fatores que constituem os principais desafios e apresenta alguns procedimentos 
que podem contribuir para o êxito na implementação de um data warehouse no segmento da saúde. 
 
Palavras-chave: Data Warehouse, Gestão da Saúde, OLAP, Banco de Dados, Informática Médica. 
 
Abstract –  The date warehousing techniques for delivery management information have been applied since 
1990’s in many economy’s areas.  In the healthcare organizations, also there are initiatives for the adoption of 
this technology . The success or failure in the process of implementation of a new technology depends on many 
things, and the previous knowledge of similar cases can help to avoid disasters in this process. The objective of 
this work is to present the efforts in to implement a Data Warehouse in the health organizations. The contribution 
of this survey is the experience transmitted through the demonstration of the problems, methodologies, 
procedures and  tools used in development. The conclusion of this paper shows the peculiar challenges of the 
health’s area  and also it presents some procedures that can contribute for the success of a data warehouse 
project for the health world. 
 
Key-words: Data Warehouse, Health Management, OLAP, Databases, Medical Informatics. 
 
 
1. Introdução 

 
O sucesso ou fracasso no processo de 

implementação de uma nova tecnologia depende de 
uma série de fatores, porém, o conhecimento prévio 
de casos similares, pode evitar vários problemas ou  
situações desastrosas no processo de introdução 
da tecnologia.  

Diversos setores da economia utilizam desde 
os anos 90 as técnicas de data warehouse (DW) 
para a produção de informação gerencial e 
estratégica.  Na área da saúde, também existem 
várias iniciativas para a adoção desta tecnologia. 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma 
revisão de  artigos publicados em periódicos 
indexados,  mostrando casos de implementação de  
data warehouse na área da saúde. Isto fornece um 
panorama geral das iniciativas existentes, 
evidenciando os problemas encontrados, 
metodologias adotadas, os procedimentos e as 
ferramentas utilizadas. 

O trabalho não pretende efetuar uma revisão 
sistemática sobre o assunto, mas, apenas 
apresentar alguns exemplos de aplicação das 
técnicas de DW na área da saúde. Não serão 
efetuadas comparações ou correlações entre os 
casos. Avaliações ou mensurações de resultados 
para os casos apresentados também estão fora do 
escopo do estudo. 

 
2. Metodologia 

 
Os critérios para seleção dos artigos foram 

simples. Apenas estar catalogado em um periódico 
indexado, apresentar um conceito ou técnica de DW 
aplicado ao setor da saúde, e demonstrar uma 
implementação. Para o levantamento dos artigos  
foram utilizadas as bases de dados: 
“WebofScience”; “Pubmed”; “MedLine”; “Lilacs” e o 
portal da Capes nos itens “Periódicos” e “Banco de 
Teses”.  
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 2 

Os trabalhos encontrados foram divididos em 
dois grupos de acordo com o nível de abrangência 
gerencial atendido pelo DW. Os níveis são: “Nível 
Comunitário”, quando os dados abrangem a gestão 
da saúde comunitária, e “Nível Institucional”, 
quando os dados abrangem apenas uma instituição 
e são utilizados por executivos de um centro de 
saúde, como um hospital, um posto ambulatorial, 
etc. 

Sempre que possível, a apresentação de 
cada artigo, neste texto, tentará evidenciar os 
principais desafios encontrados, os procedimentos 
e as ferramentas utilizadas no processo de 
implementação. 
   
3. DW para Gestão da Saúde Comunitária  
 
3.1.1. Catch  [1] [3] 

Um dos projetos para a saúde pública de 
maior destaque é o DW para o CATCH 
(Comprehensive Assessment for Tracking 
Community Health) desenvolvido pela  USF 
(University of South Florida’s). O DW fornece 
informação para análise sobre mais de 250 
indicadores. 

O artigo [1] cita alguns desafios peculiares 
para a implementação de um DW na saúde pública. 
São eles: dados provenientes de diferentes fontes  
em diferentes formatos; pouca padronização para 
os dados da saúde; relatórios disseminados para 
diversas localidades geograficamente separadas, e 
um modelo de dados que suporte a elaboração de 
políticas públicas para a saúde; 

Um ponto que merece destaque no projeto é 
a introdução de duas técnicas inovadoras para o 
processo carga do DW (ETL - Extracting, 
Transformation and Loading). São elas: “Estrelas 
Gêmeas” e “Filtros de Qualidade dos Dados” 

O processo de Estrelas Gêmeas consiste, 
basicamente, em utilizar um modelo de dados 
temporário, idêntico ao modelo de dados do DW,  o 
qual será carregado num primeiro estágio onde 
serão aplicadas todas a regras de validações e 
testes, e a partir dele será carregado o modelo 
permanente.  

Os “Filtros de Qualidade dos Dados”  são 
rotinas inseridas no processo de carga (ETL), para 
efetuar validações no conteúdo dos dados. Estas 
verificações analisam: “fatos”; “agregados” e 
“dimensões”. 

As ferramentas utilizadas no projeto foram: 
Oracle Enterprise Server como SGBD (Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados), e as ferramentas 
de desenvolvimento Oracle para a implementação 
da interface do usuário [3]. 

3.1.2. República da Eslovênia [2] 

Outra iniciativa de implementação de um  DW 
para proporcionar informação analítica na gestão da 
saúde pública é o projeto do “Instituto de Saúde 
Pública da República da Eslovênia” (PHIRS – Public 
Health Institute of  the Republic of Slovenia). 

O escopo do DW, na época do artigo (2000), 
contemplava apenas os atendimentos ambulatoriais. 

O projeto foi relativamente simples e seguiu 
as seguintes etapas:  
- Os dados de origem, recebidos dos centros 

regionais, são consistidos e devolvidos, com um 
relatório, em caso de erros; 

- Sem erros, o arquivo de origem é processado 
através de rotinas desenvolvidas em AWK, para 
adquirir um formato mais adequado para a 
carga;  

- O modelo dimensional é definido e 
posteriormente carregado;  

- Finalmente as interfaces do usuário são 
desenvolvidas implantadas.  
As ferramentas de desenvolvimento utilizadas 

no projeto foram o “Oracle Express 6.2” como 
servidor OLAP e o “Oracle Express Analyzer Tool” 
para desenvolvimento das interfaces do usuário. 

3.1.3. DW em Gerenciamento de Doenças [4] 

Programas de gerenciamento de doenças têm 
proliferado com o advento do “managed care” e as 
tecnologias para gerenciamento de dados. O 
objetivo destes programas é a identificação de 
indivíduos doentes ou com potencial de contrair 
doenças, e assim aplicar programas preventivos. 
Neste contexto, sistemas DW encaixam-se 
perfeitamente. O trabalho de Ramick [4], cita alguns 
casos de aplicação de DW em programas de 
gerenciamento de doenças. Dentre os casos 
apresentados, destaca-se o projeto da companhia 
de seguros  “Empire Blue Cross –Blue Shield” 
denominado SARA (Systematic Analysis Review 
and Assistance system), que utiliza um software 
desenvolvido pela empresa “Active Health 
Management” para sinalizar pacientes com valores 
que indicam uma situação médica indesejada.  

Outro caso citado foi o da  companhia “Aetna 
US HealthCare”, que utiliza um programa próprio 
(US Quality Algorithms) que atua sobre um DW 
contendo dados administrativos e clínicos. O 
programa identifica membros com determinadas 
doenças e  estes são incluídos automaticamente em 
um programa de gerenciamento. 

Mais um exemplo de aplicação de DW em 
programas de gerenciamento de doenças é o do 
“Horizon Mercy Health Plan” que descobriu através 
de seu DW que o diagnóstico mais comum entre os 
pacientes da pediatria era asma. Foi desenvolvido 
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um programa de gerenciamento para asma que 
permitiu intervenções eficazes e campanhas  
educacionais preventivas, objetivando redução dos 
casos.  

 
3.1.4. Protótipo para o SUS [5] 

Foi desenvolvido um protótipo de um DW 
para atender o sistema de informação ambulatorial 
do SUS como parte integrante de uma dissertação 
de mestrado da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). O protótipo foi 
desenvolvido com o objetivo de apresentar ao 
usuário final, num curto espaço de tempo, as 
vantagens obtidas no processo decisório com a 
implementação de um DW.  

Para desenvolvimento do protótipo foram 
utilizadas as seguintes ferramentas: MS-SQL 
Server 6.5 como “Sistema Gerenciador de Banco de 
Dados” (SGBD); Warehouse Architect da Sybase 
como “Ferramenta Case”; WizRule 3.0 da Wizsoft 
para auxiliar na limpeza dos dados; Star Trecker 
(exemplar do livro de Kimball) e db Probe 2.0 da 
InterNetivity para implementação da interface do 
usuário e, finalmente, o Microsoft Access 97 como o 
repositório e gerenciador de “Metadados”. 

 
4. Aplicações para Gestão Institucional 
 
4.1.1. Inglis Innovative Services [6]  

Esta organização, destinada ao atendimento 
de deficientes físicos, percebeu a necessidade de 
implementação de um DW devido à proliferação de 
aplicações  MS-Access na organização.  

Os dados de origem para o DW eram 
provenientes de duas aplicações: Um sistema de 
recursos humanos, denominado “VISTA”, com 
dados em MS-SQL Server, e um sistema clínico e 
financeiro denominado “SOS”, com dados em 
Progress. O IIS escolheu o MS-SQL Server para 
implementação do DW, e, como interface do 
usuário, foram desenvolvidas algumas aplicações 
Web. 

Breen et. al., citou em seu artigo [6] uma lista 
de pontos que devem ser observados na 
implementação de um DW, entre eles: a preparação 
prévia da infra-estrutura; a identificação de um 
profissional com disponibilidade integral para o 
projeto; a identificação dos dados, dos respectivos 
proprietários e dos problemas que o DW pode 
resolver; e finalmente, implementar algo 
rapidamente para que os usuários possam 
visualizar os benefícios; 

   

4.1.2. CDR  -  Universidade de Virgínia [7]  

O CDR (Clinical Data Repository), é um DW 
cujo propósito é fornecer dados para as atividades 
educacionais e de pesquisa ao centro médico da 
Universidade de Virgínia, além de suprir dados 
gerentes e administradores. 

O CDR foi implementado no SGDB Sybase , 
tendo o processo de carga realizado através de 
rotinas desenvolvidas em Pearl. A interface do 
usuário consiste em um conjunto de programas CGI 
(Common gateway interface) implementados em 
linguagem “C”,  e JavaScript. 

O volume do banco de dados em Outubro de 
2000 era de  23 GB, e o custo de desenvolvimento 
foi de aproximadamente 200.000,00 U$ por ano.  

 
4.1.3. William Beaumont Hospital [8]  

O artigo mostra a experiência obtida no 
desenvolvimento de um “Data Mart” (DM) para o 
hospital Willian Beaumont. O DM, desenvolvido em 
meados de 90, foi implementado em MS-ACCES. 
Dois fatores contribuíram para  a escolha do MS-
Access: o custo e o baixo volume de dados. O 
objetivo era que o DM ganhasse visibilidade na 
organização e proporcionasse a sua substituição por 
um sistema maior e com tecnologia de banco de 
dados mais sofisticada.  

As rotinas para carga e a interface do 
usuário foram desenvolvidas em VBA (Visual Basic 
Aplication), linguagem de programação nativa do 
MS-Acess.  

 
4.1.4. CHC  - [9] [13] 

O Commonwealth Health Corporation, em 
1997, decidiu implementar um DW. Optou por adotar 
uma solução “pronta”, disponível no mercado: 
“TSG’s Galaxy”. A solução compreende além do 
repositório de dados, a aquisição, transformação e 
visualização, todos inseridos em um produto único. 
A solução utiliza como SGBD o MS-SQL Server. 
[13]. O artigo cita que nos dois primeiros anos de 
utilização, o CHC economizou mais de 1,5 milhões 
de dólares devido ao melhor gerenciamento de 
recursos. [9]. 

 
4.1.5. Horizon Mercy [10]  

“Horizon Mercy of Trenton”, uma empresa 
de seguros de saúde responsável pela assistência à 
saúde de 170.000 associados, em 1997, através de 
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seu médico chefe Robert N. Robinson, decidiu 
procurar no mercado uma solução DW. A principal 
preocupação de Robinson não era a árdua tarefa de 
integração e limpeza dos dados, mas, o desenho do 
modelo clínico. As soluções apresentadas 
possuíam, basicamente, três aspectos negativos:  
extremamente caras; tecnologia ultrapassada, e os 
fornecedores não compreendiam os desafios 
específicos da área. Após uma extensa busca, 
optou pela solução de uma pequena empresa, na 
época, denominada Infominers. A solução combina 
uma interface simples (desenvolvida com Cognos), 
utiliza o SGBD Oracle, e apresenta o seu próprio 
modelo clínico baseado em sua vasta experiência. 
Isto permitiu iniciar o processo de implementação e 
quase que imediatamente, apresentar alguns 
resultados. 

 
4.1.6. COSTAR [11]  

Esse trabalho apresenta, basicamente, uma 
metodologia para modelagem de um DW, 
baseando-se no histórico das consultas efetuadas a 
uma base de dados de um sistema clínico: o  
COSTAR (Computer Stored Ambulatory Record); 
sistema  desenvolvido há quase trinta anos pelo 
Laboratório de Ciência da Computação do 
“Massachusetts General Hospital”  

Foram extraídas 5995 consultas, no período 
de 13/07/82 a 26/08/98. Inicialmente foram 
eliminadas as consultas destinadas à tarefas de 
manutenção de sistema, restando 2158 consultas. 
Eliminando as consultas duplicadas, sobraram 642 
consultas para analisar. O resultado da análise 
permitiu a elaboração de um modelo estrela que foi 
implementado em duas fases. A primeira estrela 
abrangeu 79% dos requisitos do usuário e 
implementando o segundo conjunto de tabelas, foi 
possível atingir 90%. 
 
4.1.7. Fundação Baiana de Cardiologia [12]  

Protótipo implementado em ambiente 
experimental, como parte integrante de uma 
dissertação de mestrado da UFRJ (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro). 

O DW contemplou dados provenientes de 8 
aplicativos, cada um com base de dados própria, 
sendo que os SGBD utilizados por estas aplicações 
eram o MS-Access, Sybase e Unify.   

A escolha das ferramentas foi efetuada por 
conveniência, aproveitando o que havia disponível 

na instituição. Como SGBD para implementar o DW 
foi utilizado o MS-SQL Server. O processo de 
extração e carga foi implementado através de 
rotinas desenvolvidas em Power Builder. A 
ferramenta OLAP de visualização, denominada 
FBCDataWare, também foi desenvolvida utilizando 
Java, ASP e HTML.  
 
5. Discussão 
 

Embora o objetivo do trabalho não seja uma 
análise comparativa, alguns aspectos sobre os 
estudos de casos apresentados, podem ser 
discutidos. 
 
Os dois níveis de aplicação na área da saúde  
 Inicialmente, pode-se notar a existência de 
dois níveis bem distintos de gerência no segmento 
saúde. O primeiro refere-se à gestão da saúde de 
uma comunidade, enquanto o segundo dedica-se ao 
gerenciamento de uma organização que presta 
serviços em saúde. Os dois tipos de gestores 
possuem universos de atuação totalmente 
diferentes, e isto significa que a visão de cada 
dirigente  sobre os seus dados muda drasticamente.  
 
Desafios da área  

Os casos apresentados também mostraram 
uma série de desafios próprios da área da saúde. 
Berndt et al.[1], comenta sobre a diversidade de 
fontes e formatos dos dados origem, DeJesus [10] 
transcreve a visão do Dr. Robinson, que considera 
como maior problema a falta de compreensão dos 
fornecedores de solução DW dos desafios 
específicos da área, e Isken et al. [8] comenta a 
limitação de recursos financeiros.  

Outro fato marcante é a existência de um 
grande volume de dados que não estão 
representados em forma de texto. Por exemplo: as 
imagens. Wong et al. [15] e Oyama et. al. [14], 
apresentam iniciativas para o desenvolvimento de 
DW contemplando imagens. A tabela 1 reúne os 
principais desafios.  
 
Desafios na implementação de um DW na área da saúde. 
- Dados provenientes de muitas fontes 
- Diversidade de formatos de dados, principalmente devido às 
diversas aplicações específicas da área 
- Grande volume de informação armazenado em imagens 
- Pouca padronização 
- Relatórios (saídas) devem ser disseminados para diversas 
localidades separadas geograficamente 
- Fornecedores de soluções não compreendem os desafios 
específicos da área 
- Limitação de recursos financeiros 

 
Tabela 1 – Desafios de um DW na área da saúde 
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Ferramentas  

De forma simplificada, poderíamos classificar 
as ferramentas necessárias em um projeto DW em 
três tipos: um SGBD para armazenamento; uma 
ferramenta ETL para limpeza e carga dos dados; e 
uma ferramenta OLAP para visualização. 

Uma característica curiosa observada nos 
casos apresentados é a utilização de ferramentas 
mais simples e, principalmente, desenvolvidas 
internamente. Apesar de não estar explicitamente 
citado, pode-se deduzir que isto acontece em 
função dos desafios anteriormente mencionados. 
 A tabela 2 apresenta uma relação das 
ferramentas utilizadas nos casos estudados.  
 
Caso 
Estudado 

SGBD Ferramenta 
ETL 

Ferramenta OLAP 

CATCH Oracle Interna (AWK e 
Pearl) 

Ferramentas 
Oracle 

 Eslovênia Oracle Internas (AWK) Oracle Express 
Analyzer Tool 

Protótipo 
SUS  

SQL Server Internas +  
WizRule 

DB Probe + Access 

IIS SQL Server Internas Interna – Aplicação 
Web  

CDR - 
Virgínia 

Sybase  Interna (Pearl) Interna  
(“C”/ JavaScript) 

William  Access Interna (VBA) Interna (VBA) 
CHC  SQL Server TSG’s Galaxy TSG’s Galaxy 
Horizon  Oracle Infominers Infominers-Cognos 
FBC  SQL Server  Interna (PB) Interna (Java/ASP)  

 
Tabela 2– Ferramentas utilizadas.  
 

A tabela mostra que predominam, como 
SGBD, o Oracle e SQL Server. Não foi observada a 
utilização de SGBD’s como o Teradata da NCR e o 
DB2 da IBM,  amplamente utilizados em outros 
segmentos. Em nenhum artigo estudado o volume 
de dados foi citado como um desafio.  

O gráfico 1 mostra a relação entre os SGBD’s 
utilizados . 

 

Distribuição dos SGBD's  utilizados  

Oracle

MS-SQL Server

Sybase

MS-Access

 
 
Gráfico  1 – Relação entre os SGBD’s.  
 

 Analisando as ferramentas ETL e OLAP, é 
marcante a  predominância de soluções 
desenvolvidas internamente, em detrimento da 
utilização de soluções consagradas no mercado. O 
gráfico 2 mostra a relação entre as interfaces 
baseadas em soluções OLAP comerciais e as 
desenvolvidas internamente. 
 

Relação entre as ferramentas OLAP adotadas

Soluções Comerciais

Soluções Internas

 
Gráfico  3.2 – Relação entre a solução OLAP  
 
Procedimentos na Implementação  

Alguns casos estudados mostraram, além 
das dificuldades específicas da área, alguns 
procedimentos importantes que contribuíram para o 
sucesso do projeto. A tabela 3 apresenta uma lista 
desses procedimentos. 
 
Procedimentos que contribuem para o sucesso do projeto 
- Uma boa estratégia para o processo de carga é a utilização 
de “Estrelas Gêmeas” 
- Para garantir a consistência dos dados, uma boa técnica é a 
aplicação de “Filtros para Qualidade Dados”. Os filtros analisam 
fatos, agregados e dimensões. 
Disponibilizar toda a infra-estrutura antes de implementar um 
DW 
- Identificar um profissional, da instituição,  competente e com 
disponibilidade integral para o projeto 
- Identificar os dados importantes da corporação e os 
proprietários destes dados 
- Identificar  os problemas que o DW pode resolver 
- Elaborar cuidadosamente o desenho do modelo clínico 
- Se possível, elaborar os requisitos do usuário, através de um 
histórico de consultas efetuadas nos sistemas existentes 
- Implementar alguma coisa rapidamente para que os usuários 
possam visualizar os benefícios 

 
Tabela  3 – Procedimentos na implantação do DW 
  
6. Conclusões 

 
O objetivo desta revisão foi mostrar o estado 

da arte em projetos DW na área da saúde através 
da apresentação de casos reais publicados em 
periódicos indexados. A contribuição do trabalho é a 
experiência  transmitida através da explicitação dos 
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desafios encontrados, metodologias, procedimentos 
e ferramentas utilizadas. 

O estudo mostrou que existem alguns 
desafios peculiares,  que constituem os principais 
problemas para implementação de um DW na área 
da saúde. Entre eles destaca-se a diversidade de 
fontes e formatos de dados; a complexidade do 
desenho de um  modelo clínico e a falta de 
compreensão dos fornecedores sobre a área.  

Também foi observada a preferência pelo 
desenvolvimento interno de rotinas para carga e 
análise dos dados. Em 78% dos casos, não foi 
utilizada nenhuma  ferramenta ETL para auxílio no 
processo de carga, e apenas   67% optaram por 
ferramentas OLAP existentes. O SGBD mais 
utilizado, nos casos estudados, é o SQL Server com 
45% , seguido do Oracle com 34%.  

Pelos números apresentados, pode-se 
concluir que as implementações de DW na área da 
saúde, geralmente, não utilizam as ferramentas 
sofisticadas existentes no mercado. Isto induz à 
hipótese que o universo da saúde é razoavelmente 
diferente dos demais setores da economia e a 
metodologia para implementação de um DW com 
sucesso em outras áreas, pode não garantir o êxito 
na área da saúde.  

Naturalmente, existem muitos outros casos 
de implementação de DW na saúde, que não foram 
publicados em nenhuma base bibliográfica. Em um 
trabalho futuro, pretende-se catalogá-los, analisa-
los e apresenta-los. Ainda, como estudo posterior 
deve-se pesquisar a situação atual dos casos 
apresentados, e efetuar uma análise comparativa 
entre um projeto DW para a área da saúde e para 
outros setores da economia. 
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Resumo –  As técnicas de Data Warehouse para produzir informações estratégicas destinadas à tomada de 
decisão têm despertado o interesse de organizações desde os anos 90. A área da saúde, sobretudo o segmento 
da saúde pública, começa adotar esta tecnologia para obter uma maior eficiência no gerenciamento da saúde. O 
objetivo deste trabalho é apresentar um projeto de Data Warehouse para a gestão da saúde pública. O Data 
Warehouse proposto pretende suprir a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo com informação gerencial 
obtida através da integração dos dados provenientes de diversas fontes isoladas. Este artigo detalha a 
metodologia e a estratégia adotadas para o projeto, as ferramentas utilizadas, os desafios encontrados e as 
soluções estabelecidas.  A conclusão do trabalho mostra que os resultados obtidos, até o estágio atual, superam 
as expectativas iniciais e encorajam a ampliação do projeto. A experiência obtida com a implementação do data 
warehouse apresentada neste trabalho, pode contribuir, significativamente, em projetos similares na área da 
saúde. 
 
Palavras-chave: Data Warehouse, Gestão da Saúde, OLAP, Banco de Dados, Informática Médica. 
 
Abstract –  The  Data Warehouse techniques for powered strategic decision-making information are dominating 
the  companies attention since the 1990s.  The healthcare organizations, including the public healthcare 
organizations,  are adopting this technology to achieve the better efficiency in the health management. The 
objective of this work is to present a Data Warehouse project for the management of the public health. The Data 
Warehouse will supply the Health Secretary of São Paulo with strategic information through the integration from 
several isolated  data sources. This Paper details the methodology and strategy adopted for the project, the used 
tools, the challenges and the solutions. The conclusion show the success in the implementation of the first part of 
project and stimulate the continuity of the project. The experience obtained with the implementation of the data 
warehouse showed by this work, can be used to similar projects in the health care organizations. 
 
 
Key-words: Data Warehouse, Health Management, OLAP, Databases, Medical Informatics. 
 
 
1. Introdução 
 
 

A produção de informações estratégicas para  
tomadas de decisão, através das técnicas de data 
warehouse (DW), tem despertado o interesse de 
organizações desde os anos 90 [1]. Os benefícios 
obtidos com a utilização desta tecnologia são 
muitos. Entre eles destacam-se: - agilidade na 
tomada de decisão, melhor gerenciamento dos 
recursos, descoberta de novas oportunidades de 
negócio, etc. 

A área da saúde, sobretudo a da saúde 
pública, também busca, através de soluções DW, 
maior eficácia dos programas de saúde pública. 

Muitas iniciativas de sucesso, como o DW 
desenvolvido pela Universidade do Sul da Flórida 
para gerenciamento da saúde comunitária [2] e 
ferramentas para gerenciamento de doenças que 
identificam e incluem cidadãos com potencial para 
determinadas doenças em programas preventivos 
[3], incentivam a adoção desta tecnologia como um 
facilitador para o aumento de qualidade da saúde 
pública. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um 
projeto de implementação de um DW destinado à 
gestão da saúde pública. O DW pretende suprir a 
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo (SES-
SP) com informação gerencial obtida através da 
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integração de dados provenientes de diversas 
fontes isoladas. 

O projeto será apresentado detalhadamente, 
mostrando o contexto e o escopo, a metodologia e 
estratégia adotada, as ferramentas utilizadas, e as 
soluções adotadas para os principais desafios.  

 
2. Definições 

 
Para melhor compreensão do projeto 

apresentado neste trabalho, é necessário conhecer 
a arquitetura de uma solução DW, que está 
representada pela figura 1. 

Shams [1] define DW como uma plataforma 
que contém todos os dados da organização, 
centralizados e organizados de forma que usuários, 
de maneira muito simples, possam extrair relatórios 
analíticos complexos, contendo informações 
gerenciais para apoio à decisão. 

Pode-se observar, pela arquitetura, que os 
dados contidos no DW são provenientes dos 
sistemas operacionais. São considerados sistemas 
operacionais ou OLTP (On line Transaction 
Processing), os sistemas que registram os detalhes 
das transações ocorridas na organização [4].  

A extração dos dados operacionais e a sua 
inclusão no DW,  são denominados  processo de 
carga, e correspondem a uma das mais árduas 
tarefas do projeto. Neste processo, são realizados 
procedimentos de limpeza, integração e 
transformação dos dados. Isto é necessário para 
que eles sejam inseridos no DW em um formato 
adequado à produção de informação gerencial [5]. 
Os procedimentos do processo de carga podem ser 
implementados por programas desenvolvidos em 
alguma linguagem de programação, ou, podem ser 
utilizadas ferramentas disponíveis no mercado 
destinadas a esta finalidade. São denominadas 
ferramentas ETL (Extracting, Transforming and 
Loading). 

Após a carga, os dados contidos no DW 
estão num modelo propício para a produção de 
informação gerencial. Este modelo é denominado 
Modelo Dimensional. Segundo Kimball [6], este 
modelo corresponde a uma maneira intuitiva de 
organizar os dados permitindo um acesso rápido. O 
modelo consiste em uma tabela central, 
denominada tabela fato, e num conjunto de tabelas 
periféricas ligadas à tabela fato, denominadas 
tabela dimensão. 

Finalmente é necessário disponibilizar ao 
usuário, em forma de informação gerencial, os 

dados contidos no DW. O principal meio para obtê-
los ocorre através de ferramentas OLAP (On Line 
Analytical Processing), que são apropriadas para 
trabalharem com o modelo dimensional. Estas 
ferramentas permitem ao usuário elaborar análises 
sofisticadas através de diferentes e complexas 
visões [5].  

Para auxiliar os processos envolvidos em uma 
solução DW, existe um amplo dicionário de dados 
denominado metadados. Segundo Berson [5], 
metadados são dados utilizados para descreverem 
os dados contidos no DW, além de descreverem, 
também, informações técnicas necessárias à 
administração do DW. As descrições contidas no 
metadados facilitam a elaboração de consultas e 
relatórios pelo usuário final. 

 
Figura 1 – Arquitetura de uma solução DW. 
 
3. O contexto do projeto 
 

Além de uma visão geral sobre a arquitetura 
de um DW, também é necessária uma noção sobre 
as instituições relacionadas ao projeto: A Secretaria 
da Saúde do Estado de São Paulo, como cliente das 
informações e o DATASUS, como provedor dos 
dados. As informações aqui apresentadas foram 
extraídas dos sites institucionais das respectivas 
instituições [7],[8]. 

A  Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo (SES-SP), é o gestor estadual do SUS - 
Sistema Único de Saúde.  Está constituída por 6 
coordenadorias e 24 diretorias regionais. Além 
destas, integram a estrutura organizacional da SES-

B D 1 B D 2 B D 3

P ro c e s s o  d e  C a rg a
(F e rra m e n ta s  E T L )

D W

A c e s s o  a o s  D a d o s
(F e r ra m e n ta s  O L A P )

M e ta d a d o s

D a d o s  O p e ra c io n a is

C o n s u lta s /R e la tó r io s  G e re n c ia is
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SP, Fundações, Autarquias, Conselhos e 
Assessorias.  Uma das metas da SES-SP é a 
construção de uma rede estadual de informações, 
cujo objetivo é garantir acesso à informação a todos 
os gestores do SUS e a cidadãos comuns.  

O Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS) é o órgão responsável por “coletar, 
processar e disseminar informações sobre saúde". 
O DATASUS possui vários sistemas, cujos dados 
serão utilizados como fonte para o DW, entre eles 
destacam-se: O sistema de Informações 
Ambulatoriais (SIA); Informações Hospitalares 
(SIH); Estatísticas Vitais (IEV); Informações 
Epdemiológicas (IEP); Prestadoras de Serviços 
(PS) e materiais médicos (MAT). 
 
4. O projeto 
 

O objetivo primordial é suprir a SES-SP e os 
gestores municipais de informações estratégicas 
referentes à “saúde” no estado de São Paulo.  O 
objetivo do projeto é a definição e implementação 
de um DW para centralizar, integrar e disponibilizar 
as informações provenientes dos sistemas do 
DATASUS. 

Após um estudo inicial foi possível limitar um 
escopo para o projeto (figura 2). 

 
 
Figura 2. Escopo global do projeto. 
 

 As fontes de dados, representadas na figura 
2, correspondem às bases de dados provenientes 
dos sistemas do DATASUS, além de planilhas e 
documentos internos.  Cada base de dados do 
DATASUS corresponde a um conjunto de sistemas 
que foram agrupados na fase do estudo inicial.  
 As informações produzidas devem atender 
três tipos diferentes de usuários: Os gestores 
municipais, os diretores regionais e os 
coordenadores. 
 
4.1. Metodologia de Desenvolvimento 
 

Existem várias abordagens metodológicas 
para o desenvolvimento de um DW. Inmon [9], 
estabelece uma metodologia que pode ser resumida 
de acordo com a tabela 1. 
 
Etapa Descrição 
1- Análise do Modelo de Dados Elaborar o modelo de dados 

para o DW. 
2- Dimensionamento Estimar o volume de dados que 

o DW vai conter. 
3- Avaliação Técnica Definição das configurações 

técnicas para o DW 
4- Preparação do Ambiente 
Técnico 

Identificar tecnicamente como 
a configuração definida será 
acomodada. 

5- Análise das áreas de 
Interesse 

Seleção da área de negócio 
para ser povoada. 

6- Projeto do Data Warehouse Elaborar o projeto físico de 
banco de dados para o DW. 

7- Análise do Sistema Fonte Identificar, nos sistemas 
existentes, a fonte de dados 
para o DW, e efetuar um 
mapeamento entre eles. 

8- Especificações Definir, em especificações de 
programas, as rotinas para 
carga dos dados. 

9- Programação Codificação das especificações 
para as rotinas de carga 

10-Povoamento Execução das rotinas de carga 
do DW 

 
Tabela 1. Metodologia para desenvolvimento de um 
DW (Inmon). 
 
 Considerando as particularidades do nosso 
projeto, definimos uma metodologia específica, 
baseada na proposta por Inmon, porém, com a 
alteração de algumas etapas. A principal diferença é 
que Inmon sugere definir inicialmente o modelo do 
DW e depois estudar os sistemas fontes. Em nosso 
projeto iniciamos pelo estudo dos sistemas fontes 
para posteriormente definir o modelo do DW. Esta 
decisão é fundamentada no fato dos sistemas fontes 
pertencerem a outra instituição (DATASUS), 
portanto, o nosso modelo deve ser projetado em 
função dos dados disponibilizados por estes 
sistemas.  A tabela 2 mostra a metodologia adotada 
para o projeto. 

SIA SIH IEV IEP PS MAT

DW
SESSP

Carga

Front-End

Coordena
-dorias

Diretorias
Regionais

Gestores
Município

XLS
DOC

WEB

DATASUS
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Etapa da metodologia Equivalente Inmon 
1- Estudo dos sistemas existentes 
(sistemas fontes) 

Etapa 7 

2- Modelagem dos Dados Etapa 1 
3- Análise do volume de dados Etapa 2 
3- Definição das regras para carga Etapa 8 
4- Definição da arquitetura do DW Etapa 6 
5- Análise do Ambiente 
Operacional 

Etapa 3 

6- Implementação do Ambiente 
Operacional 

Etapa 4 

7- Implementação das rotinas de 
carga 

Etapa 9 

8- Execução da Carga Etapa 10 
9- Desenvolvimento dos relatórios  

 
Tabela 2. Metodologia adotada para o projeto. 
 
4.2. Estratégia de Desenvolvimento 
 

Visando permitir ao usuário usufruir dos 
benefícios rapidamente e, ainda, possibilitar uma 
avaliação parcial dos resultados, foi adotada a 
estratégia de implementação modular, onde cada 
módulo corresponde a uma fonte de dados 
proveniente dos sistemas do DATASUS.  

Esta estratégia reforça o motivo de iniciar o 
desenvolvimento com o estudo dos sistemas fontes, 
pois, só após este estudo, foi possível a definição 
dos módulos.  

Outro aspecto estratégico significativo é a 
criação de um banco de dados relacional 
(operacional) além do dimensional.  O motivo é 
manter os dados fontes em um meio mais seguro. 
Eles estão disponíveis para download na home-
page do DATASUS, porém, não há garantias que 
sempre estarão lá. A figura 3 mostra o fluxo dos 
dados no projeto. 
 

R e l a t ó r i o sR e l a t ó r i o s
/  C o n s u l t a s/  C o n s u l t a s

B D  B D  
D i m e n s i o n a lD i m e n s i o n a l

B D  B D  
R e l a c i o n a lR e l a c i o n a l

A r q u i v o s  S U SA r q u i v o s  S U S  
 
Figura 3 – Fluxo de dados no projeto 

 
 
 
 Conseqüentemente, na fase de modelagem 
de dados são criados dois modelos: O modelo 
relacional, representado pelo DER (Diagrama de 
Entidade e Relacionamento) e o modelo 
dimensional, representado pelo Esquema Estrela. A 
figura 4 mostra uma parte do modelo dimensional do 
projeto, referente aos atendimentos ambulatoriais. 

Ainda, nas definições estratégicas, deve-se 
escolher as ferramentas para o desenvolvimento do 
projeto. O processo de escolha abrange vários 
aspectos, entre eles: robustez para suportar o 
volume de dados; existência de casos de sucesso 
implementados na ferramenta e um custo acessível. 
Considerando estes aspectos, foi adotado um 
conjunto de ferramentas Oracle, conforme tabela 3. 
Além das ferramentas adotadas, também foi 
utilizada uma ferramenta específica para 
automatização do processo de carga.   
 
Tarefa Ferramenta 
Armazenamento do DW Oracle 9i 
Modelagem Oracle Designer 
ETL Oracle WarehouseBuilder 1 
Metadados / Ferramenta OLAP Oracle Discoverer 1 

 
Tabela 3. Ferramentas Utilizadas 
 

D_UNIDADE

D_MUNICIPIO

D_CID D_TIPOD_ESPECIALIDADE

D_SERVICO
D_PROCEDIMENTO

D_FAIXA_ETARIA

D_SEXO
D_TEMPO

F_ATENDIMENTOS

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

 
 
Figura 4 – Esquema Estrela – Modelo Dimensional 
 
 
4.3. O processo de carga 
 

Devido a estratégia adotada, o processo de 
carga dos dados é constitui-se de duas fases. Na 
primeira fase os dados dos sistemas fontes 
(DATASUS) são carregados em um banco 
relacional, e posteriormente, os dados são 
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carregados da base relacional para o banco 
dimensional (figura 3). 

Na primeira etapa da carga, há um grande 
número de arquivos recebidos por download numa 
grande variedade de formatos. Visando facilitar a 
carga para a base relacional, foi desenvolvida, em 
parceria com a Compumédica Informática Ltda, 
uma ferramenta para automatização do processo de 
download, descompactação, transformação e carga 
dos arquivos contidos na home-page do DATASUS 
para a Base Relacional. A ferramenta também 
efetua a validação do conteúdo e da estrutura do 
arquivo para garantir a integridade dos dados. Todo 
o processo de carga é armazenado em um arquivo 
log, permitindo auditorias ou a repetição da carga. A 
figura 5 mostra a interface da ferramenta. 

A segunda etapa da carga é efetuada por 
scripts simples gerados pelos mapeamentos 
implementados no Oracle Warehouse Builder. As 
rotinas são extremamente simples, pois, as tarefas 
de limpeza, padronização e consistência dos dados 
foram efetuadas na primeira etapa. 

 
Figura 4 – Ferramenta para carga (etapa 1). 
 
4.4. A exibição dos Dados do DW 
 

Nesta etapa, além do cadastramento das 
descrições dos dados e das regras de negócio no 
metadados, são desenvolvidos relatórios e 
consultas pré-definidos para atender os principais 
requisitos dos usuários. Os relatórios e consultas 

são desenvolvidos pela ferramenta Oracle 
Discoverer. A figura 9 mostra um exemplo de 
consulta analítica desenvolvida para o usuário. O 
exemplo analisa procedimentos realizados por cada 
município em um determinado período, de acordo 
com o tipo de gestão e tipo de serviço. 

 
Figura 5 – Consulta Analítica Pré-Definida  
 
5. Resultados e Discussão 
 

Embora o projeto ainda não esteja  
implementado em sua totalidade, resultados 
preliminares podem ser discutidos.  

Atualmente, o projeto encontra-se em fase 
final da implementação do primeiro módulo (SIA).  

O desenvolvimento do primeiro módulo 
permitiu a identificação de algumas dificuldades. 
Estas dificuldades confirmam os desafios de um 
projeto de DW para a área da saúde citadas por 
autores como Berndt et al.[2], DeJesus [10], Isken et 
al. [11]. Os desafios encontrados estão listados na 
tabela 4.  
 
Desafio Ação Adotada 
- Dados provenientes 
de muitas fontes e em 
diversos formatos 

A ferramenta de carga desenvolvida 
possui uma função de padronização 
que unifica os vários formatos dos 
arquivos. 

- Constantes 
Alterações na 
estrutura dos arquivos 

A  ferramenta de carga analisa a 
estrutura do arquivo e efetua os ajustes 
necessários. 

- Dados lançados em 
um determinado 
período, 
correspondentes a  
períodos anteriores 

Inclusão de um campo para controle no 
modelo de dados e tratamento desta 
particularidade, através de uma regra 
de negócio, no metadados. e 
consequentemente nos relatórios 
desenvolvidos. 

- Relatórios (saídas) 
devem ser 
disseminados para 
usuários separados 
geograficamente 

Para prover todos os usuários com a 
informação analítica, a estratégia é 
disponibilizar o acesso via Web. 

Tabela 4. Principais desafios do projeto 
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 Outros resultados preliminares que podem 
ser discutidos, são o volume de dados e o 
desempenho do processo de carga. 
 Considerando apenas o módulo SIA, o 
volume mensal de dados para serem carregados no 
DW é de 1.800.000 registros, que corresponde a 
aproximadamente a 211 Mb. Acrescentando as 
tabelas auxiliares, este número  aproxima-se de 250 
Mb. Isto corresponde a 2,9 Gb por ano. Somando 
outras estruturas de banco de dados, como índices 
e log, o volume anual será de, aproximadamente,  
3,5 Gb. Embora não seja um número assustador, é 
um volume razoável se comparado aos 23 Gb. do 
CDR (Clinical Data Repository) da  Universidade de 
Virgínia [12] após 5 anos de existência. 
 Os tempos para o processo de carga estão 
plenamente satisfatórios, mesmo sendo realizados 
os testes de performance em um ambiente muito 
inferior ao ambiente de produção. Os testes foram 
realizados em um servidor x-series 200 da IBM, 
com 128 Mb de RAM, uma rede de 10 Mbps, e  
acesso web speedy 256 mbps. A primeira fase da 
carga, que inclui as rotinas de limpeza e 
consistência demorou aproximadamente 2 horas. A 
segunda fase, bem mais simples, demora menos 
que 10 minutos. O tempo para download dos 
arquivos de um mês é de aproximadamente 30 
minutos.  
 No estágio atual, ainda não é possível 
mensurar a satisfação do usuário, nem quantificar 
os benefícios obtidos com a nova solução, embora 
eles sejam óbvios.  
  
6. Conclusões 

 
O artigo mostrou um projeto de uma solução 

DW para fornecer informações estratégicas para a 
gestão da saúde pública. O estágio atual do projeto, 
mostra um resultado positivo que supera as 
expectativas iniciais e encoraja a implementação 
dos demais módulos.  

Uma das grandes contribuições do trabalho é 
a  identificação de alguns aspectos peculiares da 
área da saúde e a implementação de mecanismos 
para a superação destes desafios.  

O projeto foi desenvolvido utilizando um 
conjunto de ferramentas robustas e adotando 
metodologia adequada para garantir o sucesso do 
empreendimento. 

Os fatores mensuráveis apresentaram 
números positivos. O volume de dados é razoável, 
comparado a outros projetos, e o desempenho  dos 
procedimentos de carga está plenamente 
satisfatório.  

Os próximos passos, já em andamento, são a 
avaliação da satisfação dos usuários para o módulo 
desenvolvido e a implementação dos demais 
módulos. Após a implementação de todos o 
módulos, será iniciada a introdução de técnicas de 
Data Mining para realização de simulações e 
análises mais complexas.  
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Resumo –  Embora o uso da Internet continue crescendo, seu impacto na área da saúde não está bem 
estabelecido. Este trabalho partiu da hipótese de que informações sobre medicamentos de venda livre, 
veiculadas pela Internet, poderiam induzir ao uso incorreto e abusivo destes medicamentos. Para tal, sites 
de sociedades de especialidades médicas brasileiras foram identificados, através da máquina de busca 
GOOGLE. Foram selecionados 14 sites, e verificou-se a presença de informações sobre medicamentos nas 
páginas iniciais. Destes, 14% apresentaram tais informações e 43% apresentaram links de indústrias 
farmacêuticas. Analisou-se a qualidade das informações sobre o medicamento Tylenol®, presentes no site 
da Sociedade Brasileira de Pediatria, por comparação com dados da literatura científica atualizada. A 
análise revelou que os dados disponibilizados podem auxiliar o consumidor a compreender o processo de 
tratamento, porém existem falhas nos dados sobre a segurança do uso deste medicamento. Tendo em vista 
a qualidade das informações sobre medicamentos de venda livre em sites da Internet, tidos como 
reputáveis, faz-se necessário que os órgãos públicos voltem sua atenção para este tema, pois aliado a este 
quadro, há um grande número, documentado na literatura, de casos de intoxicações por medicamentos de 
venda livre, envolvendo principalmente circunstâncias em que o uso abusivo foi detectado. 
 
Palavras-chave: Internet; informações; medicamentos de venda livre. 
 
Abstract –  Although the use of Internet keeps growing, its impact in healthcare is not yet well established. It 
is not known if the information on over-the-counter drugs displayed by the Internet could induce the incorrect 
and abusive use of these medicines. In order to try to answer this question, medical associations’ sites were 
searched with the search engine GOOGLE. Fourteen sites were selected, and the presence of information 
about medicines, in their initial pages, was verified. Furthermore, 14% of these sites presented this 
information and 43% presented links to pharmaceutical industries. In addition, the quality of information 
about Tylenol®, which was available in the Brazilian Pediatrics Association site, was evaluated comparing it 
with the data of updated scientific literature. In this way, the evaluation revealed that there is information that 
can help the consumers to understand the process of their treatment, but there are also lacunes in safety 
data. In view of the poor quality of information on over-the-counter drugs in reputable sites on the Internet, it 
becomes necessary that the health public agencies turn their attention towards this subject. Additionally, this 
need is emphasized by the great number of poisoning with over-the-counter drugs registered in the 
literature, mainly involving circumstances where the abusive use was detected. 
 
Key-words: Internet; information; over-the-counter drugs. 
 
 
Introdução 
 

A Internet é um meio de comunicação 
que provê informações e serviços em forma de 
textos, gráficos, som e vídeo, e, diferentemente 
das outras formas de comunicação, é um meio 
global, público e aberto. Porém, esta facilidade de 
acesso e o grande volume de informações 
disponibilizadas, que tanto popularizaram o meio, 
não permitem qualquer tipo de controle editorial 
[1], [2]. As informações, muitas vezes, não são 

baseadas em evidências, tornando-se difícil para o 
usuário avaliar a qualidade das informações 
veiculadas [2], [3]. 

Países como Austrália, Brasil, Alemanha, 
Japão e Estados Unidos da América possuem um 
número mensal estimado de usuários ativos da 
Internet superior a 10 milhões, segundo estudo 
realizado pela empresa Nielsen/NET Ratings, em 
abril de 2004 [4]. 

Embora o uso da Internet continue a crescer 
rapidamente, o seu impacto na área da saúde não 
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está bem estabelecido [5]. Dados mostram que 
80% dos usuários adultos da Internet, nos EUA, 
acessaram-na em busca de informações gerais 
sobre saúde e, mais especificamente, 36% destes 
em busca de informações sobre medicamentos [6]. 
Os chamados “cibercondríacos”, usuários que 
buscam informações sobre saúde em geral na 
Internet, estão espalhados por todo o mundo. Seu 
número cresce em países com grandes mercados 
farmacêuticos, como Japão, França e Alemanha 
[7].  

As informações sobre saúde podem estar 
disponíveis em diferentes fontes, tais como 
periódicos e livros científicos, ou através de 
profissionais da saúde, porém sua disponibilidade 
aumenta cada vez mais na Internet [3]. 
Conseqüentemente, a crescente disponibilização 
de informações online sobre saúde gerou uma 
importante questão: tais informações auxiliam os 
usuários e/ou podem também lhes causar 
problemas e/ou suscitar mais dúvidas ainda [2]? 

As vantagens da Internet incluem: acesso 
conveniente a um grande volume de informações, 
facilidade de atualização, promoção de maior 
entendimento e retenção das informações pelo 
usuário, gerando melhores hábitos de higiene, 
melhor utilização dos serviços e fortalecendo a 
relação profissional-paciente [2], [8]. Entretanto, as 
desvantagens do uso da Internet são mais 
preocupantes: a qualidade das informações é 
bastante variável, podendo ser mal interpretadas, 
os usuários têm dificuldade em discernir entre 
informações confiáveis e duvidosas, além de não 
existirem instrumentos legais que regulamentam 
sua veracidade e publicação [2], [6], [8].  

Sendo os medicamentos uma das mais 
importantes formas de intervenção para assegurar 
a saúde, os consumidores desejam, necessitam e 
merecem informações confiáveis sobre os 
medicamentos que utilizam, notadamente, os de 
venda livre. A questão é sobre o tipo de 
informação a que eles terão acesso quando 
conectarem a Internet [3], [9]. 

Dentre as diversas fontes que fornecem 
informações sobre saúde na Internet, os usuários 
preferem aquelas de fontes consideradas 
imparciais e reputáveis, tais como sites 
governamentais, profissionais, de sociedades de 
especialidades médicas, de universidades, entre 
outros [6]. Considerando o fato de que, 
teoricamente, as indústrias farmacêuticas estariam 
mais aptas a proverem informações, ou ainda, 
darem suporte a sites da área da saúde, saberão 
os consumidores que estes sites são, muitas 
vezes, patrocinados pela própria indústria 
produtora do medicamento por eles utilizado [9]? 
Tudo indica que é mais fácil distinguir quando isto 

ocorre em revistas ou na televisão, no entanto, nos 
sites isto não fica bem claro. Muitas vezes, a 
página inteira não pode ser visualizada em apenas 
uma tela, sendo necessário navegar por ela, 
entrando em contato com este tipo de publicidade 
indireta, sem ao menos perceber [6], [9].  

A autonomia é determinada pela habilidade 
do usuário em participar ativamente do seu 
processo de tratamento e não pela escolha da 
terapia, mas um indivíduo só terá autonomia 
quando conhecer e compreender as informações 
necessárias para participar desse processo [10]. 
Sem a transmissão de informações, o poder de 
participação efetiva do consumidor fica 
comprometido. Porém, sendo as informações 
providas pelas próprias indústrias farmacêuticas, 
há a possibilidade real de influenciar o 
consumidor, uma vez que essas apresentam as 
informações como lhes é conveniente (como 
querem que o consumidor as veja), e não como 
um todo, não fornecendo dados importantes, tais 
como efeitos adversos, contra-indicações, 
precauções de uso e interações com outros 
medicamentos e/ou alimentos [9]. 

Em paralelo, o mercado de medicamentos 
de venda livre é muito lucrativo, e reflete grandes 
tendências de consumo, embora seja também 
conhecido o grande potencial do uso incorreto 
destes medicamentos [11]. Esse potencial é 
ilustrado pelo uso indiscriminado de 
antiinflamatórios não-esteroidais (AINEs), cuja 
potencial toxicidade gastrointestinal e renal é 
amplamente conhecida e descrita na literatura 
[12], [13]. A maioria dos medicamentos de venda 
livre causa relativamente poucos prejuízos para os 
usuários, se as instruções forem seguidas, porém 
os riscos permanecem, tais como o mascaramento 
de sintomas de patologias mais graves e a 
influência nos resultados diagnósticos [11]. 

A maior dificuldade para a comunidade 
farmacêutica na dispensação de medicamentos de 
venda livre é discernir entre as solicitações 
realmente apropriadas das inadequadas, que 
tenham sofrido influência das informações 
oriundas da Internet e/ou de publicidade, seja ela 
direta ou indireta. Por isso, acredita-se que uma 
reavaliação da regulamentação da veiculação das 
informações sobre medicamentos de venda livre e 
sua efetiva fiscalização pelos órgãos de vigilância 
sanitária são necessárias, tendo em vista o 
agravamento do uso indiscriminado deste grupo 
de medicamentos [9]. 
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Metodologia 
 
Nos meses de abril e maio de 2004, sites de 

especialidades médicas foram identificados 
através da máquina de busca GOOGLE - 
http://www.google.com.br. A pesquisa restringiu-se 
ao Brasil e utilizou-se as palavras-chave 
“sociedade brasileira”. A escolha foi realizada ao 
acaso, e ao acessar os sites escolhidos, procurou-
se detectar informações de medicamentos, 
somente nas páginas iniciais. 

Para a análise da qualidade das 
informações veiculadas, foi escolhido o site da 
Sociedade Brasileira de Pediatria - 
http://www.sbp.com.br, que apresentava o ícone 
do medicamento Tylenol®, analgésico e 
antitérmico de venda livre, cuja substância ativa é 
o paracetamol. Inclusive, tal medicamento é o 
patrocinador oficial deste site. De todas as 
apresentações comerciais disponíveis, foram 
selecionadas as apresentações pediátricas 
líquidas. 

Informações acerca de indicações, contra-
indicações, advertências, precauções, reações 
adversas, posologia, instruções de uso e 
armazenamento, interações, superdose e 
tratamento da superdose, constantes nas bulas 
disponíveis online, foram comparadas com as da 
literatura técnica atualizada: GOODMAN & 

GILMAN: As Bases Farmacológicas da 
Terapêutica [13], MARTINDALE: The Complete 
Drug Reference [14] e MEYLER’S Side Effects of 
Drugs [15]. Também para efeito de comparação, 
procurou-se, no próprio site da indústria fabricante 
deste medicamento, cujo link estava presente na 
página do Tylenol®, links de outros países, onde 
esta indústria atua, para conhecer o conteúdo dos 
seus sites.  

 
Resultados 

 
Levantamento dos sites de sociedades de 
especialidades médicas brasileiras 

 
Dos 656.000 resultados obtidos na 

pesquisa, foram selecionados, ao acaso, 14 sites 
de sociedades de especialidades médicas, que 
estão listados na Tabela 1. Procurou-se, nas 
páginas iniciais dos sites selecionados, a 
existência de informações sobre medicamentos de 
venda livre, sendo que 14% apresentaram-nas e 
43% apresentaram links para as indústrias 
farmacêuticas, que dão acesso a informações 
sobre os medicamentos por elas produzidos. 

 
 
 

 
SOCIEDADE 
BRASILEIRA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORMAÇÃO 
MEDICAMENTOS 

LINKS INDÚSTRIAS 
FARMACÊUTICAS 

Anestesiologia http://www.sba.com.br NÃO NÃO 
Cardiologia http://www.cardiol.br SIM SIM 

Dermatologia http://www.sbd.org.br NÃO SIM 
Diabetes http://www.diabetes.org.br NÃO SIM 

Endocrinologia http://www.endocrino.org.br NÃO NÃO 
Geriatria http://www.sbgg.org.br NÃO NÃO 

Nefrologia http://www.sbn.org.br NÃO SIM 
Neurologia http://www.kfssystem.com.br NÃO NÃO 
Ortopedia http://www.sbot.org.br NÃO NÃO 

Oftalmologia http://www.sboportal.org.br NÃO NÃO 
Otorrinolaringologia http://www.sborl.org.br NÃO NÃO 

Pediatria http://www.sbp.com.br SIM NÃO 
Pneumologia http://www.sbpt.org.br NÃO SIM 

Urologia http://www.sbu.org.br NÃO SIM 
 

Tabela 1: Sites de sociedades de especialidades médicas selecionados na pesquisa
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Análise da qualidade das informações sobre o 
medicamento Tylenol ®, veiculadas no site da 
Sociedade Brasileira de Pediatria 

 
Ao acessar o link do Tylenol®, presente na 

página inicial do site da Sociedade Brasileira de 
Pediatria - http://www.sbp.com.br, o usuário é 
redirecionado para o site específico do 
medicamento - 
http://www.tylenol.com.br/content/capa. Este site 
possui links para produtos para adultos, produtos 
para crianças, informações para médicos, 
informações de saúde, entre outros. Entre os links 
disponíveis está o do próprio laboratório produtor: 
a Janssen-Cilag Farmacêutica - 
http://www.janssen-cilag.com.br. Neste site foi 
possível acessar dados dos produtos disponíveis, 
em todos os países em que a referida indústria 
atua; porém, informações sobre o medicamento 
em questão estavam presentes somente nos sites 
do Brasil e da África do Sul. 

O site sul-africano disponibiliza somente as 
bulas dos medicamentos, já o conteúdo do site 
brasileiro é diversificado. No link informações de 
saúde, várias dicas estão disponíveis sobre febre, 
dor, vacinas, acidentes na infância, gripes e 
resfriados, importância da alimentação saudável, 
hidratação, hábitos de higiene de vida e 
supervisão médica nas doenças. Também está 
disponível no site uma calculadora posológica, que 
permite, através do peso, o cálculo da dose a ser 
administrada. Tal ferramenta é visualmente 
interessante e curiosa, mas a nosso ver, perigosa 
e inapropriada, pois qualquer indivíduo pode 
facilmente acessar a dose terapêutica, de acordo 
com o seu peso, e assim, estimar doses 
excessivas, se houver intuito de ingestão do 
medicamento, com finalidades suicidas. Um fato 
que justifica tal preocupação é a estatística do 
Centro de Informações Toxicológicas de Santa 
Catarina (CIT/SC), sobre casos de intoxicações 
provocadas pelo paracetamol, no período de 
01/1984 a 09/2003, quando 49% destas foram de 
tentativas de suicídio. 

A Resolução da ANVISA/MS, RDC 102, de 
30 de novembro de 2000, exige que nas 
propagandas de medicamentos de venda livre, 
sempre devem constar suas contra-indicações e a 
advertência de que “AO PERSISTIREM OS 
SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER 
CONSULTADO”, como é o caso do medicamento 
em questão. No entanto, a frase que classifica o 
Tylenol® como sendo “o medicamento apropriado 
e mais seguro para todas as faixas etárias” está 
presente e contraria o artigo 9, inciso VIII desta 
Resolução [16].  

Analisou-se o conteúdo das informações 
das bulas disponíveis online dos medicamentos 
Tylenol® gotas, Tylenol® Criança e Tylenol® Bebê, 
todas brasileiras, e ainda, do Tylenol® Elixir e 
Tylenol® Drops, ambas sul-africanas, 
considerando que estas informações são 
fundamentais e devem orientar adequadamente o 
paciente e os profissionais envolvidos na sua 
prescrição e dispensação [17]. 

Indicações : todas as bulas apresentaram 
informações condizentes com as da literatura 
consultada [13], [14]. 

Condições de armazenamento : estão 
descritas em todas as bulas, apresentando a frase: 
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS, conforme 
exigido pela Portaria 110/1997, SVS/MS [17]. 

Instruções de uso : todas as bulas 
demonstram como posicionar o frasco no 
momento da administração ou como utilizar a 
seringa dosadora, além de explicitar que o 
medicamento pode ser administrado com água, 
sucos ou alimentos. 

Contra-indicações : as bulas brasileiras 
apresentam somente a hipersensibilidade ao 
composto, já as bulas sul-africanas apresentam 
além desta, a contra-indicação em casos de 
disfunção hepática severa. A literatura consultada 
evidencia que o paracetamol deve ser 
administrado com cuidado aos usuários crônicos 
de álcool e que pacientes com disfunção hepática 
devem ser supervisionados pelo médico [13], [14], 
[15]. A literatura relata, ainda, a hepatotoxicidade 
dose-dependente do paracetamol; porém, nos 
casos de pacientes que já têm danos hepáticos 
severos, até mesmo as doses terapêuticas podem 
ser tóxicas [13], [15]. Assim, nas bulas brasileiras, 
constatou-se a ausência de informações sobre 
esta importante conta-indicação. 

Advertências e Precauções : todas as 
bulas apresentaram informações sobre os 
possíveis danos hepáticos causados por doses 
acima das recomendadas (ver item anterior), 
recomendando supervisão médica para os etilistas 
crônicos e advertindo que se não desaparecerem 
os sintomas, o médico deverá ser consultado, 
obedecendo à legislação vigente [17].  

As bulas sul-africanas preconizam o uso 
por, no máximo, 10 dias; não apresentam 
informações acerca do uso durante a gravidez e 
lactação e não alertam sobre o uso concomitante 
de outros analgésicos e medicamentos que 
contenham paracetamol. As bulas brasileiras 
preconizam o uso por, no máximo, 5 dias para 
crianças e 10 dias para adultos em casos de dor, e 
de 3 dias para febre, e apresentam as informações 
que as bulas sul-africanas omitem. A literatura 
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consultada não determina um período máximo 
para sua utilização, apenas recomenda a 
supervisão médica em usuários crônicos [13], [14], 
[15]. Dados da literatura não classificam o 
paracetamol como teratogênico e consideram 
ínfimas as quantidades que passam para o leite 
materno, porém recomendam supervisão médica 
durante a gravidez e lactação [14], [15]. 

A nefrotoxicidade causada pelo uso crônico 
do paracetamol está bem documentada na 
literatura consultada [13], [14], [15], mas não 
consta das bulas brasileiras nem das sul-africanas, 
o que deve ser considerada uma falha grave. 

Reações adversas : a literatura consultada 
descreve casos de alergias, rash cutâneo, 
alterações hematológicas, hipoglicemia, 
pancreatite e possibilidade de agravamento dos 
broncoespasmos em pacientes alérgicos ao ácido 
acetilsalicílico [13], [14], [15]. 

As bulas sul-africanas apresentam como 
reações adversas, ainda que raras, casos de 
alergias, rash cutâneo e alterações hematológicas, 
explicando como se manifestam. As bulas 
brasileiras apenas citam a possibilidade de 
ocorrência de reações adversas inesperadas e 
recomendam a suspensão do tratamento, caso 
elas ocorram, mas não descrevem quais são elas, 
não permitindo ao usuário sua identificação. 

Posologia : todas as bulas apresentaram 
informações condizentes com a literatura 
consultada [13], [14], [15], ressaltando a 
importância de que as doses devem ser 
administradas de 4/4 horas, não excedendo 5 
administrações /dia. 

Interações : nenhuma das bulas analisadas 
apresentou informações sobre as possíveis 
interações medicamentosas do paracetamol, 
estando em desacordo com a Portaria nº 110, 
ANVISA/MS, de 10 de março de 1997, que em seu 
artigo 2, inciso IIIe, exige que estejam presentes 
informações sobre interações medicamentosas e 
outras interações, citando substâncias ou grupos 
de substâncias e não as especialidades 
farmacêuticas [17]. A literatura consultada 
descreve interações com fármacos indutores das 
enzimas microssomais, tais como carbamazepina, 
fenobarbital e fenitoína (anticonvulsivantes), 
rifampicina e isoniazida (antibióticos), entre outros. 
Também há interações potenciais com fármacos 
hepatotóxicos, contraceptivos orais, 
anticoagulantes orais, antivirais e antieméticos, 
como a metoclopramida [14], [15]. 

Superdose : as bulas sul-africanas 
descrevem detalhadamente o quadro de 
superdose, inclusive explicando a evolução do 
quadro de hepatotoxicidade, muito comum nestes 
casos. As bulas brasileiras citam apenas quais as 

doses que podem provocar hepatotoxicidade, mas 
não citam a possibilidade de necrose tubular e 
falência renal aguda, mesmo na ausência de dano 
hepático severo, como no caso das bulas sul-
africanas; importante ressaltar que isto está 
amplamente descrito na literatura consultada [13], 
[14], [15]. 

Tratamento de superdose : as bulas sul-
africanas apresentam o tratamento oral ou 
intravenoso, e suas possíveis variações, e são 
ricas em detalhes. As bulas brasileiras indicam 
lavagem gástrica ou a utilização do xarope de 
ipeca para o esvaziamento estomacal, seguida do 
uso do antídoto de primeira escolha (N-
acetilcisteína a 20%) [13], [14], [15], mas não citam 
o uso da metionina como possível substitutivo 
desse. O esquema de tratamento está de acordo 
com a literatura, mas não é feita referência ao 
tratamento intravenoso, e a técnica de 
esvaziamento estomacal, que utiliza o xarope de 
ipeca está em desuso devido à sua agressividade 
[13], [14], [15]. 

 
Discussão e Conclusões 

 
Os dados reforçam o fato de que as 

indústrias farmacêuticas fornecem suporte aos 
sites de sociedades de especialidades médicas, 
uma vez que 43% dos sites acessados 
apresentaram links para tais indústrias. Esta 
estratégia coloca os usuários da Internet em 
contato com toda a gama de produtos por elas 
fabricada, o que constitui um tipo de publicidade 
indireta. 

Tendo em vista a presença de informações 
sobre medicamentos de venda livre em sites da 
Internet, tidos como reputáveis, e os problemas  
detectados envolvendo a qualidade das 
informações disponibilizadas, faz-se necessário 
que os órgãos públicos voltem sua atenção para 
este tema, pois além disso, há também um grande 
número, documentado na literatura, de casos de 
intoxicação a medicamentos de venda livre, 
envolvendo principalmente circunstâncias em que 
o uso abusivo dos mesmos foi detectado [18], [19]. 

As informações obtidas com este trabalho 
acrescentam subsídios para uma discussão crítica 
e comprometida sobre este assunto, necessária, 
tanto no meio acadêmico quanto junto à 
sociedade. 
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Resumo -  Esta pesquisa teve como objetivos desenvolver, aplicar e avaliar um curso de educação a distância 
(EAD), através da Internet, utilizando o ambiente virtual de aprendizagem TelEduc, destinado a enfermeiros. O 
curso foi avaliado por especialistas em tratamento de feridas e em EAD de acordo com os seguintes critérios: 
autoridade, conteúdo geral das informações, apresentação das informações, confiabilidade das informações e 
projeto educacional. Os alunos avaliaram o curso através de um questionário. A aprendizagem foi avaliada 
através de pré e pós-testes. Foram convidados 38 enfermeiros para participarem do curso, 28 se inscreveram e 
17 o concluíram. Houve desistência de 39% dos alunos. Os especialistas em EAD e em feridas consideram o 
curso adequado, mas que, de forma geral, precisava de pequenas reformulações. O conteúdo geral das 
informações, segundo os especialistas em feridas, necessitava de reformulações. Quanto à avaliação da 
aprendizagem, os alunos obtiveram uma melhora no seu desempenho, comparando-se os resultados do pré e 
pós-testes (p<0,0001). A grande maioria dos alunos apresentou uma opinião positiva com relação ao curso. 
Conclui-se que foram atingidos os objetivos propostos e embora o curso necessite de algumas reformulações 
propiciou aprendizado aos alunos. 
 
Palavras- chaves: Educação a Distância, Internet, Ambiente Virtual, Enfermagem, Tratamento de Feridas. 
 
Abstract -  This research aims to design, implement and evaluate a distance learning course (EAD) on wound 
treatment to nursing people, based on web site, in a virtual environment named TelEduc. The wound specialists 
and the distance learning specialists evaluated the course according to the items: authority, general content, 
presentation, confiability and methodology design. The students evaluated the course following one 
questionnaire. The students´ learning was evaluated by using a pre-test and a post-test. The number of invited 
students was 38 nurses; 28 enrolled in the course and 17 of them concluded the course. The percentage of 
students that dropped out the course was 39%. The specialists in distance learning and the wound specialists 
considered the course as adequate but they recommended minor adjustments. The wound specialists 
recommended the re-designing of the item General Content. The students showed an improvement in their 
learning performance when comparing the results of the pre-test and the test in the end of the course 
(p<0.0001). Most of the students showed a positive evaluation of the course. The course reached its proposed 
objectives. Despite of some recommendations the course provided the learning on wound treatment.  
 
Key words: Distance Learning, Internet, Virtual Learning Environment, Nursing, Wound Treatment. 

 

Introdução 
 

A Educação a Distância (EAD) pode ser 
considerada uma modalidade de educação que usa 
processos que vão além da idéia de superar a 
distância física[1]. 

Na atualidade, muitos países utilizam a 
educação a distância em todos os níveis de 
educação, atendendo a milhões de alunos. A 
educação a distância já é utilizada para treinamento 
e aperfeiçoamento de profissionais em serviço; 
programas não-formais de ensino têm sido 

amplamente utilizados para adultos nas áreas da 
saúde, agricultura e previdência social, tanto pela 
iniciativa privada como pela governamental e é 
crescente o número de instituições e empresas que 
desenvolvem programas de treinamento a 
distância[2]. 

Em sua história a Educação a Distância 
apresentou diferentes estágios ou gerações: 
primeira geração ou textual; segunda geração ou 
analógica e, terceira geração ou digital. Pode-se, 
ainda, considerar uma quarta geração de EAD 
caracterizada pela utilização da banda larga de 
comunicação, que permite estabelecer e manter a 
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interação dos integrantes de uma comunidade de 
aprendizagem com mais qualidade e rapidez[1]. 

O computador e a Internet têm sido 
instrumentos fundamentais para a EAD. O 
computador é usado para ensinar sobre 
computação, bem como é um instrumento para 
ensino de qualquer outro assunto[3]. Já a Internet 
tem um papel importante dentro deste contexto, 
uma vez que muitas transformações se operaram e 
se insinuam na educação em função do 
desenvolvimento das redes de comunicação[4]. 

Nos últimos anos várias ferramentas 
computacionais para EAD foram desenvolvidas em 
todo o mundo. Entre elas algumas obtiveram 
sucesso e tornaram-se objetos de uso comercial. 
Dentre as mais populares encontram-se o WebCt , 
a AulaNet e o Lotus Learning Space[5]. 

Ambientes virtuais de aprendizagem são 
softwares que armazenam disponibilizam e 
administram conteúdos em formato WWW[1]. 
Esses ambientes têm como objetivo facilitar o 
processo de oferecer cursos pela rede sem que o 
formador seja especialista em computação ou 
tecnologia Web para elaborar e disponibilizar um 
curso e acompanhar o desenvolvimento do 
aluno[5]. 

O TelEduc é um ambiente para criação, 
desenvolvimento e administração de cursos na 
Web. Ele foi desenvolvido pelo Núcleo de 
Informática Aplicada à Educação (NIED) da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 
parceria com o Instituto de Computação da 
Unicamp, sob a coordenação da Profª Dra Heloísa 
Vieira da Rocha. O TelEduc tem como elemento 
central uma ferramenta denominada Atividades. 
Isso possibilita uma série de ações em que o 
aprendizado de conceitos em qualquer área do 
conhecimento é realizado a partir da resolução de 
problemas, com o auxílio de outros diferentes 
materiais didáticos como textos, softwares, 
referências na Internet e outros, os quais são 
disponibilizados para o aluno através das 
ferramentas Material de Apoio, Leituras, Perguntas 
Freqüentes e outras[5]. O TelEduc foi desenvolvido 
com um conjunto de ferramentas de comunicação 
como o Correio Eletrônico, Grupos de Discussão, 
Mural, Portfólio, Diário de Bordo, Bate-Papo, além 
de ferramentas de consulta às informações geradas 
no curso como a ferramenta Intermap e Acessos. O 
aspecto central da abordagem construcionista é a 
constante reflexão durante o processo de formação 
realizada tanto pelo formador como pelos alunos[5].  

Um dos temas de grande interesse dos 
enfermeiros e profissionais de saúde em geral é o 
tratamento de feridas. Nos últimos 20 anos, 
procurou-se conhecer melhor a fisiopatologia das 
feridas para adequar o tratamento e no Brasil, as 

pesquisas sobre o tratamento de feridas se 
intensificaram na década de 90. Foi neste período 
que houve maior abertura ao comércio 
internacional, facilitando assim o surgimento no 
mercado brasileiro de novos produtos e materiais 
para a confecção de curativos[6]. Deste modo 
houve uma maior necessidade de atualização a fim 
de conhecer os novos produtos disponíveis para 
usá-los adequadamente. Nos dias de hoje ainda é 
primordial a contínua atualização sobre esse tema 
porque a todo o momento surgem novos produtos e 
formas de tratamento. 

Geralmente a transmissão de conhecimento 
sobre cuidados com feridas é realizada através 
cursos, seminários, artigos em revistas 
especializadas, livros, apostilas, panfletos e outras 
formas de informação a distância sem interatividade 
como televisão, CD-Rom e mesmo através de sites 
da Internet. Assim foi proposta desde estudo 
desenvolver e avaliar um curso a distância sobre 
tratamento de feridas usando o TelEduc, porque a 
utilização deste ambiente permite a interação entre 
professor e aluno, diferenciando-se de outras 
formas de ensino a distância. 

 
Metodologia 

 
Foi objetivo geral desta pesquisa desenvolver 

e avaliar um curso de educação continuada na 
modalidade a distância sobre tratamento de feridas, 
utilizando o ambiente virtual de aprendizagem 
TelEduc, através da Internet, destinado a 
enfermeiros. Já os objetivos específicos foram: 
descrever o processo de desenvolvimento do curso; 
avaliar o curso através da análise de especialistas 
em tratamento de feridas e em EAD; avaliar o 
conhecimento adquirido pelo aluno após a 
conclusão do curso; comparar os resultados do pré 
e pós-teste e avaliar a opinião dos alunos sobre o 
curso. 

O curso sobre tratamento de feridas teve 
como população alvo enfermeiros de hospitais e 
escolas de Campinas-SP. 

A seleção da amostra se deu por 
conveniência, através de convite verbal a 38 
enfermeiros, dos quais 28 se inscreveram no curso 
e 17 (60,7%) o concluíram.  

Tratou-se de uma pesquisa quase 
experimental, longitudinal, utilizando pré e pós-
teste. O projeto foi submetido à avaliação e 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp 
(processo nº 432/2002). 

A hospedagem do curso foi realizada em 
um servidor central, em uma área aberta pelo 
Centro de Computação da Unicamp. O curso teve 
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uma carga horária de 20 horas e o tempo gasto no 
seu preparo foi em torno de 200 horas. 

O desenvolvimento do curso foi realizado 
nas seguintes etapas: elaboração do programa do 
curso; digitalização dos textos; organização do 
material digitalizado em arquivo HTML e publicação 
do curso no ambiente TelEduc. 

Antes do inicio do curso foi realizada uma 
aula inaugural com o objetivo de apresentar o 
TelEduc para os alunos e especialistas em feridas e 
EAD para facilitar a utilização desta ferramenta.  

A avaliação da aprendizagem do aluno foi 
realizada utilizando as seguintes formas de 
avaliação: 
Diagnóstica – aplicou-se um pré-teste antes do 
início do curso. O resultado foi divulgado somente 
no final do curso para não influenciar os resultados 
do pós-teste. Processual –  ocorreu através da 
participação dos alunos nas atividades 
desenvolvidas como: disponibilização do perfil; 
participação nos fóruns de discussões e realização 
das avaliações (testes) ao final de cada módulo. 
Para cada atividade foi atribuído um valor: perfil – 
até 1,0 ponto; fórum de discussões - até 4,0 pontos 
e realização das avaliações - até 5,0, cuja soma 
poderia perfazer um total de 0 a 10 pontos. 
Somativa –  realizada ao final do curso, com a 
aplicação do pós-teste.  

A avaliação do curso foi feita por cinco 
especialistas em feridas e três especialistas em 
EAD e também pelos alunos ao final do curso.  

Após o acompanhamento do curso até o 
final, os especialistas preencheram o instrumento 
de avaliação correspondente. Os dois instrumentos 
utilizados pelos especialistas para a avaliação do 
curso foram previamente avaliados por três juizes 
especialistas em EAD e por três juízes especialistas 
em feridas (enfermeiros).  

Quanto a avaliação do curso pelos alunos, 
foi elaborado um questionário que foi respondido 
após a realização do pós-teste na última aula 
presencial, antes de saberem o resultado do pré e 
pós-testes. Esse instrumento foi avaliado por dois 
juizes com experiência em elaboração de escalas e 
um especialista em EAD 

O questionário era composto por três partes 
sendo que a primeira continha dados sobre o perfil 
do aluno com questões como sexo, idade, tempo 
de formado e nível de habilidade com o uso do 
computador. A segunda parte continha 22 
enunciados sendo que 10 expressavam opiniões 
positivas e 12 expressavam opiniões negativas 
quanto ao curso. Cada item foi respondido usando-
se uma escala intervalar de 1 a 5 do tipo Likert[7] e 
foram consideradas as seguintes alternativas de 
resposta: CF = concordo fortemente, C = concordo, 
I = indeciso, D = discordo e DF = discordo 

fortemente. A terceira parte continha três questões 
dissertativas quanto às ferramentas utilizadas e 
sugestões quanto ao curso. 

Para a análise dos dados foi utilizado o 
software estatístico The SAS System for Windows 
(Statistical Analysis System), versão 8.02. SAS 
Institute Inc, 1999-2001, Cary, NC, USA. 

Quanto aos dados referentes à avaliação do 
curso pelos especialistas em feridas, foi 
estabelecida uma pontuação prévia para cada 
critério (autoridade, conteúdo geral das 
informações, apresentação das informações, 
confiabilidade das informações e projeto 
educacional) que poderiam variar de 8 a 25 pontos, 
dependendo do número de itens em cada critério. 
Os resultados obtidos nas avaliações feitas pelos 
especialistas foram colocados em uma planilha do 
Programa Microsoft Excel e a seguir, realizadas as 
somas de cada critério e obtida a média aritmética 
para cada um. Quanto às justificativas dadas pelos 
especialistas e suas sugestões foram listadas e 
apresentadas de forma literal. 
Para a comparação entre os resultados do pré e 
pós-teste, os dados foram organizados em uma 
planilha do Programa Microsoft Excel e a seguir 
foram submetidos ao teste de Wilcoxon para 
amostras relacionadas, no caso das variáveis 
contínuas e ao teste de McNemar, no caso das 
variáveis categóricas. Para comparação de 
proporções foi utilizado o teste exato de Fisher. O 
nível de significância adotado para os testes 
estatísticos foi de 5%, ou seja, p<0,05. 

Quanto a análise dos questionários 
respondidos pelos alunos, primeiramente os 
resultados obtidos foram organizados em uma 
planilha Excel. Para descrever os resultados foram 
elaboradas tabelas de freqüência das variáveis 
categóricas (sexo, nível de habilidade no uso do 
computador) e estatísticas descritivas (média, 
desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) das 
variáveis contínuas (idade, tempo de formado e 
escore total). Para realizar a análise estatística dos 
escores do questionário foi necessário corrigir os 
valores das alternativas correspondentes às 
opiniões positivas, invertendo-se seus valores. A 
seguir, foi verificada a consistência interna do 
instrumento, para tanto foi calculado o coeficiente 
de Cronbach. Considerou-se que para o 
instrumento ser considerado adequado, os valores 
deveriam ser iguais ou superiores a 0,50, uma vez 
que este índice tem sido utilizado por 
pesquisadores em estudos de validação de 
escalas[8]. 

Para finalizar, na terceira parte do 
questionário as opiniões sobre as ferramentas 
utilizadas e sugestões apresentadas pelos alunos 
foram agrupadas em categorias, de acordo com 
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sua semelhança e calculadas as freqüências 
absolutas e relativas. 

 
Resultados 

 
Dos 38 enfermeiros convidados para 

participar desta pesquisa 28 se inscreveram no 
curso e 17 (60,7%) o concluíram. Os 11 
enfermeiros (39%) que desistiram do curso 
apresentaram as seguintes justificativas: falta de 
tempo devido ao acúmulo de atividades no período 
do curso (64%); problemas com o computador 
(18%); problemas com o provedor da Internet (9%) 
ou não justificaram (9%). 

Dentre os 17 enfermeiros que concluíram o 
curso, 16 (94%) eram do sexo feminino e um (6%) 
do sexo masculino, com idade média de 35 (DP: 
8,14) anos, sendo a idade mínima 22 e a máxima, 
50 anos. Em relação ao tempo de formado, 
encontrou-se como menor tempo um ano e maior, 
31 anos, sendo em média 12,4 (DP: 7,93) anos 
(com mediana de 10 anos). Quanto ao nível de 
habilidade de uso do computador, ao iniciar o 
curso, oito enfermeiros (47,1%) eram iniciantes, 
seis (35,3%) tinham conhecimento intermediário e 
três (17,7%), avançado.  

A avaliação feita pelos especialistas em 
tratamento de feridas considerou que o curso era 
adequado, mas precisava de pequenas 
reformulações nos seguintes aspectos: autoridade, 
apresentação das informações, confiabilidades das 
informações e projeto educacional. Já o conteúdo 
geral das informações foi considerado adequado, 
mas que necessitava de reformulações. A avaliação 
feita pelos especialistas em EAD considerou todos 
os cinco critérios como adequados, mas que 
precisavam de pequenas formulações. 

A Tabela 1 mostra que 24% dos alunos no 
pré-teste e 41% na avaliação processual obtiveram 
médias maiores que 5,0 pontos. Já 88% dos alunos 
obtiveram médias maiores que 5,0 no pós-teste. 
Comparando-se os resultados do pré e pós-testes 
observou-se melhor desempenho no pós-teste 
(p<0,0001). 

Tabela 1 – Resultado das avaliações diagnóstica, 
processual e somativa (n=17) Campinas SP 2003.  

Avaliação 
Diagnóstica  

 

Avaliação Processual Avaliação 
Somativa 

Alunos Pré-
Teste 

Perfil Fórum  Aval. 
Módulo 

Total Pós-Teste 

1  3,8 1,0 0,0 4,0 5,0 8,9 
2  5,4 1,0 4,0 5,0 10 5,4 
3 3,8 1,0 0,0 2,0 3,0 7,4 
4 3,8 1,0 0,0 5,0 6,0 6,0 
5  1,8 1,0 1,0 3,0 5,0 6,4 
6 5,1 0,0 1,0 5,0 6,0 5,7 
7 3,3 1,0 0,0 4,0 5,0 4,2 
8 4,3 1,0 0,0 3,0 4,0 6,5 
9 3,8 0,0 0,0 3,0 3,0 7,2 
10 5,5 1,0 4,0 4,0 9,0 7,4 
11 1,7 0,0 0,0 4,0 4,0 3,7 
12  4,2 1,0 0,0 4,0 5,0 7,9 
13 6,7 1,0 4,0 5,0 10 8,4 
14 2,8 1,0 0,0 5,0 6,0 7,8 
15 3,3 1,0 0,0 3,0 4,0 5,3 
16 2,4 1,0 4,0 5,0 10 5,9 
17 4,2 0,0 0,0 3,0 3,0 5,5 

 
A maioria dos alunos apresentou uma opinião 

positiva em relação ao curso, revelando um índice 
de alta aprovação. Os alunos responderam de 
forma favorável a maioria dos enunciados que 
expressavam opinião positiva sobre o curso e de 
forma desfavorável quando o enunciado 
apresentava opinião negativa. Somente o 
enunciado referente a participação na elaboração 
das propostas do curso obteve percentual menor de 
respostas favoráveis. 

Quanto a avaliação da consistência interna 
do instrumento utilizado, através do cálculo do 
coeficiente α de Cronbach obteve-se o valor de 
0,52. 

Discussão e conclusões 

No presente curso, houve uma taxa de 
evasão de 39%, tendo como principal motivo a falta 
de tempo dos alunos, o que vem confirmar o que 
diz a literatura. Vale salientar que seis (54,5%) 
alunos desistiram no início do curso e cinco (45,4%) 
desistiram após ter iniciado o primeiro módulo. 
Nenhum aluno alegou que a desistência se devia 
ao fato do curso não atender suas expectativas. 

É difícil estabelecer parâmetros de índices de 
evasão nos cursos a distância via Internet, porque 
muitos alunos tendem a evadir antes do início do 
curso, isto é o aluno faz sua matrícula no curso, 
mas não o inicia[9]. A evasão dos cursos a 
distância via Internet é relativamente alta, alguns 
autores citam índices de até 50% de desistência 
dos alunos, sendo a principal causa a falta de 
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tempo, seguida pela falta de condições de estudo 
em casa, no local de trabalho, desorganização 
pessoal, problemas técnicos e não atendimento às 
expectativas [10].  

 Quanto ao desenvolvimento do curso 
usando o ambiente TelEduc, a programação 
ocorreu no prazo estabelecido, ou seja, em quatro 
semanas com disponibilização de um módulo por 
semana. As atividades previstas em cada módulo 
foram cumpridas dentro do período estipulado, no 
entanto, sete (41,1%) alunos demoraram em 
realizar as avaliações ao final dos módulos, o que 
não difere do ensino presencial, no qual também 
ocorrem atrasos na entrega de trabalhos.  

A avaliação do ambiente virtual de 
aprendizagem e a avaliação de desempenho do 
aluno em um curso na modalidade em EAD têm 
sido foco de muitas pesquisas[11]. 

A avaliação em si já é um problema de difícil 
solução nos cursos presenciais e na EAD as 
dificuldades e discussões quanto ao tema são 
ainda maiores. O desenvolvimento de metodologias 
para avaliação e seleção de um ambiente virtual de 
aprendizagem para aplicação em domínio 
educacional específico tem grande importância nos 
dias atuais e alguns autores afirmam ainda que a 
avaliação de um ambiente virtual de aprendizagem 
é uma atividade complexa e multidisciplinar que 
exige um grupo de conhecimentos técnicos do 
ambiente de programação para Internet, como 
também conhecimentos conceituais sobre 
educação, principalmente no campo da 
aprendizagem [12].  

Ao analisar a avaliação feita pelos 
especialistas em feridas juntamente com suas 
sugestões, considera-se que o curso, de maneira 
geral, está adequado, mas precisa de pequenos 
ajustes em alguns aspectos e somente em relação 
ao conteúdo geral de informações haverá 
necessidade de maiores reformulações antes de 
ser mais amplamente oferecido.  

A avaliação do aprendizado foi adequada no 
que se refere à avaliação diagnóstica e somativa. 
Na avaliação processual, embora tenha se 
procurado utilizar meios que fossem compatíveis 
com a modalidade EAD, usando ferramentas 
contidas no TelEduc como a disponibilização do 
perfil e participação nos fóruns de discussões, nas 
avaliações dos módulos houve uma tendência de 
se reproduzir as tradicionais avaliações dos cursos 
presenciais, isto é, questões objetivas, que não 
favoreceram a reflexão do aluno. De fato, tem-se 
constatado que o processo de avaliação em cursos 
a distância via Web, ainda reflete muito o processo 
de avaliação do sistema educacional presencial 
[13]. 

Os resultados obtidos em relação a avaliação 
dos alunos foram positivos, pois na avaliação 
somativa (pós-teste) houve maior número de 
acertos. A avaliação processual resultou em 
apenas 41% dos participantes com nota maior que 
5,0, demonstrando baixo índice de participação dos 
alunos em atividades como fórum de discussões e 
realização de avaliações  ao final do módulo. 

Em vista do exposto pode-se afirmar que os 
objetivos iniciais do curso, explicitados no seu 
programa, a saber, que os alunos estivessem 
familiarizados com o ambiente TelEduc e que se 
tornassem mais capacitados para realizar o 
atendimento ao paciente portador de feridas, foram 
atingidos.  

A avaliação feita pelos alunos referente ao 
curso, de forma geral, foi positiva. O coeficiente α 
de Cronbach obtido demonstrou uma adequada 
consistência interna (0,52) do instrumento utilizado, 
no entanto, como a amostra foi pequena, 
recomenda-se que seja aplicado em outros grupos 
antes do seu uso mais amplo.  

Após vivenciar todo o processo de 
desenvolvimento, implementação e avaliação do 
curso pode-se afirmar que a modalidade EAD, via 
Internet, é perfeitamente capaz de atingir os 
objetivos de aprendizagem. Assim, poderá se 
constituir ferramenta adequada para qualificar os 
profissionais da enfermagem que por algum motivo 
não têm acesso a cursos de aperfeiçoamento[14]. 
Vale lembrar que o uso de computadores é cada 
vez mais comum como demonstra um estudo 
realizado em um hospital municipal de Campinas, 
SP, no qual se evidenciou que 60% dos 
enfermeiros utilizavam o computador em seu 
trabalho ou residência[15].  

O TelEduc é um excelente ambiente virtual 
de aprendizagem. Suas ferramentas realmente 
auxiliam o processo educacional. Sua simplicidade 
facilita sua utilização, mas é necessário que o 
professor (coordenador, formador) tenha um 
preparo adequado para que possa aproveitar todos 
os recursos nele existentes. 

O processo de criação e aplicação de um 
curso em EAD utilizando a Internet é dinâmico. A 
avaliação tanto do curso como dos alunos é muito 
importante e deve envolver uma equipe de 
profissionais como professores especialistas, 
especialistas em educação e especialistas em 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
que possam em conjunto qualificar tanto o 
ambiente como o curso em si. 

O tempo gasto em um curso na modalidade 
EAD desde o seu planejamento, até sua publicação 
e aplicação é muito maior que em cursos 
convencionais e exige-se maior dedicação e 
conhecimento tanto do tema como da tecnologia a 
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ser utilizada. No entanto, pode ser reproduzido e 
atualizado facilmente. 

Não é pretensão desta pesquisa esgotar a 
discussão sobre esse tema que é tão importante. 
Este trabalho é apenas o início, outras 
investigações devem ser feitas com o objetivo de 
aprofundar mais este assunto. Estudos sobre 
cursos na modalidade EAD são recentes e novas 
pesquisas devem ser incentivadas. 
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Resumo - Este artigo propõe uma arquitetura para um centro de monitoração de pacientes diabéticos. Esta 
arquitetura é resultante da proposta do modelo GRPC (Gestão do Relacionamento de Pacientes Crônicos). 
Este modelo é baseado na tecnologia de CRM (Customer Relationship Management). A tecnologia CRM é 
uma estratégia com ferramentas para implementar um programa de relacionamento e fidelidade entre o 
cliente/consumidor  e o fornecedor. Neste modelo ao utilizar o conceito de CRM no atendimento ao paciente 
é possível encontrar uma estratégia efetiva de acompanhamento e tratamento contínuo, com qualidade do 
paciente diabético, com baixo custo, e portanto, acessível a todos. Da mesma forma que o CRM consegue 
atingir os clientes dos mais variados níveis socioeconomicos através dos seus canais de comunicação, este 
modelo utiliza a mesma tecnologia para garantir um acompanhamento efetivo e adequado a todas as 
camadas populacionais. O modelo GRPC propõe a criação de centrais de monitoração do paciente crônico, 
que são uma combinação adequada de troca de informações, campanhas, transmissão e processamento 
de dados, com a finalidade de melhorar o relacionamento com o paciente através da tecnologia de telefonia 
e computação. 
 
Abstract - This paper proposes an architecture for a diabetic patient’s  monitoring center. This architecture is 
based on the GRPC (Chronic Patient Relationship Management) model. This model is based on the CRM 
(Customer Relationship Management) technology. The CRM technology is a strategy with tools to implement 
a relationship program between customers and suppliers. When we use the CRM concepts in the diabetic 
patient’s treatment, it becomes possible to develop quality and effective patient control with low costs. In the 
same way that CRM can contact all kinds of clients by its communications channels, this model uses the 
same technology to guarantee an a effective monitoring, available to all socioeconomic levels. The GRPC 
model suggests the building of chronic patient’s monitoring centers. These centers are a well tuned 
combination of information exchange, campaigns, data transmission and processing, aiming to improve the 
relationship with patient using telephone and computer technology. 
 
Palavras-chave: Informática Médica, Tecnologia CRM, Qualidade de Vida 
 
Key-words: Medical Informatics, CRM Technology, Health Quality 
 
 
Introdução 
 

Doenças crônicas como o diabetes mellitus 
e a hipertensão arterial vem apresentando 
tendência de prevalência crescente desde a 
revolução industrial, e assim, tornando-se 
importantes problemas de saúde da humanidade. 
O acompanhamento e monitoramento destes 
pacientes faz-se necessário para que o paciente 
possa ter uma sobrevida maior sem complicações 
decorrentes da doença. Uma preocupação 
constante é encontrar estratégias de intervenção 
para o controle da doença, e que se adaptem 
melhor ao paciente, visando uma melhor 
qualidade de vida, principalmente àqueles com 
problemas sócio-econômicos. [12] [1] 

Ao mesmo tempo em que se verifica a 
necessidade de mudanças na assistência à 
saúde, nota-se uma alteração na sociedade como 
um todo. A sociedade no final do século XX, por 
influência do paradigma tecnológico baseado na 
informação, se desdobrou em uma nova estrutura 
social, marcada pela presença e o funcionamento 
de um sistema de redes interligadas. Assim, tem-
se o contorno de uma sociedade globalizada e 
centrada no uso e aplicação da informação e na 
qual ela não se encontra dividida segundo uma 
jurisdição territorial, mas sobretudo segundo um 
padrão complexo de redes interligadas. [4] [5] 

Nesta nova estrutura social, ter um bom 
relacionamento com o cliente, fornecendo o que 
ele necessita, na hora e no local que desejar é 
uma forma de aumentar as vendas. Surge, então, 
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o conceito de CRM (Customer Relationship 
Management) uma estratégia em que é 
necessário entender e antecipar as necessidades 
dos clientes. É uma ferramenta para implementar 
um programa de relacionamento e fidelidade. 
Uma forma criativa de aproveitamento desse 
conceito é desviar o foco do produto para o 
relacionamento com o cliente. [13] [11] 

Este trabalho tem como objetivo propor o 
uso da tecnologia de CRM para elaboração de 
um modelo de Gestão do Relacionamento com o 
Paciente Crônico (GRPC) e desenvolver um 
protótipo do modelo através de um sistema de 
monitoramento e acompanhamento de pacientes 
diabéticos.  

 
Metodologia 
 

Para o desenvolvimento do modelo GRPC 
fez-se um estudo analítico e comparativo dos 
conceitos e caracteristicas da tecnologia CRM 
com as necessidades no acompanhamento de 
um paciente crônico. 

Para que o modelo GRPC seja colocado 
em prática, é necessária a criação de centrais de 
monitoração. Para demonstrar a viabilidade do 
modelo GRPC um protótipo da central de 
monitoração em pequena escala será 
desenvolvida e testada no Centro de Saúde da 
Escola Paulista de Medicina. Esta central de 
monitoração tem como objetivo atender pacientes 
diabéticos tipo 2, em uso de insulina e que 
possuem um glicosímetro.  

O processo de desenvolvimento do 
aplicativo que implementa o modelo GRPC é 
baseado no modelo iterativo. A técnica de 
desenvolvimento é composta pela orientação a 
objetos e agentes inteligentes. A modelagem de 
ambas as técnicas, orientado a objetos e agentes, 
será feita de acordo com os diagramas da UML. 

 
Resultados 
 

Após o estudo da tecnologia CRM, nota-se 
que para os sistemas de saúde uma forma de 
aumentar a eficiência e qualidade do atendimento 
a pacientes crônicos é mudar o foco de atenção 
da doença  (“produto”) para o paciente (“cliente”), 
ou seja, o profissional de saúde deve ver o 
paciente como único, assim ele irá tratar a dor de 
cabeça da Sra. “A” que tem um filho drogado, e 
não mais uma dor de cabeça, que acomete um 
individuo do sexo feminino, somente. Ao invés de 
estimular a lealdade do cliente à marca, iremos 
através de um atendimento personalizado do 
paciente (planejamento personalizado de sua 
terapêutica) estimular a aderência (“fidelização”) 
do paciente ao seu tratamento. A tabela 1 
apresenta parte do estudo comparativo realizado. 

Uma solução ideal de CRM envolve a 
consideração das estratégias: Operacional, 
Analítica e Colaborativa. A estratégia operacional 

foca a infra-estrutura da empresa em termos 
tecnológicos que auxilia direta ou indiretamente 
no atendimento aos clientes. A estratégia 
analítica visa determinar, através da análise das 
informações, o tipo de acompanhamento mais 
adequado ao cliente. A estratégia colaborativa 
corresponde à aplicação da tecnologia da 
informação na integração e automação de todos 
os canais de comunicação do cliente com a 
empresa. Esses canais devem interagir com o 
cliente e disseminar os dados para a estratégia 
operacional. [7] [11] 

 
CRM GRPC 

Relacionamento 
Personalizado 

Acompanhamento 
Personalizado 

Estimular lealdade do 
cliente à marca 

Estimular a aderência 
ao tratamento 

Conhecer a base de 
clientes 

Conhecer o perfil do 
paciente e a sua 
relação com a doença 

Coleta de dados com 
foco no cliente 

Coleta de dados com o 
foco no paciente 

Capacidade de 
capturar as 
informações, analisá-
las rapidamente e 
reagir imediatamente 
às demandas do 
cliente. 

Capacidade de 
capturar as 
informações, analisá-
las (através de um 
sistema especialista) e 
reagir rapidamente às 
demandas do paciente 

Uso do Data Mining e 
Datawarehouse para 
análise logística do 
cliente 

Udo do Data Mining e 
Datawarehouse para a 
análise do perfil e 
tendências do paciente 
e da doença 

Estabelecer com os 
melhores clientes um 
relacionamento de 
constante aprendizado 
–determinar ações 
estratégicas 

Aprender com os 
“pacientes de sucesso” 
para determinar ações 
e estratégias na gestão 
de pacientes crônicos 

Tabela 1 – Tabela comparativa entre CRM 
e a proposta do modelo GRPC 

 
Adaptando os conceitos e estratégias do 

CRM, é possível melhorar a qualidade e 
efetividade do acompanhamento de pacientes 
crônicos, através da Gestão do Relacionamento 
destes pacientes (Figura 1).  

O CRM operacional compreende as 
operações de back-office (sistemas transacionais 
de retaguarda, como os softwares de gestão 
empresarial – ERP). No modelo GRPC é  
necessário criar uma infra-estrutura para permitir 
a coleta de dados do paciente. Atualmente, tem-
se notado a necessidade de ter um registro 
eletrônico da saúde – Eletronic Health Record 
(EHR). O EHR tem como objetivo armazenar em 
mídia digital informações sobre a saúde do 
indivíduo, com o propósito de oferecer uma 
contínua assistência médica, educação e 
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pesquisa. Os sistemas EHR contribuem para 
atender de forma efetiva e eficiente os pacientes, 
pois possuem o poder de unificar todas as 
respectivas informações clínicas. Transferem, 
automaticamente, informações sobre o paciente 
entre as entidades de saúde, aumentando a 
velocidade de serviços e reduzindo duplicações 
de exames e prescrições. Automaticamente reduz 
erros, aumenta a produtividade e benefícios na 
assistência à saúde.  [6] [10]  

 

 
Figura 1 – Estratégias e seus componentes 
adaptados do CRM para o modelo GRPC 

 
O CRM analítico é a inteligência do 

processo e contempla as ferramentas 
necessárias para a análise dos dados coletados. 
No modelo GRPC equivale a desenvolver funções 
de análise de performance nos níveis 
estratégicos, táticos e da inteligência do 
atendimento personalizado do paciente.  

Sistemas de monitoração permitem a 
análise dos dados coletados e avaliações 
objetivas no controle das condições do paciente, 
emitindo respostas automáticas e emissão de 
sinais de alerta para os profissionais da saúde 
que acompanham os pacientes. Para monitorar 
os pacientes, as ferramentas utilizadas são os 
sistemas de apoio à decisão e acesso a 
especialistas. Os sistemas de monitoração são 
divididos em: primário e especializado.  

No sistema de monitoração primária a 
atenção é dada para o acompanhamento e 
controle diário do estado físico do paciente, como 
a tomada de ações imediatas para o nível atual 
da glicemia do paciente – uma situação exemplo: 
Se glicemia maior que 200 aplicar 2 IU de insulina 
imediatamente. 

No sistema de monitoração especializada, 
a ação é classificada entre as áreas de atuação 
do profissional da saúde: planejamento 
nutricional, avaliação da eficiência da terapêutica 
para cada paciente, planejamento de exercícios 
físicos, avaliação da evolução do perfil da doença 
em cada paciente, entre outros. 

Os sistemas de Prevenção e Educação 
utilizam ferramentas que permitem traçar o perfil 
e o comportamento do paciente. Permitindo 
localizar pontos em que campanhas de 
prevenção e educação sejam adequadas para os 
vários segmentos de pacientes, por exemplo: 
paciente que mora em um sitio e sempre está 
com o pé machucado iremos trabalhar na 
educação e prevenção do pé diabético. 

Os sistemas epidemiológicos da doença 
utilizam ferramentas de Business Inteligence (BI) 
para analisar os dados sob vários ângulos e 
encontrar novas situações e prognósticos das 
doenças, permitindo pesquisar novas tendências 
e prevalências das doenças. 

O CRM colaborativo engloba a integração 
de todos os canais (internos e externos) de 
relacionamento entre a empresa e os clientes. A 
colaboração ocorre através da tecnologia que 
permite a automação e integração entre todos os 
canais e pontos de contato entre o cliente e a 
empresa. É fundamental que esses pontos de 
contato estejam preparados para interagir com o 
cliente e disseminar as informações levantadas 
para os sistemas do CRM Operacional. [11][14] 

Neste ponto o modelo é flexível e permite 
que se possa utilizar desde uma tecnologia 
avançada, portanto de alto custo, quanto uma 
tecnologia simples e adequada para alcançar 
todas as camadas populacionais (Figura 2).  

Pode-se utilizar a infra-estrutura de uma 
central de atendimento com ou sem a utilização 
de uma Unidade de Resposta Audível (URA) e 
Distribuidor Automático de Chamada (DAC), para 
a coleta de informações do paciente. 

A utilização da Internet – e-mail, web, chat, 
fórum virtual e vídeo conferência – para o contato 
com o paciente tanto de coleta de informações 
quanto para o nível educacional ou monitoração 
especializada. 

 
Figura 2 – Estratégia Colaborativa do Modelo 

GRPC 
O Voice Messager Programado permite ao 

profissional de saúde, após analisar e avaliar as 
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condições do paciente, emitir a sua terapêutica 
através de mensagens programadas permitindo 
maior flexibilidade do horário de atuação do 
profissional. 

Da mesma forma como existem centros de 
interação com clientes (contact center) no modelo 
CRM, no modelo GRPC propõe a criação de 
centrais de monitoração. As centrais de 
monitoração do paciente crônico são uma 
combinação adequada de informações, 
campanhas, transmissão e processamento de 
dados, com a finalidade de melhorar o 
relacionamento com o paciente através de 
tecnologia de telefonia e computação.  

Essas centrais servem de contato entre o 
paciente e os profissionais de saúde. A consulta 
na maioria das vezes é uma forma de coletar 
informações e manter o procedimento, pois a 
doença encontra-se controlada. Assim, através 
destas centrais as coletas ocorrem e o 
profissional pode ao longo do dia, consultar a 
base e acrescentar/alterar algum procedimento 
somente se necessário. 

Permite, também, o apoio ao atendimento 
de intercorrências, emissão de alertas ao médico, 
indicar um hospital/centro/ambulatório para o 
atendimento do paciente, disseminar as 
campanhas e prevenções aos pacientes que 
entram em contato com a central. 

Além, disso o sistema da central poderia 
encontrar-se integrado com o sistema de 
agendameno da clínica/hospital/ambulatório, 
tornando possível ao médico agendar uma 
consulta com o paciente quando necessário. 

 
Discussão e Conclusões 
 

Busca-se provar que este modelo permite, 
após uma educação básica, avaliações de forma 
objetiva do controle das condições do paciente e 
mudanças ágeis na condução do tratamento 
quando necessárias, estimulando a aderência do 
paciente ao seu tratamento. 

Em grande parte dos atendimentos de 
rotina, o paciente comparece a uma consulta 
estando dentro do padrão de normalidade e 
nenhuma alteração é feita no seu tratamento. 
Com o modelo proposto o paciente, fica sob 
constante monitoramento da equipe médica, com 
o auxílio de uma estrutura informatizada de 
análise de informações “filtrando” os dados sobre 
seu controle clínico e metabólico. Isso faz com 
que  apenas se desloque para o consultório ou 
algum centro de atendimento quando os seus 
dados indicam que isto é efetivamente 
necessário. Estará sob os cuidados do 
profissional quase que em tempo integral, pois, o 
médico pode se programar para acessar os 
dados em períodos pré-determinados, quando 
não diariamente. 

Com os resultados que virão com a 
aplicação do protótipo será possível comprovar 

que o uso da tecnologia de CRM pode tornar o 
atendimento ao paciente crônico, personalizado, 
com qualidade e permitir-lhe melhor qualidade de 
vida, a si mesmo e a seus familiares. 

Tendo em vista a importância do 
acompanhamento de pacientes diabéticos, muitos 
sistemas de telemedicina foram desenvolvidos e 
propostos a fim de facilitar o monitoramento na 
evolução destes pacientes [2,8,9,14]. Porém, 
nestes trabalhos, não se verifica a preocupação 
em desenvolver um modelo com o foco na gestão 
do relacionamento com os pacientes. A finalidade 
desta proposta é desenvolver um modelo que 
aumente a aderência dos pacientes crônicos ao 
seu tratamento, através de uma adequada gestão 
do relacionamento com estes pacientes e por 
consequência melhorando a qualidade e 
efetividade do atendimento. 
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Resumo  -  Este  artigo  apresenta  a  proposta  de  um  ambiente  simples  e  de  fácil  acesso  para
processamento  de imagens  médicas,  que  pode  ser utilizado  por  pesquisadores  na implementação
de algoritmos  e rotinas  no lugar  de sistemas proprietários  e de custo  muitas  vezes inacessiveis às
instituições  de pesquisa,  baseado no  sistema  operacional  GNU/Linux,  no  aplicativo  Paraview e em
equipamentos  de hardware disponiveis  no mercado.

Palavras- chave: Processamento  de imagens médica, imagens cardiacas, GNU/Linux,  Paraview.

Abstract  -  This paper  shows a proposal  of  a simple,  yet useful  and easily affordable  medical  image
processing  and  manipulation  environment,  which  can  be  used  by  researchers  to  implement  and
test  algorithms  and  routines,  in  place  of  expensive  and  closed  plataforms.  It's  based  on
GNU/Linux,  an application  called Paraview and off- the- shelf  hardware.

Key- words: Medical  Image Processing,  Cardiac Images, GNU/Linux,  Paraview.

Introdução

Os  equipamentos  médicos  atuais,
como  os  tomógrafos  rápidos  ou
sincronizados,   permitem  a investigação não-
invasiva  de  cortes  de  estruturas  dinâmicas.
Contudo,  informações  verdadeiramente
tridimensionais  como  a variação  volumétrica
e contrações  efetivas  regionais  cardíacas  [1]
não  são  regularmente  fornecidas  devido  a
dificuldades de segmentação 3D automática e
acompanhamento  de regiões.

A  análise  objetiva  e  funcional  de
imagens  tridimensionais  temporais  em rotina
clínica  ainda  é  um  desafio  científico  e
tecnológico  a ser superado.

A quantificação  e análise  adequadas
de  estruturas  médicas  tridimensionais  em
rotina  clínica  dependem  do  desenvolvimento
de  técnicas  avançadas  em  Processamento
Digital  de Imagens e Computação  Gráfica, em
especial,  da  segmentação  automática  e  do
alinhamento  de  imagens  n- dimensionais,
passando  por  métodos  mais  precisos  para  a
formação e reconstrução  das imagens.

Entretanto,  a implementação  de  tais
técnicas,  depende  de  um  ambiente
computacional  em  que  seja  possível  abstrair
os detalhes de nível  mais  baixo,  sem a perda
de  agilidade,  para  que  o  processo  de

pesquisa,  criação  e implantação  de  um  novo
método  seja facilitado.

O  objetivo  deste  artigo  é  demonstrar
um  ambiente  utilizando  componentes  de
hardware  comuns,  não  especializados,  o
sistema operacional  GNU/Linux  e o programa
Paraview,  um  visualizador,  baseado  na
biblioteca  Visualization  ToolKit  (VTK)  [2],
capaz  de  manipular  e  processar  grandes
conjuntos  de  dados  e com  capacidade  de  se
comunicar  através de diferentes  formatos  de
arquivos.

O  Visualization  ToolKit  foi  utilizado
pelo  Visible  Human  Project,  da  National
Library  of  Medicine,  como  componente  para o
visualizador  de dados em 3D.

O  Paraview  é  uma  aplicação  para  a
visualização  de  dados  científicos,  com
interface  gráfica  simples  e parametrizável,  e
que  incorpora  métodos  para  processamento
de  imagens,  como  filtros  para  segmentação,
além de suporte  a computação distribuída  e a
vários sistemas operacionais.

Desenvolvido  em  conjunto  pelo
laboratório  de  Los  Alamos,  do  governo
americano,  e a empresa  Kitware,  o  Paraview
tem  sido  utilizado  para  visualização  de
resultados  de  simulações  intensivas,  tais
como  previsão  de  mudanças  climáticas,
resistência  de  materiais  e no  processamento
de imagens médicas.
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Esta  capacidade  de  manipulação  de
dados  do  Paraview  permite  seu  uso  na  área
de  imagens  médicas,  em  diferentes
modalidades[3]  e resoluções (Tabela 1), tanto
em  forma  de  visualização  e  análise  em
ambiente  de  rotina  clinica,  quanto
numericamente,  em  pesquisa,
desenvolvimento  e  implementação  de  novos
algoritmos  e  métodos  de  segmentação,
registro  e processamento.

Tabela 1  –Volume de dados em
imagens médicas

Modalidade Resolução Total  
Raio X 2048x2048x2 8MB

CT/MRI 512x512x2 512K
Hemodinâmic

a
1024 2x1x30fpsx4

min
4GB

Estudo 3D CT 256x256x128x1 16MB

Metodologia

Para  avaliação  do  ambiente,  foram
selecionadas  três  operações  básicas as quais
foram  aplicadas sobre  um  conjunto  de dados
contendo  imagens  3D  dinâmicas  do  coração
obtidas  em  Tomografia  por  Emissão  (gated-
SPECT).

O mesmo  conjunto  de operações foram
avaliadas  no  ambiente  comercial  Advanced
Visual  System  (AVS)[4]  para  manipulação  e
processamento  de imagens.

A primeira  operação  é o  carregamento
do  arquivo  exportado  pelo  tomógrafo  no
formato  proprietário  do fabricante,  a segunda
seu  ajuste  de  acordo  com  as  propriedades
dos  dados  e  a  terceira  operação  é  a
visualização dos dados.

Estes dados são fornecidos  na forma  de
um conjunto  de quatro  dimensões,  ou seja, N
volumes  (imagens  de  três  dimensões)
distribuídos  pelo  tempo  t  .  Cada  volume  é
composto  por  X*Y*Z  pixels  (picture  element)
(ou X*Y voxels (volume pixel)  de tamanho  Z). 

Neste  estudo,  as  medidas  de  cada
volume  são  X=17,  Y=20  e  Z=19,  sendo
Ztotal= 304,  representando  uma  seqüência  de
16 volumes.

O formato  dos  dados  compreende  dois
arquivos,  um  com  informações  do  tipo  de
dados,   dimensões,  tamanho  de  cada
elemento  e  ordem  dos  bytes,  e  o  segundo
contendo  os  próprios  dados  dispostos
vetorialmente.  

O  arquivo  contendo  os  dados  é
incompatível  com  as  rotinas  para  leitura
existentes  no  Paraview,  requerendo  a
implementação  de  um  filtro  externo  e
adaptação  de um  módulo  interno  para  tratar
a  ordem  dos  bytes  gerados  em  diferentes

arquiteturas  (Big  Endian  and  Little  Endian).  O
AVS  precisou  de um módulo  semelhante.

Este  filtro  gerou  um  arquivo  de
cabeçalho,  baseado  no  formato  de  arquivo
chamado  MetaImage  [5],  padrão  especifico
para  a  conversão  e  transporte  de  imagens
médicas entre  sistemas e que com as devidas
correções,  foi  compreendido  pelo  módulo
interno  do Paraview..

Após os ajustes necessários,  o Paraview
passou  a  ler  e  entender  este  conjunto
estruturado  de dados.

Para  a  visualização  do  conteúdo
existente  no volume,  separando  as estruturas
de interesse, foi  necessário  a aplicação de um
filtro  para  a segmentação  com  base  em  um
valor  de  limiar  para  a  intensidade  de  cada
voxel.

O  hardware  utilizado  foi  um
computador  PC AMD/Athlon,  1 Gigaherz,  256
megabytes  de ram  e um  PC AMD/Duron  800
com  128  megabytes  de  ram.  Ambos
equipados  com  placas  voodoo3  3000,  uma
aceleradora  gráfica  relativamente  antiga  mas
de boa performance.

O  sistema  operacional  utilizado  foi  a
distribuição  Linux  Slackware  9.1,   atualizada
para maior  segurança.

Resultados

A Figura 1 demonstra  um dos volumes
do  ventrículo  esquerdo,  obtido  por
segmentação  do  conjunto  de  dados  a partir
de  um  valor  para  o  limiar  de  intensidade  do
voxel.

Figura  1 – Ventrículo  esquerdo,  com tabela
de cores (lookup  table) artificial  de acordo

com a intensidade do voxel.

Para demonstração  de  visualização  e
manipulação  3D, foi  separado  apenas um dos
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volumes  de  todo  o  conjunto  de  dados.  A
extração  do  volume  representando  o
ventrículo  esquerdo  em  um  determinado
momento  foi  feita  utilizando  um  filtro  de
“clipping”  e  em  seguida  a  aplicação  de  um
filtro  “contour”,  para  extrair  a  área  de
interesse (segmentação).

Por ser  orientado  ao fluxo  de dados,  o
Paraview  permite  o  trabalho  em  “branches”,
ou  caminhos,  oferecendo  fácil  acesso  a
visualização  de  cada  passo  e filtro  aplicado,
podendo  combinar  e isolar  resultados.  

Esta  funcionalidade  é  ilustrada  na
Figura  2,  em  que  foi  aplicado  um  corte  no
dado  original,  criando  um  “branch”,  e  uma
extração de contorno,  criando  outro  “branch”,
que  combinados,  demonstra  o  plano  em
interseção ao volume.

Figura  2 – Plano de interesse ortogonal
aplicado  sobre o volume contendo  o

ventrículo  esquerdo.
 

Discussão e Conclusões

A utilização  de sistemas  abertos  é uma
tendência,  que  se afirma  como  realidade  nos
grandes centros  de estudos e pesquisa.

O  custo  total  de  uma  estação  gráfica
baseada  em  PC, eqüivale  a  um  computador
mediano,  utilizado  normalmente  para jogos.  

A  capacidade  de  processamento
numérico  dos  processadores  atuais  e  das
placas  contendo  aceleradoras  gráficas,  é
comparável,  se  não  maior,  a  equipamentos
profissionais  de 5 anos atrás.

O  obstáculo  inicial  deste  trabalho  foi
importar  o  conjunto  de  dados,  por  ser
proveniente  de um equipamento  com formato
proprietário.

O  fluxo  de  informações  necessário
desde o inicio  do  processo  de  pesquisa  para
que  os  dados  fossem  reconhecidos,  até  a

implementação  de  um  filtro  correto,  foi  de
poucas  horas.  O Paraview  tem  código  fonte
aberto  e  disponível,  além  de  acesso  fácil  a
listas de discussões e documentação.

 O  código  fonte  resultante  e  as
informações   sobre  as  modificações  foram
enviadas aos desenvolvedores  do  Paraview,  e
posteriormente  incorporadas  na  versão  mais
recente,  fazendo  parte  do  software  como
contribuição  individual.

Esta  é  uma  interação  comum  entre
usuários  e  desenvolvedores  de  sistemas
livres,  que  reportam  erros  e  a  partir  de
orientação  conseguem  resolvê- los,
geralmente  contribuindo  com  o  projeto  com
código  ou documentação.

Shechter  [6],  pesquisador  na  área  de
imagens  coronárianas,  utiliza   em  suas
pesquisas  GNU/Linux  e  MATLAB  para
visualização e processamento  de imagens.

Flexível  na  prototipação,  mas  com
performance baixa,  Schecter  observa que este
ambiente  deve  ser  transposto  para  uma
aplicação compilada,  para viabilização  do uso
dos resultados  em rotina  clínica.

 Fabricantes  de  equipamentos,  como  a
Phillips,  estão  oferecendo   suas  estações  de
trabalho  com opção baseada em GNU/Linux.

Sistemas profissionais  de visualização e
manipulação  de  imagens  médicas  têm  como
base  o  sistema  operacional  Unix  e  suas
variantes,  de fabricantes  como  SUN ou  SGI, o
que  viabiliza  a  adoção  do  GNU/Linux  como
plataforma,  pela  facilidade  de  migração  do
software existente.

Figura  3 – Interface gráfica do
Paraview. 

Estes fatos  confirmam  a viabilidade  do
GNU/Linux  em  pesquisa  e  desenvolvimento
de  algoritmos,  além  da  perspectiva  do  uso
diário  como  substituto  de  ambientes
proprietários  como  o Microsoft  Windows.
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O Paraview,  embora  seja  interpretado,
apresenta  o  rendimento  de  um  programa
compilado,  em tempo  real,  com as facilidades
de uma  linguagem  interpretada,  podendo  ser
expandido  com  o  uso  de  arquivos  XML
descrevendo  novos  módulos,  rotinas  escritas
na  linguagem  TCL  e  bibliotecas  feitas  em
C++.

Outras  aplicações  podem  ser  utilizadas
como  apoio,  como  por  exemplo  o XMEDCON,
um  visualizador  2D  que  contém  conversores
e  leitores  para  arquivos  DICOM,  JFIF, PNG,
exibindo  seu conteúdo  em forma  de slides.  O
XMEDCON também  é livre e gratuito.

Este artigo  propõe  um  ambiente  viável,
funcional  e  com  desempenho  que  pode
substituir  com  vantagens  ambientes
comerciais e de tecnologia  proprietária.

O  desempenho  obtido  com  a
implementação  de  rotinas  do  Paraview  em
uma  plataforma  baseada  em
microcomputador  foi  eqüivalente  ao  da
plataforma  comercial  AVS  utilizando  uma
estação  SUN E450  e  superior  ao  do  mesmo
microcomputador  utilizando  MATLAB.  Em
todos  os  ambientes  (Paraview,  AVS   e
MATLAB) foi  utilizado  o  algoritmo  Marching
Cubes  [7]  para  a  visualização  3D  do
ventrículo  esquerdo.

Nos  experimentos  realizados
concluimos  que as funcionalidades existentes
no  Paraview  são  comparáveis  a  sistemas
comerciais  como  AVS, MATLAB com  os  seus
Toolboxes  de  visualização  e o  OpenDX (IBM
Data Explorer).

Todos  estes sistemas  têm  suas versões
para  a plataforma  GNU/Linux  e,  exceto  pelo
OpenDX que  é Opensource,  são comerciais  e
requerem licenças de instalação.

O suporte  a processamento  paralelo  por
transmissão  de mensagens (MPI), presente  no
Paraview,  é  um  dos  motivos  de  sua  adoção
por  pesquisadores  com  grande  volume  de
dados,  como  no  caso  de  imagens  médicas
tridimensionais  utilizadas neste trabalho.

Utilizando  processamento  paralelo,  o
rendimento  e capacidade  de manipulação  de
dados  aumentam,  pois  cada  elemento  do
cluster  processa  um  segmento  dos  dados
pré- definido.

A manipulação  das estruturas  cardíacas
no  Paraview  pode  ser  realizada  em  tempo
real,  sem nenhuma  espécie de atraso entre  os
comandos  para  modificação  do  ângulo  de
visão e cortes na estrutura.

Os  dados  carregados,  podem  ser
manipulados  integralmente,  ou  pela  seleção
de  regiões  de  interesse,  e  a  seqüência  de
procedimentos  pode  ser  registrada  para  uso
posterior,  de forma  interativa ou automática.

Este  ambiente  para  manipulação  e
processamento  de imagens  médicas  baseado
em  GNU/Linux  e Paraview,  contendo  rotinas
de  segmentação  e  visualização,  com
desempenho  e  flexibilidade  suficiente  para
uso  diário  em  pesquisa  e  rotina  clínica,
permite  o acesso fácil  a tecnologia  necessária
para  viabilizar  com  baixo  custo  a tecnologia
fornecida  por  sistemas,  inacessíveis  a
algumas  instituições e usuários.

O pesquisador  pode  utilizar  o ambiente
com  investimento  relativamente  baixo  em
hardware,  e  transpor  seus  resultados  para
uma estrutura  maior,  caso necessite  de maior
poder  computacional,  tendo  controle  sobre  a
visualização e processamento  de seus dados.

É possível  prover  o  usuário  com  um
CD- ROM  auto- carregável  contendo  uma
versão completa  de GNU/Linux  equipada com
o  Paraview  e  ter  em  poucos  minutos  uma
estação de trabalho  funcional.
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Resumo - Este artigo apresenta a estruturação, implementação e avaliação de um portal de educação à 
distância destinado aos estudantes do curso de Enfermagem da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). 
O objetivo principal é utilizá-lo como material de apoio na disciplina de Anatomia e Fisiologia I, disciplina 
ministrada no primeiro semestre da grade curricular do referido curso. O portal é uma publicação on-line de 
um Atlas Anatômico, constituído de material didático sobre Anatomia Humana desenvolvido a partir de 
criações esquematizadas manualmente e ilustradas, computacionalmente. A validação do conteúdo do 
portal foi realizada por alunos matriculados na disciplina Anatomia e Fisiologia I, visando avaliar o conteúdo 
didático e figuras, bem como a contribuição do material para a formação do profissional de enfermagem. O 
processo de validação ocorreu a partir de questões de múltipla escolha, com abordagem qualitativa. Este 
trabalho foi desenvolvido por docentes e discentes de graduação dos cursos de Análise de Sistemas e 
Enfermagem da UNAERP. 
 
Palavras-chave: Educação à Distância, Enfermagem, Anatomia Humana, Informática em Saúde. 
 
Abstract –  This article presents an structure, implementation and evaluation of a portal of distance learning 
that is destined to the students of the Nursing Course of the University of Ribeirão Preto (UNAERP). The 
main objective is to use it as support material in the disciplines of Anatomy and Physiology I, which is given 
in the first semester of the curricular grating of the related course. The portal is an on-line publication of 
Anatomical Atlases, composed by a didactic material on Human Anatomy developed from schematized 
manually and illustrated process of computing creations. The validation of the portal content was carried 
through by students registered in the disciplines of Anatomy and Physiology I, aiming to evaluate the didactic 
content and figures, as well the material contribution for the formation of the nursing professional. The 
validation process occurred from multiple-choice questions, with qualitative boarding. This work was 
developed by learning professors and students of the following graduation courses of Analysis of Systems 
and Nursing of the UNAERP. 
 
Key-words: Distance Learning, Nursing, Human Anatomy, Health Information. 
 

 
Introdução 
 

Atualmente a tecnologia da informação tem 
assumido papel fundamental nos processos de 
ensino e aprendizagem. Neste contexto desponta 
a educação à distância, que se apresenta como 
meio adequado para a criação de novas 
oportunidades educativas beneficiando um 
número cada vez maior de usuários. 

Esse método complementa a educação 
presencial, bem como mantém cidadãos 
atualizados sem perder sintonia com as 
mudanças contínuas e rápidas de nossa 
sociedade. 

A educação à distância, de forma 
privilegiada, desponta como o meio de 

materializar e proporcionar uma educação 
flexível, de qualidade e ao longo de toda a vida, 
que nossas culturas começam a demandar 
(MEC/UNESCO, 1998). 

O modelo educacional adotado nas 
universidades, diante do contexto social vigente 
tem se mostrado ineficaz para atender um público 
que tem tempo limitado para estudo presencial, 
porém com disponibilidade para buscar a 
informação através de tecnologias 
computacionais. Desta forma, a Internet é hoje o 
recurso tecnológico mais utilizado para o ensino à 
distância, pois tornou a educação mais interativa 
e viável, as informações estão disponíveis a todo 
o momento para os alunos e interessados, com 
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vários recursos multimídias (imagens, sons e 
vídeos).  

Este avanço tecnológico tem afetado todos 
os setores da atividade humana e tem se 
presenciado o uso intenso das imagens também 
pela medicina (MOREIRA, 2001), que em 
achados históricos identificou as primeiras 
ilustrações das partes externas do corpo humano 
ainda na Antigüidade e, com o passar dos anos, 
registros do organismo internamente, através de 
desenhos (PETRUCELLI, 1997).    

O perfil do discente de enfermagem do 
curso de graduação da Unaerp é de 60% deles 
exercendo atividade remunerada; situação que 
tem dificultado o acesso do discente aos 
laboratórios fora do período de aula, e justifica a 
criação de um meio alternativo, diferente do 
presencial, para revisão e aprimoramento do 
conteúdo programático ministrado nas disciplinas. 

O portal foi estruturado dentro do sistema 
de gerenciamento de cursos BlackBoard Learning 
System, versão 5.7.61 ML. Este sistema oferece 
ferramentas de gestão curso e autoria, possui 
gerador de avaliações e ferramentas síncronas e 
assíncronas de colaboração. 
  
Metodologia 

 
O portal está instalado num servidor web 

IIS (Internet Information Services 6.0), utilizando o 
sistema operacional Windows 2000 Server e os 
dados são controlados pelo sistema gerenciador 
de banco de dados SQL Server 2000. 

A estrutura do portal é composta por um 
menu principal (Figura 1), que permite ao usuário 
interagir com todo o conteúdo existente. O 
usuário tem total liberdade de navegação, 
podendo escolher qualquer material que desejar, 
não obedecendo nenhuma ordem ou pré-
requisito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1  – Menu principal do portal 

 
As lições foram estruturadas em textos e imagens 
(Figura 2) e (Figura 3), elaborados a partir de 
consultas bibliográficas, criando-se figuras 

desenhadas manualmente, digitalizadas e 
posteriormente coloridas no ambiente 
computacional, utilizando o software Adobe 
Photoshop 6.0. O conteúdo foi estruturado com 
enfoque para a aplicação na Enfermagem. 

As lições interligam-se através de 
hiperlinks, possibilitando navegar entre os seus 
conteúdos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2  – Material Didático do portal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  3 – Figuras Didáticas do portal 

 
 
 
 

 
Figura 3  – Figuras Anatômicas do portal 

 
O portal permite apenas acesso de 

usuários cadastrados, tendo como mecanismo de 
validação o controle de login e senha. 

Além do menu principal o usuário tem 
acesso ao fórum de discussões, ao chat e a lista 
de e-mail, sendo possível enviar e-mail para 
todos os alunos ou escolher apenas um 
remetente. 

O primeiro módulo do portal refere-se ao 
sistema músculo-esquelético abordando aspectos 
conceituais, classificação funcional, quanto ao 
formato, ao arranjo das fibras musculares, à 
origem, inserção, ação e número de ventre 
muscular; bem como músculos expressivos para 
a enfermagem.  

Primeiramente a avaliação ocorreu através 
de questionário on-line, com questões de múltipla 

 

 

 

CBIS’2004 161

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



escolha que abordavam a qualidade do conteúdo 
didático, a qualidade das figuras anatômicas 
construídas, facilidade de navegabilidade do 
portal e o enfoque do portal para a formação do 
profissional de enfermagem (Figura 4). Com 
vistas a uma maior interatividade do instrumento 
de avaliação com o discente foi considerada uma 
questão aberta para proposição de sugestões e 
ou comentários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4  – Questionário da Avaliação 
 
A avaliação foi realizada por um grupo de 

16 alunos matriculados na disciplina de Anatomia 
e Fisiologia I do curso de graduação em 
Enfermagem da Unaerp. 

Para a avaliação qualitativa, solicitou-se aos 
discentes que fizessem uso do portal e 
avaliassem os itens: qualidade do conteúdo 
didático, qualidade das figuras anatômicas 
construídas, facilidade de navegabilidade do 
portal e o enfoque do portal para a formação do 
profissional de enfermagem. 

Os índices utilizados para avaliação foram 
Ótimo, Bom, Regular e Insatisfatório. 
 
Resultados 
 

Os resultados obtidos pela avaliação dos 
discentes são apresentados nos gráficos 1, 2, 3 e 
4: 

 
Gráfico 1 – Resultado da avaliação da qualidade 
do conteúdo didático do portal. 

Qualidade do conteúdo didático

75%

25% Ótimo

Bom

Regular

Insatisfatório

 
Gráfico 2 – Resultado da avaliação da qualidade 
das figuras anatômicas do portal. 

Qualidade das figuras anatômicas

63%
25%

6%

6%
Ótimo

Bom

Regular

Insatisfatório

 
Gráfico 3 – Resultado da avaliação da facilidade 
de navegabilidade do portal. 

Facilidade de navegação

100%

Ótimo

Bom

Regular

Insatisfatório

 
Gráfico 4 – Resultado da avaliação do enfoque do 
portal para a formação do profissional de 
enfermagem. 

Enfoque para formação do profissional de 
enfermagem

87%

13% Ótimo

Bom

Regular

Insatisfatório

 
Discussão e Conclusões 
 

Com o resultado da avaliação qualitativa 
dos discentes pode-se destacar que o portal foi 
considerado ótimo, sendo sugerida apenas ajuste 
das imagens no tocante ao tamanho da primeira 
figura para melhor visualização e consulta. Foram 
citadas ainda a objetividade, clareza e a 
preocupação dos autores em enfocar aspectos 
específicos para a formação do profissional de 
enfermagem no conteúdo didático apresentado, 
ressaltando a importância de ampliar o texto para 
outras áreas da profissão.  

Nas sugestões e ou comentários foi 
enfatizada a importância do portal para a 
formação do profissional de enfermagem 
possibilitando esclarecimento de dúvidas e 
pesquisas devido à facilidade do acesso (em 
domicílio ou trabalho e a qualquer momento) e 
clareza do conteúdo com enfoque para a 
enfermagem. 

O portal de anatomia aplicada à 
enfermagem é uma forma inovadora de educar à 
distância, apresenta-se como material de apoio 
que visa formar discentes do curso de graduação 
em enfermagem quanto aos aspectos da 
anatomia e fisiologia humanas, atendendo as 
exigências da sociedade contemporânea. 

 

CBIS’2004 162

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo - Este trabalho apresenta um método para determinar a importância dada aos fatores Custo, 
Desempenho e Ergonomia por diversos profissionais (engenheiros clínicos, administradores hospitalares e 
usuários) que normalmente participam de um processo de aquisição de equipamentos médicos. Para isso, 
foram testadas várias arquiteturas de Redes Neurais Artificiais (RNA) para fazer a representação do 
conhecimento dos profissionais pesquisados. Como resultado obteve-se, com um erro aceitável, uma 
expressão linear que relacionou estes fatores com a nota final atribuída pelos especialistas a cada proposta 
de fornecimento de equipamentos médicos. Usando o método proposto, pode-se verificar que a importância 
dada aos fatores Custo, Desempenho e Ergonomia mudou significativamente de acordo com a formação e 
experiência dos profissionais envolvidos. 
 
Palavras-chave: Engenharia Clínica, Compra de Equipamentos, Redes Neurais Artificiais. 
 
Abstract – This paper presents a method to determine the importance of Cost, Performance and 
Ergonomics factors to diverse professionals (clinical engineers, healthcare managers and users) that 
commonly participate in a process of medical equipment purchasing. The knowledge representation was 
done through the use of Artificial Neural Networks (ANN), that resulted in a linear expression which could 
establish a correspondence among those factors with the final grades of some purchasing proposals given 
by the professionals consulted. After using the proposed method, it was possible to verify that the importance 
given to the Cost, Performance and Ergonomics factors depended of the previous experience and 
graduation background of the involved professionals. 
 
Key-words: Clinical Engineering, Equipment Purchase, Artificial Neural Networks. 
 
 
Introdução 
 

No Brasil, na década de 90 houve um 
aumento de quase quatro vezes nas importações 
de equipamentos médicos (de US$ 272 milhões 
em 1989 para US$ 1,2 bilhão em 1998) [1]. 
Adicionalmente, pode-se estimar gastos na ordem 
de US$ 71 milhões anuais com mão-de-obra de 
manutenção de equipamentos [2]. Em pesquisa 
recente, elaborada pelo Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo junto a 1.011 
hospitais, pronto-socorros e prontos-atendimentos 
do estado, 56,5% das UTIs (Unidades de Terapia 
Intensiva) não tinham os equipamentos mínimos, 
como monitores cardíacos, oxímetros e 
aspiradores de secreções [3]. Na mesma 
pesquisa, ao avaliar salas de cirurgia, verificou-se 
que apenas 34,9% tinham mais de 91% dos 
equipamentos imprescindíveis nesses locais, tais 
como foco de luz, rede de gases medicinais e 
aspiradores de secreções. Esses dados mostram 
que há poucos recursos financeiros para 
aumentar a disponibilidade de equipamentos 
médicos, que muitas vezes podem estar parados 
esperando por conserto. Segundo dados da 

década de 90, no Brasil pode-se ter em torno de 
20% a 40% dos equipamentos médicos 
esperando conserto ou instalação [4]. Esses 
gastos com manutenção são gerados, na maioria 
das vezes, em conseqüência de processos de 
aquisição desenvolvidos por pessoas que não  
possuem especialização na área e que têm 
poucos conhecimentos sobre os equipamentos a 
serem adquiridos. Além disso, nem todos os 
hospitais, principalmente os de pequeno e médio 
porte, têm condições financeiras de manter uma 
estrutura com essa finalidade. Com isto, essas 
instituições ficam sujeitas a adquirirem 
equipamentos e dispositivos de baixa qualidade e 
com alto custo operacional. 

Percebendo essa necessidade, neste 
trabalho é proposto um método de elicitação do 
conhecimento, baseado em redes neurais 
artificiais (RNA), de profissionais experientes que 
normalmente participam de processos de 
aquisição de equipamentos médicos. O resultado 
é uma expressão linear que relaciona os fatores 
Custo, Desempenho e Ergonomia com a nota 
final atribuída pelos especialistas, após a análise 
das propostas de aquisição dos equipamentos. 
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A motivação para utilização do paradigma 
de Inteligência Artificial Conexionista (IAC) é a 
boa abordagem para problemas mal-definidos, 
nos quais o conhecimento é disponível através de 
exemplos e as inferências são feitas por analogia. 
Este é o caso do diagnóstico médico, que 
frequentemente é feito por semelhança com 
casos precedentes e onde a imprecisão é 
intrínseca [5]. Isto também ocorre em um 
processo de avaliação de propostas para 
aquisição de equipamentos médicos. 
 
Metodologia 
 

Em [6], foi mostrada uma planilha para 
avaliação de propostas de fornecimento durante 
um processo de aquisição de equipamentos 
médicos. Esta planilha foi adaptada e 
implementada em [7] durante um processo de 
aquisição de bombas infusoras, onde todos os 
itens das propostas foram agrupados nos fatores 
Custo, Desempenho e Ergonomia, que 
receberam notas (entre 0,0 e 10,0) de acordo 
com a sua adequação aos itens da especificação 
do equipamento desejado. Isto mostrou a 
necessidade de determinar a importância real dos 
fatores envolvidos na avaliação das propostas de 
aquisição, que provavelmente iriam divergir de 
acordo com a experiência do profissional 
envolvido na avaliação e o perfil da instituição 
onde este trabalha. Para isso foram seguidos os 
passos: 
• Geração dos exemplos: foi montada uma 
planilha simulando 20 propostas de fornecimento 
de equipamentos médicos, sendo cada proposta 
composta por números representando notas de 
Custo, Desempenho e Ergonomia do 
Equipamento a ser adquirido. As notas foram 
obtidas de 03 seqüências de 20 números 
aleatórios geradas anteriormente no MS-Excel7 
(correlação em torno de 0,3). 
• Consulta aos especialistas: Essa planilha foi 
enviada no primeiro semestre de 2003, por 
correio eletrônico, a 33 engenheiros clínicos 
brasileiros em atividade nas regiões Nordeste 
(03), Sudeste (16), Sul (12) e Centro-Oeste (02). 
Destes, apenas 15 engenheiros responderam. No 
segundo semestre, a mesma planilha foi 
preenchida por 23 profissionais da área da saúde 
(administradores hospitalares, enfermeiras, 
médicos e dentistas), que estavam exercendo 
atividades administrativas nas Secretarias de 
Saúde de diversos municípios da Região Norte do 
Estado do Paraná, durante uma aula de um curso 
de capacitação para Gestores Hospitalares 
financiado pelo Ministério da Saúde do Brasil. O 
objetivo da consulta foi atribuir uma nota final 
para cada uma das 20 propostas mostradas na 
planilha. 
• Análise das respostas recebidas: as respostas 
obtidas foram divididas em 02 grupos, um com 

respostas dos Engenheiros Clínicos (grupo EC) e 
outro com respostas dos Gestores Hospitalares 
(grupo GS). Em seguida, as respostas de cada 
um dos grupos foram submetidas a análises de 
correlação, regressão e de variância para retirar 
as respostas muito discordantes dentro do 
mesmo grupo e diminuir o nível de ruído entre 
elas. 
 

 
 

Figura 1 – Modelo de rede neural utilizando um 
único neurônio treinado com o algoritmo LMS. 

 
• Definição das Redes Neurais: através de 
softwares, desenvolvidos pelos autores deste 
trabalho na ferramenta científica MATLAB7, foram 
implementados dois algoritmos de treinamento 
supervisionado de Redes Neurais Artificiais 
(RNA): o algoritmo de Mínimos Quadrados (Least 
Mean Squares ou LMS) e o algoritmo de Retro-
Propagação (Back-Propagation). O algoritmo 
LMS foi implementado em um único neurônio com 
função de ativação linear (modelo LMS que é 
mostrado na Figura 1). Já o algoritmo de Retro-
Propagação foi utilizado em duas configurações: 
perceptron com 01 camada escondida (RN-1) 
com 5 neurônios; e perceptron com 02 camadas 
escondidas (RN-2), sendo a primeira com 5 
neurônios e a segunda com 3 neurônios. As 
entradas dos diversos modelos de redes neurais 
foram as seqüências de números aleatórios 
contidos na planilha da pesquisa com os 
especialistas, enquanto os valores da saída da 
RNA consistiram nas respostas (notas finais) 
fornecidas. Os coeficientes de aprendizagem e de 
inércia utilizados ficaram fixos em 0,01 e 0,5 
respectivamente. Estas arquiteturas foram 
escolhidas para comparar os resultados com um 
trabalho anterior, onde encontrou-se os menores 
erros quadráticos médios utilizando estas 
configurações [8]. Para os neurônios treinados 
com o algoritmo de Retro-Propagação foi utilizada 
a função de ativação sugerida em [9], que é 
mostrada na Equação (1). 
 







= vv

3
2

tanh7159,1)(ϕ  (1)

Onde: 
o n(v) = função de ativação dos neurônios treinados com o 

algoritmo de retro-propagação; 
o v = potencial de ativação do neurônio. 
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• Treinamento das redes neurais: para cada 
modelo (LMS, RN-1 e RN-2) e para cada grupo 
(EC e GS), foram treinadas 100 redes neurais 
independentes com seleção aleatória, e sem 
reposição, dos exemplos de treinamento e de 
teste (70% e 30% do total de exemplos 
respectivamente). O objetivo do treinamento de 
cada rede neural independente foi minimizar a 
função custo EQMF, que representou a metade 
do menor erro quadrático médio de uma época, 
conforme é mostrado na Equação (2). 
 

( )
∑
=

−
⋅=
E

i E

yid iEQMF
1

2

2
1  (2)

Onde: 
o EQMF = função custo; 
o E = número de exemplos de uma época; 
o di = saída desejada (resposta do especialista) 

correspondente ao exemplo i; 
o yi = saída fornecida pela RNA referente ao exemplo i. 
 

O tipo de treinamento foi seqüencial, onde 
os pesos sinápticos foram ajustados sempre que 
um novo exemplo era apresentado à RNA. 
Conforme recomendado em [9], a ordem de 
apresentação dos exemplos de treinamento foi 
aleatória. Estabeleceu-se um limite de 500 
épocas para o treinamento do grupo EC e 393 
épocas para o grupo GS para permitir que 
houvesse o mesmo número de exemplos (77.000) 
durante todo o treinamento das RNAs que iriam 
representar os dois grupos estudados. Tanto as 
entradas como as saídas foram normalizadas 
(divididas por 10) para garantir valores entre -1,0 
e +1,0, evitando assim, a saturação da RNA. Por 
isso, os EQMFs foram desnormalizados 
(multiplicados por 100) antes de serem 
armazenados. 
• Escolha da melhor arquitetura: entre os 
modelos estudados, utilizando testes de 
hipóteses foi escolhido aquele que melhor 
representou as respostas dos especialistas 
consultados, ou seja, cujo EQMF fosse o menor 
tanto em relação a todos os exemplos, como 
também em relação à media das respostas dos 
especialistas. Também foram elaborados alguns 
gráficos tridimensionais (3-D) mostrando a 
resposta dos modelos em função dos fatores 
Custo, Desempenho e Ergonomia, que variaram 
de 0,0 a 10,0. Os gráficos 3-D permitiram 
observar a natureza (linear ou não) dos diversos 
modelos de RNA estudados e também serviram 
para comparar as respostas destes modelos, 
através do cálculo do erro quadrático médio e dos 
seus coeficientes de correlação. 
• Comparação das respostas dos grupos: foram 
comparadas as respostas apresentadas pelas 
RNAs que representaram os grupos de 
engenheiros (EC) e de gestores (GS). Isto 
permitiu observar qual a importância dada por 
cada grupo aos 03 fatores em estudo. 

Resultados 
 
• Grupo EC: após análises de correlação e 
regressão, dos 15 especialistas iniciais sobraram 
11, pois 4 deles interpretaram incorretamente a 
pontuação do fator Custo (aparecimento de 
correlações parciais negativas entre as notas 
atribuídas e o fator Custo). Com isto, a variância 
média entre as respostas caiu de 3,23 para 0,95. 
Os coeficientes de correlação entre as respostas 
dos especialistas restantes e a média das 
respostas foram superiores a 0,88. Com isto 
obteve-se o gráfico da Figura 2, que apesar de 
representar valores discretos, é apresentado na 
forma de curvas contínuas para facilitar a 
visualização da correlação entre as respostas dos 
11 especialistas restantes no grupo EC. 
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Figura 2 - Respostas dos engenheiros após as 
análises de correlação, regressão e variância (a 
curva em destaque é a média das respostas). 
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Figura 3 - Respostas dos gestores após as 
análises de correlação, regressão e variância (a 
curva em destaque é a média das respostas). 

 
• Grupo GS: dos 23 especialistas iniciais houve 
09 eliminados pois: 02 apresentaram correlações 
parciais negativas dos fatores Custo e Ergonomia 
em relação às notas finais (interpretação 
equivocada do questionário); 01 apresentou 
correlações parciais muito baixas (inferiores a 
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0,3) de todos os fatores em relação às notas 
finais (grande possibilidade de utilização do acaso 
para atribuir as notas finais); e 06 apresentaram 
correlações baixas (inferiores a 0,6) das suas 
respostas com a média das respostas dos demais 
especialistas. Isto possibilitou uma queda da 
variância média de 2,49 para 1,59. Os 
coeficientes de correlação entre as respostas dos 
especialistas restantes e a média das respostas 
foram superiores a 0,89. Com isto obteve-se o 
gráfico da Figura 3. 

 
• Treinamento das RNAs: os valores médios 
dos EQMFs das 100 redes neurais independentes 
são mostrados nas Tabelas 1 e 2. Após aplicar 
testes de hipóteses com significância 0,01, 
observou-se que nos 2 grupos estudados não 
houve diferença estatística entre os EQMFs dos 
modelos RN-1 e RN-2 em relação às respostas, 
tanto dos exemplos de treinamento, como nos de 
teste. 
 
Tabela 1 – EQMFs obtidos durante o treinamento 

das RNAs com os dados do Grupo EC. 
 

 LMS RN-1 RN-2 
EQMF de Treinamento 0,4569 0,4629 0,4704 
EQMF de Teste 0,4704 0,4765 0,4797 
EQMF da Média do Grupo EC 0,0253 0,0284 0,0367 

 
Tabela 2 – EQMFs obtidos durante o treinamento 

das RNAs com os dados do Grupo GS. 
 

 LMS RN-1 RN-2 
EQMF de Treinamento 0,8056 0,8349 0,8389 
EQMF de Teste 0,8234 0,8542 0,8622 
EQMF da Média do Grupo GS 0,0664 0,0946 0,0986 

 
• Escolha do Melhor Modelo: em relação às 
médias das respostas dos especialistas, 
observou-se que o modelo LMS apresentou os 
menores EQMFs tanto para o grupo EC (vide 
Tabela 1), como para o grupo GS (vide Tabela 2). 
Os coeficientes de correlação das respostas dos 
03 modelos estudados com a média das 
respostas dos especialistas foram todas 
superiores a 0,98, o que para 20 amostras 
(número de propostas constantes na planilha que 
foi utilizada na consulta aos especialistas), 
fornece um intervalo de confiança aproximado de 
+0,95 a +1,00. 

No grupo EC, após desnormalização, 
encontrou-se a resposta média (desvios-padrão 
dos coeficientes em torno de 8%) do modelo LMS 
que é mostrada na Equação (3). 
 

ErgonomiaDesempenho

CustoECFinalNota

×+×+

+×+−≅

21,055,0

56,039,1)(
 (3)

 
Os testes de hipóteses a 0,01, indicaram 

que na Equação (3), o coeficiente do fator Custo 
não era menor que o coeficiente do fator 

Desempenho, e este último era maior que o 
coeficiente do fator Ergonomia. 

A Figura 4 mostra as respostas do modelo 
LMS e da RN-2 em relação à média das 
respostas dos especialistas válidos do grupo EC. 

A Figura 5 mostra comparações entre as 
respostas fornecidas pela RN-2 e pelo modelo 
LMS para diversos valores dos fatores Custo, 
Desempenho e Ergonomia. 
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Figura 4 - Comparação da Média das Respostas 
dos Engenheiros Clínicos (EC) com os resultados 

dos modelos RN-2 e LMS. 
 

 
 

Figura 5 - Comparação das respostas dos 
modelos RN-2 e LMS treinados com as respostas 

do Grupo EC. 
 

No grupo GS, após desnormalização, 
encontrou-se a resposta média (desvios-padrão 
dos coeficientes em torno de 8%) do modelo LMS 
que é mostrada na Equação (4). 

 

ErgonomiaDesempenho

CustoGSFinalNota

×+×+

+×+−≅

38,058,0

36,028,1)(
 

 
(4)

 
Os testes de hipóteses a 0,01, indicaram 

que na Equação (4), a média do coeficiente do 
fator Custo era menor que a média do coeficiente 
do fator Ergonomia, que por sua vez era menor 
que o coeficiente do fator Desempenho. 

A Figura 6 mostra as respostas do modelo 
LMS e da RN-2 em relação à média das 

CBIS’2004 167

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



respostas dos especialistas válidos do grupo GS. 
A Figura 7 mostra a comparação entre as 
respostas fornecidas pela RN-2 e pelo modelo 
LMS para diversos valores dos fatores Custo, 
Desempenho e Ergonomia. 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Número da Proposta

N
ot

as
 F

in
ai

s

Média (GS)
RN-2
LMS

 
 
Figura 6 - Comparação da Média das Respostas 
dos Gestores de Saúde (GS) com os resultados 

dos modelos RN-2 e LMS. 
 

 
 

Figura 7 - Comparação das respostas dos 
modelos RN-2 e LMS treinados com as respostas 

do Grupo GS. 
 

Discussão e Conclusões 
 

A partir da Equação (1), pode-se calcular a 
função custo de um modelo de RNA em relação a 
todas as amostras de um mesmo grupo: 

 

∑ ∑∑
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Onde: 
o EQMFTot = função custo da RNA em relação a todas as 

amostras de um mesmo grupo; 
o EQMFp = função custo da proposta p; 
o yp = resposta da RNA para a proposta p; 
o dpj = nota do especialista j para a proposta p; 
o n = número de especialistas válidos para treinar e testar a 

RNA. 
 
Logo, o valor ideal da resposta da RNA, 

que minimiza o EQMFp mostrado na Equação (5), 
para cada uma das 20 propostas apresentadas 

na planilha será a média das notas atribuídas 
pelos especialistas para aquela proposta. Isto é 
fácil de comprovar ao derivar a Equação (5) em 
relação a yp. Isto resultará na Equação (6), que 
ao ser derivada novamente fornecerá sempre um 
valor positivo, comprovando que a raiz da 
Equação (6) será um valor de mínimo do EQMFp. 
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Então, o valor mínimo do EQMFTot será 

dado pela Equação (7). 
 

{ }

∑ ∑

∑












= = ⋅⋅
















∑
= 















−

=

=
=

=

20

1 1 220

1

2

20

1 20

p

n

j n

n

j n
pjd

d pj

p

pEQMF
mínTotEQMFmín

  
(7) 

 
Observando a Equação (7), pode-se 

perceber que o valor mínimo do EQMFTot será 
aproximadamente a metade da variância média 
entre as respostas dos especialistas de um 
mesmo grupo. Então pode-se dizer que os EQMF 
de treinamento e teste das redes neurais 
estudadas em relação às respostas dos grupos 
EC e GS estão em níveis aceitáveis, pois os 
valores mostrados nas tabelas 1 e 2 são da 
mesma ordem que a metade da variância média 
das respostas dos especialistas válidos de cada 
um dos grupos. 

Quanto aos EQMFs das RNAs em relação 
à média das respostas dos especialistas, estes 
resultados são melhores que os encontrados em 
[8], pois desta vez foram utilizados 25 
especialistas válidos (8 vezes mais que no 
trabalho anterior), o que permitiu mais dados para 
treinamento das RNAs e melhor definição dos 
modelos encontrados. Também pode-se dizer 
que os modelos que apresentam o menor erro 
são as 100 redes treinadas com o algoritmo LMS, 
cujas respostas médias mostradas nas Equações 
(3) e (4) são de natureza linear. Isto pode ser 
reforçado ao analisar as Figuras 4 e 7, que 
mostram gráficos tridimensionais que se 
assemelham bastante com planos, cujas 
inclinações irão depender dos valores dos 
coeficientes dos fatores Custo, Desempenho e 
Ergonomia nas Equações (3) e (4). 

A partir da Equação (1), os erros absolutos 
médios dos modelos LMS para os grupos EC e 
GS poderão ser calculados segundo as Equações 
(8) e (9). 
 

23,00253,022 ≅⋅=⋅= − LMSECEC EQMFerro  (8)
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36,00664,022 ≅⋅=⋅= −LMSGSGS EQMFerro  (9)
 

Em uma faixa de 0,0 a 10,0 de valores 
possíveis da Nota Final, os resultados das 
Equações (8) e (9) não irão alterar 
significativamente a decisão a ser tomada, pois a 
correlação entre as respostas dos especialistas 
de um mesmo grupo são altas, como pode ser 
verificado nas Figuras 2 e 3. 

No caso dos especialistas pesquisados: 
• apesar de algumas flutuações nas notas 
finais, percebe-se que a maneira de pensar 
(refletida nas correlações das respostas) é 
semelhante em especialistas do mesmo grupo e 
com formação semelhante (no caso específico 
dos engenheiros clínicos), mas pode variar 
ligeiramente dependendo da formação e 
experiência dos especialistas pesquisados (vide 
ruído um pouco maior entre os especialistas do 
grupo GS, que possui profissionais com perfis 
mais diversificados); 
• a aproximação da função “nota final” por uma 
função linear (média ponderada) não introduz um 
erro significativo, que possa alterar a tomada de 
decisão dos grupos de especialistas estudados; 
• foi notória a variação do perfil dos 
profissionais envolvidos, principalmente quando 
comparada a diferença de ênfase que cada grupo 
deu aos fatores Custo, Desempenho e 
Ergonomia, sendo os 02 primeiros fatores mais 
importantes para os engenheiros, e que os 02 
últimos foram considerados mais importantes 
para os gestores. Isto é fácil de ser entendido 
devido ao grupo GS ter majoritariamente 
componentes que  também são usuários dos 
equipamentos. 

Assim, o método proposto utilizando redes 
neurais artificiais para determinação da 
importância dada aos fatores Custo, Desempenho 
e Ergonomia por diversos profissionais envolvidos 
em um processo de aquisição de equipamentos 
médicos, mostrou ser bem simples de aplicar e 
com boas possibilidades de melhorias para ser 
utilizado futuramente em sistemas especialistas. 
Isto será possível pois a aproximação da resposta 
por uma expressão linear facilitará bastante o 
processo de explanação da decisão tomada pela 
RNA, o que poderá auxiliar a tomada de decisão 
para aquisição de equipamentos médicos. 
Entretanto, serão necessários mais estudos para 
verificar a suficiência dos fatores Custo, 
Desempenho e Ergonomia durante a avaliação de 
propostas de aquisição de equipamentos 
médicos, para se necessário, criar modelos mais 
abrangentes e realistas. 
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Modo Auditor Num Sistema Automático de Condutas Clínicas Para o
Atendimento Primário

Cleo Zanella Billa1, Jaques Wainer1
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Resumo – ST-Guide é uma abordagem estado/transição para a representação e interpretação de
guidelines clínicos automáticos de atendimento primário. Foram desenvolvidos diferentes modos de
interação com o ST-Guide e esse trabalho foca o modo auditor, o qual tem o objetivo de analisar o
tratamento clínico. O modo auditor funciona como uma máquina de estados não-determinística, que permite
que o sistema siga o tratamento apesar de informações consideradas essenciais estarem faltando. Um
guideline baseado no IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão foi desenvolvido utilizando o ST-Guide.

Palavras-chave: ST-Guide, guidelines clínicos, modos de interação, auditor.

Abstract - ST-Guide is a state/transition approach to the representation and computer interpretation of
clinical guidelines for primary and secondary care of chronic diseases. Different modes of interaction with
clinical guidelines were developed and this work focuses on the mode called auditor. The main goal of the
auditor is to analyze clinical care. The auditor works as a non-deterministic state machine, which allows the
system to follow the treatment, despite some essential information are missing. A guideline based on the IV
Brazilian Directives of Hypertension was developed using ST-Guide.

Key-words: ST-Guide, clinical guidelines, interaction modes, auditor.

Introdução

Um guideline clínico ou guia de conduta
clínico, é definido como um conjunto de
recomendações desenvolvidas de maneira
sistematizada, que se destinam a apoiar o médico
e o paciente na tomada de decisões acerca dos
cuidados da saúde, em situações clínicas
específicas [1]. A utilização de guidelines pode
trazer diversos benefícios, tanto para pacientes
quanto para os profissionais da saúde. Dentre
esses benefícios, o principal é a melhoria da
qualidade do tratamento recebido pelo paciente.
Um guideline automático é um sistema
computacional que modela um guideline.
Geralmente, esse está ligado a um sistema de
registro eletrônico de pacientes, de forma que o
sistema possa recuperar dados do paciente sem
fazer um número excessivo de perguntas ao
médico.

Existe um grande número de trabalhos
relacionados a guidelines, entre eles destacam-se
o Arden Syntax [2,3,4], Athenas [2,5],GLIF [2,3,4]
, PROforma [2,3,4], etc. Wainer, Monteiro e outros
propuseram o modelo ST-Guide [6]. O ST-Guide
se distingue da maioria das propostas por não
tentar ser uma linguagem de representação geral,
para qualquer guideline, mas por se concentrar
em guidelines de atendimento primário. A
principal característica do atendimento primário,
explorada pelo ST-Guide, é que a cada consulta o
paciente pode ser classificado como estando num

estado, e que no máximo, durante a consulta,
quando mais dados são adquiridos, o paciente
passa a ser considerado como pertencente a um
outro estado.

Assim, o ST-Guide assume que ao início de
uma consulta o paciente está num estado
conhecido e este estado guia as informações que
o médico deve pedir ao paciente, e que tais
informações podem no máximo levar o tratamento
do paciente a ser considerado como num outro
estado, que tem seus próprios requisitos quanto a
dados, exames, ações terapêuticas, etc [6].

A idéia básica por trás do ST-Guide é que o
guideline é modelado como uma máquina de
estados. Onde os estados representam o estado
do paciente e as transições representam quais
são as possíveis mudanças de estado que o
paciente pode ter, dado um conjunto de
informações. Ou seja, do ponto de vista do
sistema, o paciente está em diferentes estados e
a transição de um estado para outro acontece
durante uma consulta[6].

A Figura 1 apresenta um exemplo de
máquinas de estados, onde as elipses
representam estados e as flechas representam as
transições. Cada transição possui um conjunto de
condições que deve ser satisfeito para que a
transição seja tomada.
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Figura 1: Exemplo de Máquina de Estados

Para modelar um guideline, primeiro deve-se
encontrar quais os estados possíveis do paciente
durante o tratamento e depois interligar esses
estados, determinando quais os próximos estados
possíveis de se atingir a partir de cada estado, e
quais são as condições para que essa transição
ocorra. É importante dizer que cada estado
possui diversos atributos que determinam todas
as ações e decisões que devem ser feitas durante
a consulta. Cada estado possui os seguintes
atributos:

• Exames Físicos: Indica quais os exames
físicos que devem ser realizados naquele
estado.

• Exames Laboratoriais: Representa quais os
exames laboratoriais pertencentes ao estado.
Este atributo é utilizado em dois momentos.
No início da consulta, ele funciona como
avaliador e pergunta pelos resultados dos
exames laboratoriais que deveriam ter sido
realizados. No segundo momento, que é no
final da consulta (depois do paciente ter
trocado de estado), ele funciona como um
apontador de quais os exames laboratoriais
que devem ser feitos e trazidos na próxima
consulta.

• Perguntas: Refere-se às perguntas que
devem ser feitas ao paciente, pertencente
aquele estado, durante a consulta. A diferença
entre exames físicos e perguntas é puramente
conceitual. Por exemplo, as seguintes
perguntas não são consideradas exames
físicos: “Você tomou os medicamentos
indicados?” ou “Você apresentou esse ou
aquele efeito colateral?”.

• Transições: Determina quais são as
condições para o paciente mudar do estado
atual para algum outro estado. As condições
são em cima dos resultados obtidos nos
exames físicos, exames laboratoriais e
perguntas.

• Medicação: Estabelece quais os
medicamentos que devem ser tomados pelo
paciente naquele estado.

• Sugestões: Contém informações que são
apresentadas aos pacientes naquele estado.
Inclui, por exemplo, sugestões de mudança no

estilo de vida do paciente e pode recomendar
o paciente a procurar um especialista na área.

• Próxima Consulta: Aponta em quanto tempo
o paciente deverá retornar para realizar uma
nova consulta.

Da forma que ST-Guide foi implementado ele
guia os passos do profissional da área da saúde
durante a consulta. Ou seja, vai requisitando
informações e recomendando as ações a serem
feitas durante consulta. Esse modo de interação
foi chamado de modo autoritário.

O modo autoritário pode ser apropriado para
algumas situações, mas não todas. Portanto o
sistema deve ter a possibilidade de tratar com
mais de um tipo de usuário. Para isso é
necessário que existam diferentes modos de
interação entre o sistema e o usuário. Esses
modos interpretarão o guideline descrito da
mesma forma, o que muda é sua apresentação
ao usuário. Os seguintes modos de interação
foram desenvolvidos: modo autoritário, modo
aprendiz, modo especialista e modo auditor.

Dentre os modos de interação desenvolvidos
se destaca o modo auditor que tem como
principal objetivo analisar o comportamento do
profissional da área da saúde. Ou seja, o modo
auditor tem como função encontrar diferenças nos
procedimentos desenvolvidos e nos
procedimentos indicados no guideline, podendo
assim gerar alertas que advertem o médico.

Modo Auditor

Os usuários em potencial do modo auditor
seriam as pessoas interessadas na qualidade do
tratamento realizado. Através desse modo esses
usuários podem descobrir, por exemplo, se o
profissional da área da saúde deixou de fazer
algum procedimento considerado essencial ou se
cometeu algum excesso.

Como já foi dito, no modo auditor espera-se
que o sistema seja capaz de descobrir as
diferenças entre os procedimentos realizados
pelo médico e os procedimentos descritos no
guideline. Então, deve-se levar em conta que
provavelmente existirão diversas falhas, como
informações desnecessárias ou a falta de
informações essenciais. Mas esses tipos de faltas
não podem ser fatores que impeçam que o
paciente seja classificado num determinado
estado. Logo, a falta ou a existência de
determinadas ações ou decisões não devem
afetar a classificação do novo estado do paciente.

Por isso os fatores que contam no momento
de classificar o estado do paciente são as
informações relevantes que foram obtidas.

Como há a possibilidade de haver a falta de
muitos dados sobre o paciente, o sistema deve
ser capaz de migrar para o estado correto mesmo
que falte alguma informação considerada
essencial. Por isso, o sistema agora ao invés de

Estado A Estado B

Estado C

Exame1>140 OU
Exame 2 >90

Exame1<140 E
Exame2<90

Exame1>140 E
Exame2>90 E
Exame3=’Verdadeiro’

Exame3=’Falso’
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se comportar como uma máquina de estados
determinística, onde apenas uma transição era
possível para um determinado conjunto de
entradas, ele se torna uma máquina de estados
não-determinística, onde várias transições podem
ser válidas com o mesmo conjunto de
informações.

Mas apesar de várias transições serem
válidas, apenas uma é tomada, e isso passa a ser
um problema já que agora o sistema não sabe
mais qual é o estado atual do paciente, porque
ele poderia estar em qualquer estado que as
transições válidas o levassem. O sistema só irá
descobrir qual a transição tomada naquele
momento mais a frente, quando a combinação de
novas informações e novas transições levarem a
uma conclusão sobre o caminho tomado na
máquina de estados.

Portanto, ao invés de dizer que o paciente
está num determinado estado na hora da
consulta, é dada uma lista de estados possíveis
que o paciente possa estar classificado. O que
leva a uma combinação de ações e decisões que
devem ser feitas.

Cada transição é dada por um conjunto de
condições. Se todas as condições são satisfeitas,
numa máquina de estados determinística, a
transição é tomada. Já no caso da máquina de
estados não-determinística, a transição é
considerada válida e pode ou não ser tomada
dependendo das próximas informações obtidas
para validar um determinado conjunto de entrada.

Então para encontrar o estado correto do
paciente, o sistema considera que toda a
informação que falta para uma determinada
transição possui um valor que valida a condição
que depende desta informação. Portanto, caso
não haja informação nenhuma sobre o paciente, o
sistema irá considerar que todos os estados são
possíveis, porque todas as condições serão
satisfeitas.

A partir do momento que o paciente pode ser
considerado como estando em vários estados,
fica difícil determinar quais foram as decisões e
ações corretas ou erradas, já que é possível que
hajam ações e decisões corretas para um
determinado estado e que sejam erradas para
outro estado.

Para avaliar as ações tomadas pelo médico,
decidiu-se levar em conta a união e a intersecção
das ações. Portanto, dado o conjunto de estados
possíveis do paciente, faz-se a união dos exames
físicos, exames laboratoriais, perguntas e
medicação e compara-se com os dados obtidos
pelo profissional da área da saúde, se existe
algum dado que não está no conjunto gerado
pela união, sugere-se que o médico cometeu um
excesso, já que em nenhum estado possível
aquela ação ou decisão seria adequada.

E para descobrir os dados faltando, faz-se a
intersecção dos exames físicos, exames
laboratoriais, perguntas e medicação e compara-

se com os dados obtidos. Se existe algum dado
no conjunto formado por essa intersecção que
não está entre os dados obtidos então se sugere
que o profissional da área da saúde cometeu uma
falta e não tomou determinada ação ou decisão.

Mas o sistema pode chegar a uma situação
onde não encontre nenhuma relação entre os
estados possíveis do paciente e as ações e
decisões que foram realizadas pelo profissional
da área da saúde, nesse caso, houve um erro ou
do médico ou do sistema. Então para poder voltar
a acompanhar e consequentemente avaliar os
passos do médico, o sistema deve encontrar um
estado onde as ações e decisões médicas
estariam corretas. Para poder fazer essa re-
sincronização, foi escolhido que o estado do
paciente seria encontrado através de uma análise
da medicação de cada estado e a recomendada
pelo médico.

Além disso, o modo autoritário é capaz de
analisar a dosagem da medicação indicada,
podendo alertar sobre uma dosagem inicial muito
alta, ou ainda, alertar caso haja uma troca de
medicamento muito cedo, ou seja, quando a
dosagem da medicação ainda não era máxima e
sem nenhum motivo aparente houve uma troca
da medicação.

A análise da dosagem do medicamento é
feita de forma automática pelo sistema, ele
considera “dose” como uma pergunta a ser feita
pelo médico. Mas ao buscar no banco de dados a
dose atual do medicamento e no guideline a dose
máxima do medicamento, o próprio sistema
acrescenta a base de dados a informação sobre a
dosagem da medicação ser máxima ou não.

O algoritmo desenvolvido para o modo
auditor foi:

1. Recupera os possíveis estados atuais do
paciente. Caso seja a primeira vez que o
modo auditor esteja sendo rodado, ele
considera que o paciente possa estar em
qualquer estado.

2. Gera novas transições onde os dados
incompletos não excluem a validação da
transição.

3. Busca no banco de dados as informações
obtidas sobre o paciente até o dia da consulta
atual.

4. Calcula a dosagem da medicação atual do
paciente e insere na base de dados se é
possível aumentar essa ou não.

5. Através dos possíveis estados atuais do
paciente e das novas transições geradas,
descobre quais são os possíveis próximos
estados do paciente.

6. Faz a união dos exames físicos, exames
laboratoriais, perguntas e medicamentos
sugeridos pelos possíveis próximos estados.

7. Faz a intersecção dos exames físicos,
exames laboratoriais, perguntas e
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medicamentos sugeridos pelos possíveis
próximos estados.

8. Faz a diferença entre o conjunto dos dados
obtidos do paciente e o conjunto dado pela
união dos exames físicos, exames
laboratoriais, perguntas e medicamentos dos
possíveis próximos estados. Os resultados
são considerados excessos.

9. Faz a diferença entre o conjunto dado pela
intersecção dos exames físicos, exames
laboratoriais, perguntas e medicamentos dos
possíveis próximos estados e o conjunto
dado pelos dados obtidos do paciente. Os
resultados são considerados faltas.

10. Através da medicação obtida acima, re-
sincroniza o sistema com o tratamento do
paciente. Ou seja, pula para o estado que
possui a medicação igual a indicada ao
paciente.

O sistema modifica o estado atual do
paciente, para o obtido no processo de
sincronização acima.

Resultados

Para a realização de testes do modo auditor
foi utilizado o guideline “IV Diretrizes Brasileiras
de Hipertensão arterial“ que foi realizada em
conjunto pelas Sociedades Brasileiras de
Nefrologia, Cardiologia e Hipertensão em 2002.

Nesse trabalho foi feita a modelagem desse
guideline para o formato do ST-Guide. Por uma
questão de simplificação, apenas a parte de
tratamento medicamentoso foi modelada.

O guideline separa os medicamentos em seis
grupos: diuréticos, alfa-bloqueadores, beta-
bloqueadores, bloqueadores do receptor da
angiotensina II, inibidores ECA e antagonistas do
Cálcio.  São apresentados também quais os
fatores que impedem ou favorecem o uso de
determinados medicamentos.

Analisando os dados de um paciente obteve-
se a seguinte saída:

-------  Dia: 37265 --------
Lista de Exames Realizados e Provavelmente
Corretos:
    -> sbp  : 189
    -> dbp  : 97

Medicação Atual:
    -> nenhuma

Estado Antes: terapiaDrogas
Estado Depois: terapiaDrogas

 ***  OK!! - Sistema de acordo com a medicacao
atual.

Lista de Exames Possivelmente Faltando:
    -> nenhuma

Lista de Exames Possivelmente A Mais:
    -> nenhuma

-------- Dia: 37293 --------
Lista de Exames Realizados e Provavelmente
Corretos:
    -> sbp  : 182
    -> dbp  : 122

Medicacao Atual:
    -> Antagonistas de Cálcio – Cardizem 30mg
(3x ao dia)
    -> Inibidores ECA – Vasopril 20mg (2x ao dia)

Estado Antes: terapiaDrogas
Estado Depois: calciumAce

***  ALERTA!! - Sistema NÃO concorda com a
medicacao atual.

Lista de Exames Possivelmente Faltando:
    -> nenhuma
Lista de Exames Possivelmente A Mais:
    -> Colesterol e frações
    -> Glicemia
    -> TGO
    -> TGP
    -> Triglicerides

-------- Dia: 37372 --------
Lista de Exames Realizados e Provavelmente
Corretos:
    -> sbp  : 174
    -> dbp  : 114

Medicacao Atual:
    -> Antagonistas de Cálcio – Cardizem 30mg
(3x ao dia)
    -> Inibidores ECA – Vasopril 20mg (2x ao dia)

Estado Antes: calciumAce
Estado Depois: calciumAce

***  OK!! - Sistema de acordo com a medicacao
atual.

Lista de Exames Possivelmente Faltando:
    -> nenhuma
Lista de Exames Possivelmente A Mais:
    -> PSA

-------- Dia: 37484 --------
Lista de Exames Realizados e Provavelmente
Corretos:
    -> sbp  : 194
    -> dbp  : 118

Medicacao Atual:
    -> Antagonistas de Cálcio – Cardizem 30mg
(3x ao dia)
    -> Inibidores ECA – Vasopril 20mg (2x ao dia)
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    -> Beta-Bloqueadores – Inderal 40mg (2x ao
dia)

Estado Antes: calcium
Estado Depois: betaCalciumAce

***  Alerta!!! Dosagem da medicacao anterior não
era maxima.

Lista de Exames Possivelmente Faltando:
    -> nenhuma
Lista de Exames Possivelmente A Mais:
    -> nehuma

Observando o relatório de saída, pode-se
perceber que o sistema concorda com o
tratamento dado na primeira e na terceira
consulta, enquanto que na segunda e na Quarta
consulta um alerta foi gerado, devido a possíveis
diferenças no tratamento do paciente.

 Analisando a primeira consulta, nota-se que
o paciente deve ser diagnosticado como
hipertenso já que os valores da pressão sistólica
e da pressão diastólica são maiores que 140 e
90, respectivamente. Segundo o IV Diretrizes
Brasileiras de Hipertensão Arterial [7], um
paciente é hipertenso se apresentar pressão
arterial superior a 140/90.  Mas não
necessariamente o paciente necessita de
tratamento medicamentoso. Depende dos valores
de pressão arterial medida e se o paciente possui
um ou mais fatores de risco.

Na segunda consulta, a pressão medida não
diminuiu. Nesse caso, o profissional da área da
saúde responsável pelo tratamento resolve
indicar dois medicamentos. O sistema ao
encontrar os dois medicamentos sugeridos como
primeira tentativa de medicação gera um alerta.
Segundo o guideline, o ideal seria começar o
tratamento medicamentoso com apenas uma
classe de medicamento e se fosse necessário
iria–se adicionar outros medicamentos durante o
tratamento. Apesar de gerar um alerta, o sistema
é sincronizado com o tratamento realizado. A lista
de exames sobrando é feita em relação ao
tratamento de hipertensão, portanto devem ser
estudados para verificar se realmente são
desnecessários.

Já na terceira consulta, o sistema volta a
concordar com o profissional da área da saúde.
Apesar da pressão sangüínea ainda estar
elevada, o médico não altera a medicação,
mantendo os medicamentos que foram indicados
na consulta anterior.

Na quarta consulta o sistema gera uma alerta
informando que a dosagem da medicação
anterior não era máxima. Na verdade, o guideline
sugere que primeiro deve-se aumentar a dose da
medicação atual antes de se adicionar uma nova
dose ao tratamento. E no exemplo, o profissional
age de forma contrária, ao invés de aumentar a

dose, ele indica mais um medicamento a ser
adicionado ao tratamento.

Em nenhuma consulta faltam informações
consideradas essenciais, isso porque de acordo
com o guideline os únicos exames considerados
essenciais para a hipertensão são a pressão
sistólica e a pressão diastólica. E eles são feitos
nas quatro consultas.

Discussão e Conclusões

Atualmente, é consenso que, de acordo com
o estado da arte, a utilização de guidelines é a
maneira mais eficaz de se melhorar a qualidade
do tratamento médico, fato que foi rigorosamente
demonstrado por Grimshaw e Russel [8],
enquanto reduz o aumento progressivo dos
custos do tratamento médico [1].

O desenvolvimento de novos modos de
interação com um guideline podem trazer ainda
mais melhorias ao tratamento clínico. No caso do
modo auditor, o sistema parece se tornar uma
fonte de informação poderosa para analisar e
avaliar o tratamento realizado por um profissional
da área da saúde.

Ao disponibilizar novos modos de trabalhar
com a informação descrita num guideline
automático, aumenta-se a faixa de possíveis
usuários. Portanto, a opção de novos modos de
interação pode resultar num aumento no uso de
guidelines clínicos, o que pode levar a uma
melhora no tratamento clínico.
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Diferentes Modos de Interação Num Sistema Automático de Condutas
Clínicas Para o Atendimento Primário
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Resumo – ST-Guide é uma abordagem estado/transição para a representação e interpretação de
guidelines clínicos automáticos de atendimento primário. Foram desenvolvidos diferentes modos de
interação com o ST-Guide, disponibilizando assim o conhecimento do guideline para um maior número de
usuários. Foram criados o modo autoritário, o modo aprendiz, o modo especialista e o modo auditor. Cada
um desses modos apresenta uma forma diferente de interação com o sistema.

Palavras-chave: ST-Guide, guidelines clínicos, modos de interação.

Abstract - ST-Guide is a state/transition approach to the representation and computer interpretation of
clinical guidelines for primary and secondary care of chronic diseases. Another modes of interaction with ST-
Guide were developed, allowing that different kind of people become users of knowledge describe in the
guideline. The modes developed are: the authoritarian, the apprentice, the expert and the auditor. Each one
of these represents a different kind of interaction with the system.

Key-words: ST-Guide, clinical guidelines, interaction modes.

Introdução

 O ST-Guide é um modelo desenvolvido por
Wainer e Monteiro [1] para a representação de
guidelines clínicos de atendimento primário. A
principal característica do atendimento primário é
que o paciente pode ser classificado como
pertencente a um estado durante uma consulta[1,
2].

A idéia básica por trás do ST-Guide é que o
guideline é modelado como uma máquina de
estados. Onde os estados representam o estado
do paciente e as transições representam quais
são as possíveis mudanças de estado que o
paciente pode ter, dado um conjunto de
informações. Ou seja, do ponto de vista do
sistema, o paciente está em diferentes estados e
a transição de um estado para outro acontece
durante uma consulta[1, 2].

Da forma que ST-Guide foi implementado
ele guia os passos do profissional da área da
saúde durante a consulta. Ou seja, vai
requisitando informações e recomendando as
ações a serem feitas durante consulta. Esse
modo de interação foi chamado de modo
autoritário[2].

O modo autoritário pode ser apropriado para
algumas situações, mas não todas. Portanto o
sistema deve ter a possibilidade de tratar com
mais de um tipo de usuário. Para isso é
necessário que existam diferentes modos de
interação entre o sistema e o usuário. Esses
modos interpretarão o guideline descrito da
mesma forma, o que muda é sua apresentação

ao usuário. Os seguintes modos de interação
foram desenvolvidos: modo autoritário, modo
aprendiz, modo especialista e modo auditor[2]. O
modelo ST-Guide e o modo auditor foram
amplamente discutidos por Billa e Wainer em [2].

Modo Autoritário

O modo autoritário destina-se a profissionais
da área da saúde que devem ter seu poder
limitado, ou seja, o perfil dos usuários desse
modo é de profissionais que não possuem um
grande conhecimento sobre a patologia e seu
tratamento. Por isso, o modo autoritário indica
todos os passos a serem dados, sem abrir
espaço para que o profissional realize
procedimentos diferentes dos indicados no
guideline.

Nesse tipo de interação, o médico está
totalmente dependente do sistema.  O sistema
descreve todos os procedimentos que devem ser
realizados e o próprio sistema avalia os
resultados obtidos e então informa quais são os
novos procedimentos a serem realizados.

Portanto, nesse modo o papel do
profissional da  saúde é mínimo, ele deve apenas
responder as requisições do sistema. Deixando o
sistema à frente de todo tratamento. É claro que
cabe ao médico decidir se irá seguir ou não o
guideline. Mas considerando que ele esteja
disposto a aderir ao guideline, então o sistema irá
guiar passo a passo o andamento do tratamento.
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Resumindo, no modo autoritário, o sistema
está no controle de todas as ações, ou seja, ele
que comanda quais os passos que devem ser
tomados.  O sistema dirá quais exames físicos
devem ser feitos, quais as perguntas que devem
ser feitas e quais exames laboratoriais que devem
ser analisados.  A partir dos resultados desses, o
próprio sistema irá analisar as informações
obtidas e decidirá quais os próximos passos.
Então, cabe ao profissional da área de saúde
apenas decidir se irá ou não seguir os passos do
sistema.

O modo autoritário segue os seguintes
passos:

• Pede cada exame físico e aguarda o seu
resultado.

• Pede os resultados dos exames
laboratoriais que foram pedidos na última
consulta.

• Informa quais as perguntas que devem
ser feitas e aguarda as repostas.

• Classifica o paciente no seu novo estado.
• Informa quais os exames laboratoriais

que devem ser feitos e trazidos na
próxima consulta.

• Indica qual a medicação que deve ser
tomada.

• Marca a próxima consulta.
• Mostra as sugestões e recomendações

que podem ajudar na recuperação do
paciente.

Modo Aprendiz

Nem sempre o modo autoritário é o melhor
maneira de interação do sistema com o médico,
depende muito dos interesses deste. Num
ambiente de ensino talvez fosse melhor que o
sistema funcionasse como um professor, ou seja,
o sistema iria avaliar as ações do aluno e diria
quais foram seus erros e acertos.

Portanto, o modo aprendiz surge com a
finalidade de ajudar os alunos que estão
aprendendo sobre o diagnóstico e tratamento de
uma determinada patologia, deixando esses com
liberdade de fazerem o que consideram correto e
depois confirmando suas ações com o sistema.

No modo aprendiz, o usuário ou profissional
da saúde realiza todos os procedimentos que
acha correto, então durante a consulta não há
interferência do sistema. O usuário deve apenas
alimentar o sistema com as suas ações e
decisões. No final da consulta, é requisitada a
ajuda do sistema e este então, analisa as ações e
decisões do usuário e emite um relatório
contendo onde o guideline discorda e também
onde concorda com as ações realizadas e as
decisões tomadas.

O modo aprendiz apresenta o seguinte
algoritmo:

• Busca o estado atual do paciente.

• Busca no guideline quais as informações
necessárias naquele estado.

• Busca na base de dados as informações
do paciente que foram obtidas hoje e
também aquelas que ainda são válidas.

• Compara os exames físicos, perguntas e
exames laboratoriais feitos durante a
consulta ou que ainda são válidos, com o
que está descrito no guideline.

• Classifica o paciente num novo estado de
acordo com os dados atualizados do
paciente.

• Compara os exames laboratoriais
pedidos para a próxima consulta, o dia da
nova consulta e a medicação indicada.

• Monta um relatório com erros e acertos.
Os erros incluem casos de excesso e de
negligência. Mostra ainda as sugestões
que devem ser dadas ao paciente.

Modo Especialista

Outro modo de interação interessante é o
que serve de auxílio a um especialista da área.
Nesse caso, o sistema deveria considerar que
todos os passos do profissional da área de saúde
estão corretos e só interferir quando este
profissional requisitar ajuda.

O modo especialista é destinado aos
usuários especialistas na área do guideline,
portanto o sistema não interfere nas ações e
decisões do profissional da área de saúde. O
sistema apenas interfere no tratamento quando o
profissional de saúde solicita, mesmo assim o
sistema não indica erros, só apresenta suas
sugestões quanto ao tratamento.

Esse modo de interação serve apenas para
a consulta do profissional da saúde, caso este
queira saber algum detalhe ou mesmo uma
segunda opinião para poder avaliar determinados
casos. Por exemplo, mesmo sendo um
especialista na área, o profissional da área de
saúde pode estar em dúvida sobre qual
medicação ele deve indicar num certo momento.
Então ele pede uma ajuda ao sistema, que irá
analisa a situação e então sugerir uma
determinada medicação. Como o usuário do
sistema é considerado um especialista, não
espera-se que as sugestões feitas pelo sistema
sejam seguidas. Então, nesse caso, o profissional
da saúde tem total liberdade de interação com o
sistema.

Portanto, de acordo com os dados inseridos
na base de dados o sistema deve “acompanhar”
o usuário e decidir a cada momento qual o estado
que o paciente está classificado. Essa tarefa pode
ser bem complexa, pois o profissional da saúde
tem total liberdade, o que pode levar a
classificação do paciente como estando entre
vários estados possíveis. Nesse contexto, o
sistema não segue um padrão de máquinas de
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estado, agora é permitido que hajam saltos entre
os estados, mesmo que esses não possuam uma
transição definida pelo modelo. O que determina
o estado do paciente são os exames físicos, as
perguntas e os exames laboratoriais realizados.

Como o especialista tem a liberdade de não
utilizar o sistema, não é mais possível encontrar o
estado atual do paciente diretamente pelo seu
estado anterior e as novas informações
alimentadas no sistema, porque o usuário, no
caso o especialista, pode não ter utilizado o
sistema nas últimas consultas. Portanto, para
classificar o paciente num determinado estado
nesse modo, o estado anterior não é importante,
pois não existem garantias de que o último estado
do paciente está “atualizado”. Então, agora o
processo de classificação do estado atual do
paciente será feito  de acordo os exames físicos,
perguntas, exames laboratoriais e medicamentos
informados durante a consulta.

Durante a modelagem do guideline, cada
estado foi definido como um conjunto de
atributos, dentre eles os citados acima que
descrevem as ações do profissional da saúde.
Portanto, cada estado possui atributos distintos.
Então, uma forma de encontrar o estado atual do
paciente pode ser através de uma análise e
comparação desses atributos com as ações que
foram realizadas. O estado que possuir as
características mais próximas dos procedimentos
que foram realizados é, provavelmente, o estado
correto do paciente. No caso do modo
especialista, os atributos que são levados em
consideração são as ações, ou seja, os exames
físicos, perguntas, exames laboratoriais e a
medicação.

Para encontrar o estado correto, é feito um
ranking de todos os estados do guideline. Mas
para poder comparar os estados, é necessário
que haja uma forma de medida, ou seja, é
necessário encontrar um índice que seja capaz
de medir o quão próximo está o conjunto de
procedimentos realizados pelo profissional de
saúde, com o conjunto de ações descritas em
cada estado do guideline.

Um processo semelhante é encontrado no
problema de avaliação de um sistema de
Information Retrieval [3]. Portanto, para realizar a
classificação do estado que o paciente se
encontra no momento que o especialista pede
ajuda ao sistema, foram utilizados alguns
conceitos Information Retrieval, mais
precisamente os índices utilizados para a
avaliação de um sistema de Information Retrieval,
chamados de recall e precision [3].

No contexto do nosso sistema recall  e
precision são definidos como:

• Precision é o número de ações corretas
para aquele estado que foram realizadas.

• Recall é o número de ações realizadas
que são corretas para aquele estado.

Combinando esses dois índices em uma
única medida pode-se comparar os estados e
encontrar qual o estado atual mais provável do
paciente. Recorrendo novamente a literatura de
Information Retrieval [3], encontra-se uma medida
chamada F-Measure que combina precision e
recall num único número entre 0 e 1 [3].

Na verdade, a medida F-Measure é a média
harmônica entre precision e recall e é vastamente
utilizada na literatura [3]. F-Measure é definida
como:

                                                                         (1)

Agora pode-se criar um ranking dos estados
e descobrir qual o estado mais provável que o
paciente se encontra num determinado momento,
sem precisarmos saber qual era o seu estado
anterior. Então, o algoritmo do modo especialista
baseia-se em fazer o ranking e determinar qual o
estado provável do paciente naquele momento.

O algoritmo do modo especialista pode ser
descrito como:

• Busca os dados do paciente e coloca na
base de dados.

• Para cada estado encontra os índices
precision e recall e depois calcula a
medida F-Measure.

• Monta o ranking dos estados levando em
consideração o valor obtido na medida F-
Measure.

• Classifica o paciente no estado que
obteve maior medida F-Measure. Caso
um ou mais estados possuam o mesmo
valor, o primeiro estado a obter o valor é
considerado como o estado atual  do
paciente.

• Avalia as ações e decisões realizadas até
agora de acordo com o que está descrito
para aquele estado no guideline.

• Emite um relatório informando onde
concorda e discorda com o tratamento e
também emite sugestões para este.

Como já foi dito, o modo auditor foi discutido
em [2].

Discussão

Os modos aprendiz e autoritário são bem
semelhantes, eles funcionam basicamente da
mesma maneira. O que muda é o tipo de
apresentação ao usuário. Enquanto no autoritário
o sistema é responsável por comandar a
consulta, o aprendiz apenas orienta se os passos
tomados foram corretos ou não. O autoritário não
abre a possibilidade de se tomar passos errados,
pois ele impõem os passos a serem tomados.
Portanto, no modo autoritário não é possível que

precisionrecall
precisionrecallMeasureF

+
=−

..2

CBIS’2004 178

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



exames a mais sejam realizados e todos os
essenciais devem ter pelo menos uma resposta.

Em compensação, eles agem de forma tão
semelhante que é possível simular o modo
autoritário através do modo aprendiz. Se o
primeiro passo do aluno for pedir ajuda ao
sistema, o relatório vai conter todos os passos
que o autoritário iria gerar. E se o aluno seguir
exatamente o que diz o relatório, o resultado vai
ser o mesmo que seguir o modo autoritário.

O contrário também é possível, mas não
com tantos detalhes. Se a base de dados for
alimentada com as informações obtidas na
consulta e depois for rodado o modo autoritário,
esse pegará essas últimas informações inseridas
e só irá avisar se alguma informação estiver
faltando. Mas nesse caso, ele irá aguardar por
uma resposta do usuário. Porém, o modo
autoritário não informa se houve algum tipo de
excesso e também não compara quais os exames
laboratoriais, a medicação e o dia da próxima
consulta, mas no seu relatório ele mostra as suas
indicações para cada um desses itens.

Já o modo especialista apresenta um
diferencial, ele abre a possibilidade do
profissional da área da saúde não seguir a
máquina de estados modelada. O que apresenta
um problema para encontrar o estado de um
paciente durante uma consulta. Mas a partir da
definição do estado do paciente, o modo
especialista se comporta como uma mistura de
modo autoritário com modo aprendiz, já que o
sistema irá listar quais as ações e decisões
tomadas pelo médico que estão de acordo com o
guideline.

Portanto, mesmo os modos tendo diferentes
formas de apresentação ao usuário, eles se
misturam e pode ser que num momento o
profissional da área da saúde esteja interessado
em um dos modos e no momento seguinte, ele
esteja interessado num outro tipo de interação
com o sistema.

Conclusão

Apesar do sistema apresentar diferentes
modos de interação, a base do sistema é a
mesma, ou seja, os modos continuam seguindo o
conhecimento descrito no guideline. O que muda
de um modo para o outro é a apresentação do
conhecimento ali descrito para o usuário.

Então, o desenvolvimento de novos modos
de interação com um guideline podem trazer
ainda mais melhorias ao tratamento clínico, já que
esses modos permitem que o conhecimento
descrito no guideline possa ser utilizado de outras
maneiras.

E ao disponibilizar novos modos de
trabalhar com a informação descrita num
guideline automático, aumenta-se a faixa de
possíveis usuários. Portanto, a opção de novos
modos de interação pode resultar num aumento

no uso de guidelines clínicos, que de acordo com
o estado da arte, é a maneira mais eficaz de se
melhorar a qualidade do tratamento médico, fato
que foi rigorosamente demonstrado por Grimshaw
e Russel [4].
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Resumo - Este artigo propõe uma arquitetura para suporte ao desenvolvimento de sistemas de prontuário 
eletrônico integrados a sistemas de auxílio ao diagnóstico com o propósito de compartilhar casos e 
conhecimentos clínicos entre a comunidade médica na Internet. Também é apresentada uma aplicação 
baseada em um estudo de caso sobre sinais, sintomas e diagnósticos relacionados à dor abdominal aguda, 
tendo o paradigma simbólico, em especial a Árvore de Decisão, como técnica de aprendizado de máquina 
utilizada.   
 
Palavras-chave: Prontuário Eletrônico, Auxílio Diagnóstico, P2P, Árvore de Decisão, Conhecimento Clínico. 
 
Abstract – An architecture to support the development of electronic healthcare systems integrated to a 
computer-aided diagnostic system is proposed in this paper. The main purpose of this architecture is to share 
clinical cases and clinical knowledge among the medical community using the Internet. It is also presented an 
application based on case studies involving signals, symptoms and related diagnosis on acute abdominal pain. 
The decision tree is used in the computer-aided diagnostic system.  
 
Key-words: Electronic HealthCare, Computer-Aided Diagnosis, P2P, Decision Tree, Clinical Knowledge    
 
 
Introdução 
 

Os sistemas de Prontuário Eletrônico de 
Pacientes (PEP) vêm se mostrando como uma 
ferramenta fundamental para proporcionar o 
gerenciamento das informações clínicas [1] [2] [3]. 
Isso se justifica pela possibilidade do médico, 
utilizando um sistema PEP, armazenar e recuperar 
digitalmente, informações clínicas tais como 
patologias pregressas e exames subsidiários. Dessa 
forma, inúmeras tarefas médicas tornam-se 
automatizadas, como: recuperação do histórico 
clínico completo, pesquisa em grandes volumes de 
dados, pesquisas epidemiológicas, agilização de 
procedimentos administrativos e análises 
quantitativas. 

Os sistemas de suporte à decisão clínica, 
mais especificamente os sistemas de auxílio na 
tomada de decisão diagnóstica (SAD), vêm se 
mostrando, apesar de algumas barreiras [4], como 
um recurso computacional para promover melhorias 
na qualidade do tratamento aos pacientes, e 
principalmente, para a redução de custos 
administrativos em serviços clínicos, hospitalares e 
ambulatoriais [5] [6]. Assim, um médico, utilizando-
se de uma base de conhecimento e/ou de um banco 

de casos, pode ser auxiliado na obtenção de um 
diagnóstico a partir de casos clínicos similares. 

Nesse sentido, sistemas SAD têm sido 
largamente estudados e desenvolvidos no meio 
científico e comercial através do emprego de 
técnicas de representação e aquisição de 
conhecimento. Essas técnicas, também conhecidas 
como técnicas de Aprendizado de Máquina, podem 
ajudar na definição de um possível diagnóstico a 
partir do paradigma de aprendizado empregado, 
sendo este representado por algoritmos 
computacionais. Os paradigmas mais encontrados 
na literatura em sistemas de suporte à decisão 
diagnóstica são: simbólico (exemplo: árvores de 
decisão e regras) [7] [8], estatístico (exemplo: 
bayesiano) [9] [10], conexionista (exemplo: redes 
neurais) [11] [12] e evolutivo (exemplo: algoritmos 
genéticos) [13] [14]. 

A integração dos sistemas SAD aos sistemas 
PEP é interessante. O médico, utilizando seu 
sistema PEP, pode preencher a ficha digital do 
paciente durante a consulta, assinalando um 
conjunto de sinais e sintomas, e depois, de modo 
automático, ser assistido pelo sistema SAD. Nesse 
contexto, a integração resulta em um aspecto 
interessante que é o aproveitamento de uma tarefa 
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obrigatória (manter um prontuário) para o auxílio no 
diagnóstico por um sistema SAD.         

As informações de um sistema PEP muitas 
vezes permanecem isoladas em um banco de dados 
ou sistema de arquivos local, disponíveis somente 
para os médicos que os utilizam. Essa situação 
encoraja trabalhos e pesquisas em 
compartilhamento do conhecimento clínico dos 
prontuários com toda a comunidade médica, 
aumentando assim a precisão do diagnóstico. Em 
[15], por exemplo, propõe-se o compartilhamento de 
imagens médicas DICOM entre a comunidade 
médica usando a tecnologia P2P e Serviços Web. 

A seção seguinte apresenta a metodologia e 
os objetivos deste trabalho a partir do contexto 
descrito anteriormente. Em seguida, é apresentada 
a arquitetura proposta juntamente com a descrição 
dos seus módulos. Nas outras seções do artigo são 
mostradas, nesta ordem, uma implementação de 
parte de um sistema PEP integrado a um sistema 
SAD, os resultados obtidos até o presente momento, 
e finalmente, algumas considerações a respeito de 
trabalhos futuros, trabalhos relacionados e 
conclusões finais.  
 
Metodologia 
 

Nesse contexto, este artigo apresenta uma 
arquitetura para suporte ao compartilhamento de 
casos e conhecimentos clínicos em Sistemas de 
Prontuário Eletrônico (PEP) integrados a Sistemas 
de Auxílio ao Diagnóstico (SAD) através da Internet. 
Para a implementação de uma aplicação suportada 
pela arquitetura proposta, inicialmente foi 
desenvolvida parte de um sistema PEP que 
possibilita ao médico realizar uma consulta e anotar 
um conjunto de sinais e sintomas relacionado a dor 
abdominal aguda. Nesta primeira etapa, o sistema 
PEP é integrado e auxiliado por um sistema SAD 
que, a partir de um conjunto de 28 sinais e sintomas 
relacionados ao quadro clínico de dor abdominal 
aguda, oferece ao médico um possível diagnóstico 
dentre 11 possíveis. O paradigma de aprendizado 
escolhido para criar o sistema SAD foi o simbólico, 
utilizando a Árvore de Decisão como técnica de 
aprendizado. A razão para a escolha dessa técnica 
é justificada pela facilidade que um profissional 
médico pode ter na interpretação da estrutura de 
decisão do diagnóstico. 

A seção seguinte apresenta a arquitetura 
proposta. Nesta arquitetura, foram utilizados dois 
bancos de dados: um para armazenar informações a 
respeito dos casos clínicos e outro para guardar o 
conhecimento clínico. O conhecimento clínico 
compreende árvores de decisões que são geradas a 
partir de um conjunto de treinamento formado por 
casos clínicos.  

A Arquitetura Proposta 
 

A Figura 1 apresenta a arquitetura proposta 
para suporte ao compartilhamento do conhecimento 
clinico em sistemas PEP integrados a sistemas SAD 
utilizando-se da Internet. Na figura: 

· O sistema PEP é definido como uma 
aplicação computacional que armazena, recupera e 
atualiza informações de pacientes pertencentes ao 
médico usuário do sistema. Essas atividades são 
realizadas utilizando-se um Banco Local de Casos. 
Esse sistema está integrado ao sistema SAD.  

· O sistema SAD é definido como uma 
aplicação computacional de suporte à decisão 
clínica que pode fazer uso de duas bases de 
conhecimento (Base de Conhecimento Local ou 
Base Importada de Conhecimento) e também de 
dois bancos de casos (Banco Local de Casos ou 
Banco de Casos Importado), a critério do usuário. 

· O Banco Local de Casos de um sistema 
PEP é compreendido como um conjunto de dados 
clínicos compostos por informações relacionadas a 
sinais-sintomas-diagnósticos obtidos durante as 
consultas.  

· A Base de Conhecimentos Local do sistema 
SAD é determinada como um conjunto de árvores 
de decisão utilizado na decisão clínica. O conjunto 
de inferências ou regras é construído a partir das 
informações contidas em um Banco de Casos.  

· O Banco de Casos Importado de um sistema 
SAD é construído através da obtenção de casos 
provenientes do Banco de Casos do Sistema 
Gerenciador ou de um Banco de Casos de um outro 
médico, também especialista na área do médico 
local. Vale ressaltar que se deve sempre manter 
essas duas diferentes fontes de dados de maneira 
separada, o Banco de Dados Importado e o Banco 
de Dados Local. 

· A Base Importada de Conhecimentos de um 
sistema SAD pode ser obtida junto à Base de 
Conhecimento do Sistema Gerenciador ou então de 
uma Base de Conhecimento Local de um outro 
profissional. Vale ressaltar que a Base Importada de 
Conhecimento deve ser mantida separada da Base 
de Conhecimento Local.  

· O Sistema Gerenciador de Conhecimentos e 
de Casos Clínicos pode ser definido como um 
administrador de um Banco de Casos 
Compartilhados, de um Banco de Casos Recebidos 
e de uma Base de Conhecimentos. Assim, esse 
sistema é responsável por receber solicitações de 
requisição e envio de casos e conhecimentos dos 
vários sistemas PEP na Internet.   

· O Banco de Casos Recebidos do Sistema 
Gerenciador é criado a partir dos casos clínicos 
enviados por sistemas PEP que desejam cooperar 
com o Sistema Gerenciador.   
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· O Banco de Casos Compartilhados do 
Sistema Gerenciador é concebido por um conjunto 
de sinais-sintomas-diagnóstico definido por um 
corpo clínico de cada especialidade. Ainda, o 
Sistema Gerenciador pode analisar os casos de 
outros sistemas de consulta e que estão 
armazenados no Banco de Casos Recebido e 
moderá-los, para que estes casos sejam incluídos 
ou não no Banco de Casos Compartilhado. 

 
· A Base de Conhecimento do Sistema 

Gerenciador é construído utilizando-se casos 
presentes no Banco de Casos Compartilhados. 
Como resultado, se constrói um conjunto de 
inferências que será utilizado pelos sistemas SAD 
na decisão clínica.  

A seguir, são apresentados quatro cenários 
diferentes que podem acontecer no dia-a-dia do 
profissional médico. Os quatros cenários estão 
presentes também na Figura 1 e são suportadas 
pela arquitetura proposta. 

· Situação 1: o médico pode começar a utilizar 
o sistema PEP consultando o Sistema Gerenciador 
e adquirindo inicialmente os casos do Banco de 
Casos Compartilhado e o sistema de inferência (da 
Base de Conhecimento do Gerenciador) (A). Essas 
informações são armazenadas e criam um Banco 
Local de Casos e uma Base de Conhecimento 
Local, respectivamente. Nesse sentido, um médico, 
iniciando sua vida profissional, pode utilizar o 
conhecimento de profissionais com experiência 
comprovada na sua especialidade no auxílio às suas 
decisões clínicas. Uma vez as informações sendo 
adquiridas pelo médico para a sua base local, estas 
não poderão ser alteradas pelo mesmo. 

· Situação 2: o médico pode continuar sua 
rotina clínica armazenando os dados clínicos de 
seus pacientes. Isso irá criar um novo Banco Local 
de Casos e uma nova Base de Conhecimento Local, 
isoladas das bases criadas na Situação 1 (B1). Com 
isso, o especialista, ao chegar a um diagnóstico, 
pode ser auxiliado pelo sistema SAD com base na 
sua própria experiência, ao utilizar a Base de 
Conhecimento Local ou mesmo, ser auxiliado pela 
experiência central compartilhada, com aval da 
entidade máxima de sua especialidade (Sociedades 
Médicas). Ademais, é importante manter sempre 
atualizadas localmente as informações referentes ao 
Sistema Gerenciador. (B2).  

· Situação 3: nesse tipo de situação, o 
sistema PEP pode fazer acesso ao Sistema 

Gerenciador e obter um Banco de Casos ou uma 
Base de Conhecimento de um outro colega da 
mesma especialidade (C1) para criar, 
respectivamente, um Banco de Casos Importado e 
uma Base Importada de Conhecimento. Nesse 
contexto, o médico pode utilizar sua Base de 
Conhecimento para auxílio ao diagnóstico clínico 
(C2) e posteriormente também utilizar a Base 
Importada de Conhecimento (C3) com objetivo de 
comparar dois possíveis diagnósticos diferentes, de 
(C2) e (C3).  

· Situação 4: o médico pode também querer 
compartilhar parte ou todos os seus casos clínicos 
com a comunidade médica participante deste 
sistema. Assim, o médico pode enviar seus casos 
(D1) para o Sistema Gerenciador. Todos esses 
dados são incluídos no Banco de Casos Recebidos 
(D2). Em seguida, entra em cena o Moderador, um 
agente que verifica a possibilidade de um caso 
diferente ser adicionado ao Banco de Casos 
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Compartilhado (D3). Essa situação pode se mostrar 
bastante interessante ao contribuir para a 
determinação de novos critérios diagnósticos e até 
mesmo na descoberta de novas patologias. Um 
outro caso interessante para esta situação (D3) diz 
respeito ao envio de um caso novo por um médico, 
que poderia solicitar a discussão deste caso pela 
sua sociedade de especialidade. E também a 
obtenção de estatísticas sobre determinadas 
doenças. 

Visando implementar uma aplicação 
computacional adjacente à arquitetura definida, foi 
construído parte de um sistema PEP integrado a um 
sistema SAD que utiliza a técnica de aprendizado de 
máquina Árvore de Decisão, especificamente o 
algoritmo C4.5. Como estudo de caso, definiu-se a 
dor abdominal aguda como quadro clínico único do 
estudo. A aplicação é apresentada a seguir. 
 
A Implementação do sistema PEP integrado a um 
sistema SAD 
 

Para o desenvolvimento do sistema PEP e 
do sistema SAD, foram definidos 28 sinais e 
sintomas relacionados à dor abdominal aguda: sex, 
age, abdominalPain, location, characterInitial, 
characterChanges, characterFinal, severity, 
severityChanges, radiation, radiationLocation, 
exacerbatingFactors, alleviatingFactors, 
bowelBovements, dyspareunia, vaginalDischarge, 
alcoholism, anorexia, vomiting, vomitingCharacter, 
jaundice, tachycardia, abdominalAuscultation, 
hydratation, distention, temperature, murphy e 
bloomberg. Os valores possíveis para os sinais 
podem ser contínuos, como em temperature e age, 
ou discretos, como em vomiting {yes,no}, severity 
{discomfort, moderate, severe} e 
abdominalAuscultation {normal, mettalicsounds, 
hypoactive, hyperactive, nomatter} Os 11 possíveis 
diagnósticos trabalhados foram: appendicitis, 
cholecystitis, pepticulceration, gastroenteritis, 
diverticulitis, pancreatitis, hepatitis, 
intestinalobstruction, pelvicinflamatorydisease, 
mesentericthrombosis e unknown. Este conjunto de 
sinais e sintomas e diagnósticos foram inicialmente 
escolhidos por serem freqüentes e representativos 
em um quadro de dor abdominal aguda. Vale 
também salientar a escolha do inglês na 
implementação visando utilização futura da UMLS.  
 A implementação do sistema PEP foi 
construída utilizando a linguagem Java, assim como 
o desenvolvimento do sistema SAD. 
Especificamente ao último, foi utilizado a API WEKA 
[16] para a implementação do classificador C4.5. A 
Figura 2 apresenta a janela que o especialista utiliza 
para preencher, de modo estruturado, as 
informações de seu paciente, relacionado a dor 

abdominal aguda. O preenchimento foi dividido em 5 
partes: Identificação do paciente (identification, 
name, sex, age), Queixa/Duração – Parte 1 
(abdominalPain, location, characterInitial, 
characterChanges, characterFinal, severity, 
severityChanges, radiation, radiationLocation, 
exacerbatingFactors), Queixa/Duração – Parte 2 
(alleviatingFactors, bowelBovements, dyspareunia, 
vaginalDischarge, alcoholism, anorexia, vomiting, 
vomitingCharacter, jaundice), Exame Físico 
(tachycardia, abdominalAuscultation, hydratation, 
distention, temperature, murphy, bloomberg) e 
Diagnóstico (diagnosis). A Figura 3 ilustra a fase em 
que o médico, após ter escolhido o diagnóstico 
Appendicitis e optar pela classificação segundo a 
Base de Conhecimento do Sistema Gerenciador 
(Center KD DB), pede auxílio ao sistema SAD. A 
resposta obtida, como pode ser observado, é a 
mesma definida pelo médico. O médico também 
poderia optar pela classificação segundo a Base de 
Conhecimento Local (Local KD DB). Por último, 
após ter sido auxiliado pelo sistema SAD, os dados 
clínicos são armazenados no Banco Local de Casos 
juntamente com o diagnóstico final do médico.  
 

 
Figura 2 – Janela do sistema PEP para entrada estruturada 
de dor abdominal aguda 
 
 Também foi desenvolvido um módulo para 
que um médico ou um grupo de especialistas possa 
criar ou atualizar seu próprio conjunto de sinais e 
sintomas, juntamente com os casos de treinamento, 
para um quadro clínico de interesse. A Figura 4 
ilustra um conjunto de sinais e sintomas de dor 
abdominal aguda sendo criado. Essa ferramenta 
pode facilitar o trabalho do grupo de especialistas na 
definição de um novo quadro que será adicionado a 
um sistema em funcionamento.  
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Figura 3 – Janela do sistema PEP integrado ao sistema SAD 
 

 
Figura 4 – Janela para criação de novos sinais e sintomas 

 
A seguir são apresentados os resultados 

iniciais da implementação desenvolvida a partir do 
estudo de caso do quadro clínico da dor abdominal 
aguda.  
 
Resultados 

 
Os resultados obtidos até agora com a 

implementação da aplicação apresentada na seção 
anterior foram considerados animadores. Durante a 
construção do estudo de caso, foram criados 211 
casos fictícios com valores de sinais e sintomas 
característicos de cada patologia, baseados na 
literatura médica. Esses 211 casos foram utilizados 
para a construção da Árvore de Decisão. A técnica 
10-fold cross-validation foi utilizada para validação 
do sistema de diagnóstico, sendo 98,58% dos casos 
de teste corretamente classificados. Fez-se ainda 
um segundo teste a partir de um conjunto de 26 
casos clínicos de dor abdominal obtidos na base de 
dados da SH Clínicas. Neste teste, o resultado 

encontrado foi que 97,55% dos casos foram 
corretamente classificados. 

A próxima seção tece considerações a 
respeito dos números obtidos com o estudo de 
casos, e propõe trabalhos futuros. 
 
Discussão e Conclusões 
  
 Os resultados obtidos com os testes iniciais 
realizados foram considerados satisfatórios. Outros 
resultados serão obtidos com a utilização de novos 
conjuntos de treinamento ou de novos quadros 
clínicos que serão criados no decorrer do trabalho e 
com a ajuda de outros médicos. Um aspecto que 
ficou evidente em nossa pesquisa foi a influência 
direta na qualidade dos casos escolhidos para a 
geração da Árvore de Decisão. Quanto mais 
representativo os casos, menor o percentual de 
erros.       

A partir dos sistemas PEP e SAD já 
implementados, as próximas etapas deste trabalho 
serão: 

· Aperfeiçoar o sistema PEP com base nas 
classes, atributos e métodos definidos no Diagrama 
de Classes da UML (Unified Modeling Language) 
construído pelo grupo de pesquisa IMAGCOM do 
DFM, da FFCLRP, da qual os autores deste projeto 
participam.   

·  Incrementar a interface gráfica do sistema 
PEP, tornando-o um sistema de prontuário 
completo, com entrada estruturada de dados e 
automaticamente personalizável para cada 
especialidade médica, respeitando as 
particularidades de cada especialidade.        

· Implementar a arquitetura proposta através 
da criação dos Bancos de Casos Local e Importado 
e de Bases de Conhecimento Local e Importada, e 
também da criação de um Sistema Gerenciador de 
Conhecimento e de Casos Clínicos, que controla 
uma Base de Conhecimentos, um Banco de Casos 
Recebidos e um Banco de Casos Compartilhado.  

· Definir e implementar os serviços-cliente do 
sistema PEP e os serviços-servidor do Sistema 
Gerenciador. Para isso, serão utilizados: a 
especificação Serviços Web, a linguagem Java, e a 
ferramenta da SUN, JWSDK (Java Web Service 
Development Kit). Vale ressaltar que as atividades 
de definição, criação e a implementação serão 
avaliadas para o caso da dor abdominal aguda e 
mais alguns quadros clínicos que serão definidos 
futuramente. Estas atividades têm como objetivo 
cobrir as quatro situações apresentadas na seção 
que descreve a arquitetura proposta. 

· Definir e criar os documentos XML 
(Extensible MarkUp Language) necessários para a 
transferência dos casos clínicos e do conhecimento 
clínico. Dados de identificação pessoal não serão 

CBIS’2004 184

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



compartilhados, preservando a privacidade dos 
pacientes e respeitando a ética médica. 
 · Investigar os benefícios de se utilizar a 
técnica de lógica fuzzy para aquisição e 
representação do conhecimento. Vários trabalhos, 
como em [18], vêm adotando esta técnica no 
desenvolvimento de sistemas PEP e SAD.    

 
Por fim, avaliar os resultados esperados e 

obtidos com trabalhos relacionados na literatura, 
como em [17].  
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Resumo – Atualmente, os hospitais e Instituições de Saúde têm necessidade de utilizar sistemas de 
transmissão e arquivamento de imagens médicas (PACS) de maneira a gerenciar os volumes crescentes de 
imagens produzidos. Os sistemas PACS comerciais envolvem custos de implantação muito altos, por isto, 
desenvolveu-se a idéia do projeto de um sistema PACS de baixo custo, que utilize software com Licença 
Pública GNU, para utilização em hospitais e provedores de serviços de saúde de pequeno e médio porte. Esse 
sistema é denominado Mini-WEBPACS e está sendo desenvolvido no Instituto do Coração – HCFMUSP de São 
Paulo com apoio financeiro do CNPq. O projeto utiliza uma interface WEB desenvolvida com as tecnologias 
atuais para o acesso às informações clínicas e as imagens médicas. O design da interface WEB é centrado no 
usuário e fundamentado na área de Interação Humano-Computador (IHC) e é o foco principal do trabalho aqui 
apresentado. 
 
Palavras-chave: Informática Médica, PACS, DICOM, Interface com Usuário (IU), Usabilidade. 
 
Abstract –  Nowadays, the hospitals and Institutions of Health have necessity to use systems of transmission 
and storage of medical images (PACS) to manage the volumes increasing of produced images. The commercial 
PACS systems involve expensive costs of implantation, because of that, it was developed the idea of the project 
of a PACS system of low cost, that uses software with GNU Public License, for use in hospitals and healthcare 
providers of small and medium capacity. This system is called mini-WEBPACS and is being developed in the 
Institute of Heart - HCFMUSP of São Paulo with financial support of the CNPq. The project uses an WEB 
interface developed with the current technologies for the access to the clinical information and the medical 
images. The Design of WEB interface is centered in the user and based on the area of  Human-Computer 
Interaction (HCI) and is the main focus of the work. 
 
Key-words: Medical Informatics, PACS, DICOM, User Interface (UI), Usability. 
 
 
Introdução 
 

Há alguns anos, com a adoção do padrão 
de DICOM (Digital Imaging and Communication) 
pela Sociedade de Radiologia da América do Norte 
e pela Associação de Fabricantes de Equipamentos 
Médicos [1], tornou-se mais fácil conectar 
equipamentos de imagens médicas. Anteriormente, 
cada fabricante utilizava seu próprio formato para 
aquisição e codificação das imagens, bem como 
para seu armazenamento e comunicação em rede. 
Atualmente, imagens médicas podem ser 
capturadas de locais diversos e armazenadas 
digitalmente em um formato padrão. Mesmo 
equipamentos não DICOM também podem ser 
adaptados com o uso de interfaces de aquisição 
que convertem imagens de um formato proprietário 
para o DICOM. É o caso de fotografias digitais de 
dermatologia ou anatomia patológica e de filmes 
gerados por equipamentos antigos de ultra-som.  

Estas imagens podem ser integradas em 
um hospital com o uso de um PACS (Picture 
Archive and Communication System). Um sistema 
PACS deve permitir que as imagens sejam vistas 
(somente por as pessoas autorizadas) a partir de 
qualquer estação de trabalho dentro de uma 
Instituição. 

Os sistemas PACS estão atualmente sendo 
adotados pelas Instituições e hospitais, porém 
envolvem altos custos de implantação e 
treinamento. Sendo assim, muitas instituições têm 
optado por não desenvolver modos mais eficientes 
para controlar o fluxo de imagens médicas em sua 
rede. 

Nesse cenário está sendo desenvolvido o 
projeto chamado mini-WEBPACS, o qual consiste 
em um sistema PACS, baseado em plataformas de 
hardware de baixo custo e uso de software com 
Licença Pública GNU [2]. Com o mini-WEBPACS, 
uma Instituição clínica poderá organizar e 
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disponibilizar em rede, imagens digitais de diversas 
modalidades, possibilitando a redução de custos de 
manipulação destas imagens, diminuindo a 
possibilidade de perda dos filmes e facilitando o 
intercâmbio das mesmas com outras Instituições, 
para fins clínicos, de pesquisa ou didáticos [3]. 

Neste trabalho apresenta-se a interface de 
acesso WEB do mini-WEBPACS . Um dos grandes 
desafios no desenho de interfaces com o usuário 
(IU) é adequar a interface do sistema às 
necessidades do usuário que irá usá-la, sendo este 
o foco principal deste trabalho. No processo de 
desenvolvimento deste sistema, um requisito 
importante foi oferecer ao usuário/médico uma 
interface cuidadosamente desenhada e 
fundamentada nos conceitos da Engenharia 
Cognitiva (EC), que formam uma das bases do 
paradigma dominante atualmente na área de IHC 
(Interação Humano-Computador). IHC trata do 
design, avaliação, e implementação de sistemas 
computacionais interativos para uso humano, que 
propiciem às pessoas executarem suas atividades 
com produtividade, satisfação e segurança.   Sob a 
ótica da EC, o desenho da interface relaciona três 
tipos de conhecimento: (1) de design e tecnologia; 
(2) de pessoas, princípios do funcionamento mental 
e (3) conhecimento da tarefa [4]. Os princípios da 
Engenharia da Usabilidade também foram 
considerados no processo de desenho das páginas 
de acesso e controle do sistema. Tais princípios 
são: facilidade de aprendizado, de uso e satisfação 
subjetiva do usuário [5]. A relevância da engenharia 
da usabilidade no desenvolvimento de IU para 
sistemas de informação em saúde é reconhecida 
na literatura [6,7]. 

Na Figura 1 é mostrada a arquitetura geral do 
sistema. 
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Figura 1 –  Diagrama esquemático do mini-
WEBPACS (extraído de [8]). 

 
 

Metodologia 
 

A metodologia do projeto baseou-se no uso 
de arquiteturas padrão (TCP/IP, DICOM, WEB) e 
software livre. O mini-WEBPACS é suportado por 
um servidor LINUX (plataforma Intel de 1Ghz, 
256MB de RAM e 120GB de disco) com um banco 
de dados relacional (PostgreSQL [9]) e um servidor 
DICOM (Digital Imaging and Communications in 
Medicine), que está sendo desenvolvido neste 
projeto utilizando linguagem Java, com o uso de um 
conjunto de classes oferecido por uma biblioteca 
DICOM, a dcm4che [10], distribuída sob os termos 
da GNU.  

A biblioteca dcm4che é uma implementação 
do protocolo DICOM em Java de autoria da 
empresa Tiani Medgraph AG [11]. É um projeto 
amadurecido, versão 1.0.7, com um conjunto de 
classes implementadoras do protocolo DICOM, 
além de outras de auxílio ao desenvolvedor: as de 
camada J2EE e IHE (Integrating the Healthcare 
Enterprise) [12], e as de autenticação e segurança. 
Optou-se por utilizá-la devido sua distribuição e 
modificação livre. Entre suas desvantagens 
podemos citar a falta de documentação, API 
incompleta ou inexistente e ausência de material de 
apoio para os programas exemplos. 

O programa implementado deverá receber, 
executar e responder coerentemente às requisições 
de serviço originadas de equipamentos e/ou 
aplicações compatíveis com o padrão DICOM. O 
processamento das requisições utilizará o banco de 
dados PostGreSQL. 

As páginas de acesso e controle do sistema 
foram desenvolvidas utilizando a ferramenta e-
Gen Developer [13]. Esta ferramenta é nacional e 
caracteriza-se por ser um ambiente RAD (Rapid 
Application Development), que proporciona o 
desenvolvimento rápido de aplicações para Web, 
totalmente escrito em Java e baseado no 
framework Jakarta Struts [14]. O código gerado 
pela ferramenta é padronizado e a maior parte das 
alterações necessárias podem ser realizadas 
dentro do ambiente, com fácil acesso às aplicações 
geradas anteriormente. Assim, a manutenção da 
aplicação se torna simples e pode ser realizada por 
qualquer membro da equipe, podendo este 
modificar ou incluir quaisquer funcionalidades, 
adequando o sistema às necessidades de cada 
Instituição. As linguagens de programação 
predominantes no desenvolvimento do sistema 
foram o JSP (Java Server Pages) e JavaScript. 
Embora a ferramenta e-Gen seja capaz de gerar a 
maior parte do código das páginas, inúmeras 
customizações foram necessárias para que a 
interface do sistema pudesse atingir o nível de 
usabilidade desejado. A falta de documentação foi 
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outra dificuldade encontrada no uso desta 
ferramenta.  

 A interface do mini-WEBPACS é 
basicamente consultiva, ou seja, a maior parte das 
ações do usuário ante o sistema são para a 
recuperação de imagens e informações médicas 
armazenadas no servidor. 

A solução de design adotada foi 
disponibilizar, em uma única tela, as três 
modalidades de busca possíveis: busca por nome 
do paciente, busca por número do exame e busca 
por modalidade do exame. As opções de consulta 
foram separadas em três partes consecutivas 
denominadas “abas”, são elas: nome, exame e 
modalidade, identificando as três diferentes chaves 
de busca. Este design dispensa o uso de menus 
drop-down e o objetivo é mostrar claramente as 
alternativas possíveis a cada passo da interação, 
de forma que o usuário perceba rapidamente que 
tudo que é possível fazer no sistema está visível. 
Usuários dessa interface não precisam lembrar o 
que está disponível, pois o sistema o relembra 
quando necessário [4], isso significa minimizar a 
carga cognitiva do usuário.  

A busca por nome do paciente (aba Nome) 
foi definida como a página inicial do sistema por ser 
o tipo de consulta mais utilizada pelos médicos. 
Seguindo o mesmo critério de disposição, as 
buscas por número do exame (aba Exame) e por 
modalidade (aba Modalidade) foram definidas como 
segunda e terceira telas respectivamente.  

Na aba “Nome” o usuário pode optar entre 
fazer a busca pela matrícula ou pelo nome do 
paciente. Caso o usuário possua o número e a 
modalidade do exame, uma busca mais refinada 
pode ser feita através da aba “Exame”. Por fim, a 
aba “Modalidade” possibilita a consulta escolhendo-
se o nome da modalidade e o período desejados 
(5,15 ou 30 dias). As diferentes modalidades de 
busca oferecidas ao usuário representam apenas 
caminhos alternativos para se obter um resultado 
comum – a visualização do exame do paciente. 

Os resultados das consultas foram 
organizados na forma de relatório e os dados 
distribuídos em colunas. A forma de apresentação 
escolhida dispõe os resultados logo abaixo dos 
seus respectivos formulários. Este artifício de 
design provê o feedback imediato ao usuário, pois 
devolve o resultado de sua ação e o apresenta no 
mesmo ambiente em que foi realizada a pesquisa. 
Isso diminui consideravelmente o número de 
páginas do sistema, concentra as principais tarefas 
do usuário evitando que este se perca entre 
páginas de busca e resultado, além de conter um 
número mínimo de ações possíveis. Cada elemento 
em uma interface acarreta uma sobrecarga ao 
usuário. O mini-WEBPACS possui poucas ações, 

as necessárias à tarefa, isso significa uma melhor 
usabilidade, pois o usuário pode se concentrar em 
entender essas poucas ações [4]. Igualmente nos 
três relatórios, a primeira coluna (Paciente) possui 
os links de acesso às demais páginas do sistema e 
está organizada em ordem alfabética. Os links 
conduzem o usuário às páginas de laudo e 
visualização de exames. O visualizador de imagens 
DICOM está demonstrado na Figura 2. 

 

 
 
Figura 2  – Visualizador de imagens DICOM. 
 
Além dos serviços de consulta e visualização 

de imagens, o mini-WEBPACS oferece aos 
médicos autorizados, a possibilidade de laudos 
serem visualizados, inseridos ou alterados a partir 
da interface WEB. A tela de exibição de laudos 
possui botões que se apresentam ora habilitados 
ora desabilitados, indicando para o usuário o que 
pode ser feito em cada documento específico. 
Algumas telas do sistema estão demonstradas nas 
figuras 3, 4,5. 

Acredita-se que é sempre melhor o usuário 
operar um sistema sem ter que usar o help e no 
processo de design primou-se por isto. Porém, uma 
completa documentação, interativa e visual, feita 
em HTML (HiperText Markup Language), foi 
preparada para explicar todo o funcionamento do 
sistema e dar o suporte necessário ao usuário caso 
surjam dúvidas ao interagir com a aplicação.  

O uso destas tecnologias dispensa qualquer 
custo de licença, reduzindo ainda mais o 
investimento dos usuários. A segurança e o 
controle do acesso às informações foram feitos por 
um Serviço de Diretório utilizando o protocolo LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol). Esse 
serviço pode ser integrado a uma solução mais 
completa e abrangente para transações seguras 
envolvendo encriptação e autenticação, utilizando 
serviços baseados em Secure Socket Layer (SSL) 
e Autoridade Certificadora (AC) [15]. 
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Figura 3 –  Tela Inicial (Busca por matrícula ou nome do paciente). 
 

 
 

Figura 4  – Tela “Busca por Nº do Exame”. 
 

 
Figura 5 – Tela de Laudos. 
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Resultados 
 
O desenvolvimento desse projeto resultará 

num produto pronto para ser distribuído 
gratuitamente sob Licença Pública GNU para 
hospitais e clínicas interessadas no Brasil. Os 
softwares poderão ser fornecidos para download ou 
em mídia CD ROM. Os equipamentos (hardware) 
necessários são tais que podem ser adquiridos no 
mercado nacional, sem a necessidade de 
importação. 

As principais vantagens do Mini-WEBPACS 
para um hospital ou clínica podem ser resumidas 
em [3]: 
1. Acessibilidade: A informação está disponível 
para todo o pessoal médico no momento em que se 
requeira. Não é preciso contar com processos 
intermediários de solicitação, nem longos tempos 
de espera. 
2. Segurança: O acesso da informação está 
predefinido e controlado por meios eletrônicos 
(senhas de acesso, perfis de controle, etc.).  
 3. Facilidade de armazenamento: Os processos 
de armazenamento de informações estão 
automatizados. A intervenção do pessoal técnico-
administrativo se minimiza. 
4. Economia: Os custos da implantação e 
operação deste sistema não são superiores aos 
custos de manejo de filmes em sistemas de 
radiologia convencional. Conta-se também que os 
benefícios ao paciente devido ao incremento na 
eficiência são importantes. 
5. Emprego das bases de dados: A qualidade do 
cuidado ao paciente se incrementa 
significativamente ao se permitir buscas e 
comparações entre imagens e procedimentos bem 
como se manter por longo prazo seu histórico 
digital. 
6. Visualização múltipla: Uma imagem pode ser 
visualizada em lugares distintos simultaneamente, 
de tal maneira que um especialista possa fazer um 
diagnóstico no serviço de radiologia enquanto, ao 
mesmo tempo, um médico no consultório examina 
as imagens preliminarmente. 
7. Intercâmbio de imagens: Vários hospitais e 
clínicas poderão transferir, via Internet, as imagens 
relativas a pacientes transferidos, ou atendidas em 
emergências. 
8. Interface centrada no usuário:  Do ponto de 
vista do usuário a interface “é” o sistema [4]. A IU 
do Mini-WEBPACS disponibiliza para o 
usuário/médico uma interface simples, rápida e fácil 
de usar, cujos controles permitem operações e 
efeitos relativamente óbvios, minimizando a 
ocorrência de erros e provendo um feedback 
imediato e útil.  

 

Discussão e Conclusões 
 

O projeto aqui proposto preocupou-se, em 
primeiro lugar, em desenvolver uma solução que 
reverta em melhoria de atendimento para pacientes 
clínicos. Nossa primeira preocupação é pois social. 
O projeto pretende atender não só instituições de 
grande porte, aptas a grandes investimentos em 
equipamentos e em tecnologia, mas também 
pequenos hospitais e centros de saúde. O InCor, 
através do seu Serviço de Informática, vem 
desenvolvendo projetos onde uma das 
preocupações maiores é sempre a de atender com 
qualidade e com o uso soluções de baixo custo, as 
expectativas e necessidades das instituições. É 
nesse sentido que o projeto aqui proposto está 
sendo desenvolvido, para servir como fator de 
estreitamento (do ponto de vista tecnológico) entre 
instituições que podem investir milhares de dólares 
em sistemas digitais para controle de imagens 
médicas e aquelas, que por um motivo ou outro, 
não podem dispor para tais investimentos. 

Ademais, por ser a interface com o usuário o 
foco principal do trabalho aqui apresentado é 
pertinente justificar que, a IU que é fácil de usar, 
fácil de aprender, e que permite ao usuário alcançar 
um alto nível de eficiência pode melhorar 
significativamente a aceitabilidade do usuário ao 
sistema. 
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Resumo – O objetivo deste artigo é apresentar um sistema de Realidade Virtual para apoiar o tratamento 
de fobias urbanas. As situações selecionadas estão relacionadas com situações reais que ocorrem no dia a 
dia das pessoas que vivem em grandes centros urbanos. Este trabalho ainda descreve os resultados iniciais 
de uma experiência de uso dos Ambientes Virtuais, utilizando equipamentos imersivos de Realidade Virtual.  
 
Palavras-chave: Realidade Virtual, Fobias, Terapia. 
 
Abstract –  The main of this paper is to show a Virtual Reality system to supporting urban phobias treatment. 
The selected situations were related to real life in large urban centers. This work even describes the initial 
results of an experiment using immersive Virtual Reality devices. 
 
Key-words: Virtual Reality, Phobias, Therapy. 
 
 
 
 
Introdução 
 

O aparecimento de transtornos de 
ansiedade em grandes centros urbanos tem se 
tornado cada vez mais freqüente, destacando-se, 
principalmente, os  relacionados às fobias  [1].  

Neste caso, existem diversos tipos de 
tratamentos, variando desde a utilização de 
medicamentos a psicoterapias. Dentre as terapias 
mais comuns, considerando o contexto das 
comportamentais, podem ser citadas as de 
exposição in vivo, que consiste na exposição da 
pessoa à situação real de sua fobia, e a 
imaginativa, em que a pessoa imagina o alvo de 
seu medo e realiza toda terapia no consultório do 
terapeuta [2]. 

No entanto, os tratamentos convencionais, 
anteriormente citados, possuem algumas 
desvantagens que podem se tornar obstáculos 
para os pacientes, tais como, deslocamentos para 
locais distantes e riscos de ocorrência de uma 
crise de ansiedade em público, entre outros. 

Dentre as várias abordagens utilizadas para 
o diagnóstico e tratamento das fobias, a tecnologia 
de Realidade Virtual vem sendo explorada e 
apresentando resultados bastante positivos [3], [4], 
[5], [6] e [7]. 

Neste contexto, o objetivo deste artigo é 
apresentar um sistema composto por três 
ambientes virtuais, que simulam situações comuns 
de grandes centros urbanos. O sistema tem como 
meta apoiar o diagnóstico e tratamento de fobias 

associadas à vida nestes grandes centros. 
Visando verificar o grau de presença gerado pelas 
cenas, estes ambientes foram testados com um 
grupo de pessoas, algumas com histórico de 
claustrofobia e os resultados preliminares são 
descritos e analisados. 

Para atingir tais objetivos o artigo está 
organizado em seções. A próxima seção descreve 
as fobias e tratamentos associados; na seguinte; 
as principais características da tecnologia de 
Realidade Virtual são destacadas; os ambientes 
virtuais desenvolvidos são descritos a seguir e por 
fim, são apresentados os resultados do 
experimento com os ambientes, sucedidos pelas 
conclusões. 
 
Fobias e seus Tratamentos 

 
A fobia, segundo Vincelli [8], é o medo 

incontrolável que uma pessoa sente de 
determinadas situações ou de objetos. Este medo 
pode gerar também a ansiedade antecipatória, 
neste caso, o indivíduo fica ansioso só com o fato 
de rememorar o alvo gerador de sua fobia. Em 
geral, a fobia é diagnosticada se estiver 
atrapalhando o dia-a-dia da pessoa e ela admitir 
que esse medo é excessivo. Uma pessoa fóbica 
constantemente, evita o contato com o elemento 
causador de seu mal-estar. 

Existem diferentes procedimentos de 
tratamento, cujos resultados variam de um 
indivíduo para o outro, de forma que alguns 
respondem em questão de meses, enquanto 
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outros levam um ano ou mais. Um fator que 
contribui para aumentar o grau de complexidade 
dos tratamentos é a combinação de várias fobias. 
Os tipos tradicionais de terapia são a terapia 
comportamental, a terapia cognitiva, a integração 
de estratégias das terapias comportamentais e  
cognitivas e a farmacoterapia [2]. 

Muitas vezes, no início do tratamento aplica-
se a farmacoterapia, por apresentar efeitos mais 
rápidos e também como forma de suspender 
possíveis ataques de pânico. Como etapa 
seguinte, aplica-se a psicoterapia, que tem como 
objetivo a correção do comportamento fóbico [2], 
[9]. Por apresentar um alto grau de dependência, o 
uso de medicamentos pode ser diminuído e 
compensado através destas terapias. 

As psicoterapias, que são realizadas a partir 
da interação entre o paciente e o terapeuta, 
buscam conduzir o paciente a um estado de 
adaptação maior, envolvendo seus 
comportamentos e sentimentos, ou seja, 
restabelecer seu equilíbrio mental [10], [11].  

Em geral, as terapias envolvem exposição in 
vivo e técnicas imaginativas. Na primeira, realiza-
se a exposição gradual da pessoa aos seus alvos 
fóbicos reais, de modo que a pessoa seja exposta 
à situação ou ao objeto de sua fobia. Na segunda,  
o paciente deve imaginar a situação ou objeto que 
lhe causa medo.  

Entretanto, várias dificuldades impedem a 
plena aplicação destas estratégias: muitas 
pessoas apresentam dificuldades em idealizar 
imagens, para outras o deslocamento até o local 
temido gera  muita ansiedade, o que poderá 
contribuir para aumentar o risco de ocorrerem 
situações constrangedoras e ainda, estes locais 
podem ser distantes, gerando um custo adicional.  

A conjunção destes fatores incentivou a 
busca de novas alternativas para o tratamento 
destes transtornos. Neste caso, a baixa dos 
preços da tecnologia de Realidade Virtual 
favoreceu uma maior disseminação desta 
tecnologia, criando oportunidades de criação de 
ambientes virtuais e testagens com diferentes 
tipos de transtornos mentais. Os resultados 
positivos obtidos nos diversos experimentos 
realizados estimularam a criação de novos 
ambientes, voltados para o diagnóstico e o 
tratamento de fobias específicas [12], [13], [14]. 

A seguir, as principais características da 
tecnologia de Realidade Virtual são descritas, 
ressaltando suas áreas de aplicação.  

 
Realidade Virtual e suas aplicações 

 
A Realidade Virtual surgiu por volta da 

década de 30 a partir de simuladores de vôo. Por 
volta dos anos 50, com aprimoramento destes 
simuladores, foram incorporadas câmeras de 
vídeo, plataformas suspensas e projeção de 
imagens de acordo com as manobras praticadas 
pelo “piloto”. Paralelamente, foram sendo 

desenvolvidas aplicações usando teleoperações 
para realizar tarefas perigosas à distância e outros 
tipos de simuladores[15]. 

A Realidade Virtual vem trazer um novo 
paradigma de interface, no qual o usuário não está 
mais em frente ao monitor, mas sim,  dentro do 
Ambiente Virtual [16]. 

A tecnologia de Realidade Virtual envolve  
alguns conceitos básicos [17]:  
� imersão –  sensação de estar dentro do 

ambiente, alcançada através de tecnologia 
específica, tais como óculos de projeção 
estereoscópica, telas especiais e luvas; 

� interação – capacidade do computador 
detectar as entradas do usuário e modificar 
instantaneamente o mundo virtual e as ações 
sobre ele; 

� envolvimento – grau de motivação do usuário 
em realizar as atividades dentro do mundo 
virtual; 

� presença – sentido subjetivo de que o usuário 
está fisicamente dentro do ambiente virtual. 

 
O uso da Realidade Virtual tem sido 

bastante diversificado [18], incluindo áreas como: 
� Arquitetura – possibilita a visualização prévia 

de projetos, permitindo economia.  
� Interação Física com Dados Científicos – 

permite  simulações de experimentos; 
� Educação – permite simulações realísticas de 

ambientes de aprendizagem, principalmente 
com componentes perigosos; 

� Marketing – possibilita a demonstração de 
produtos de difícil transporte de um lugar para 
outro; 

� Medicina – uma das áreas que mais se 
privilegia dos recursos da tecnologia de 
Realidade Virtual. Alguns exemplos 
contemplam aplicações voltadas para a 
reabilitação cognitiva de pacientes com 
problemas neuropsiquiátricos, telecirurgias e 
visualização de estruturas anatômicas; e 

� Entretenimento – jogos. 
 

Realidade Virtual no tratamento de fobias 
 
O tratamento de fobias que explora técnicas 

de exposição gradativa do paciente aos elementos 
geradores da ansiedade é denominada 
dessensibilização sistemática  [1]. 

Neste caso, o uso de Ambientes Virtuais 
utiliza esta abordagem e ocorre através da 
exposição do paciente a situações criadas com a 
tecnologia de Realidade Virtual. Tais ambientes 
simulam situações reais temidas pelo paciente. 
Sua eficácia é descrita em diversos trabalhos 
realizados na Europa e nos Estados Unidos, que 
envolvem a fobia social, fobia de dirigir, acrofobia, 
claustrofobia, agorafobia, aracnofobia e aerofobia.  
[3], [4], [5], [6], [7], [8].  

No Brasil, Menezes [13] realizou um 
experimento com pacientes que tinham medo de 
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altura, mas não descreve com clareza os 
resultados encontrados.  

Na Tabela 1 é possível visualizar algumas 
das vantagens do uso da terapia realizada através 
de Ambientes Virtuais em relação às terapias de 
exposição in vivo e a imaginativa. 

Tabela 1 – Vantagens da terapia através de 
Ambientes Virtuais 

Abordagens 
terapêuticas 
tradicionais 

Vantagens no uso dos 
Ambientes Virtuais  

 
 
 
 
 
 
Exposição in 
vivo 

� Redução do custo; 
� Não há necessidade de 

deslocamento, pode ser 
realizada no consultório do 
terapeuta;  

� Permite a privacidade e maior 
segurança do tratamento; 

� Ideal para pacientes muito 
fóbicos e resistentes à 
exposição à situação real; 

� Permite controle do terapeuta 
sobre a situação, inclusive em 
medir respostas fisiológicas 
do paciente; 

� Possibilita exposição a 
diversos ambientes sem a 
perda de tempo do 
deslocamento. 

 
Imaginativa 

� Auxilia no estímulo da 
memória visual, apresentando 
estímulos visuais.  

 
Além dos itens apresentados na Tabela 1, a 

Realidade Virtual também permite a visualização 
de situações que vão além da realidade, como 
mostra Botella [19], que desenvolveu um 
ambiente, onde as paredes se mexiam até reduzir 
o espaço  a 1m2, para tratamento de pessoas com 
claustrofobia.  

Um outro fator relevante no uso destes 
ambientes é a possibilidade de graduação dos 
estímulos que é relacionada a uma hierarquização 
dos ambientes de acordo com obstáculos, que 
aumentam a ansiedade do paciente. Carlin [6] 
realizou um trabalho com graduação contra a 
aracnofobia. Em um primeiro momento, o paciente 
foi exposto a fotos, depois a uma aranha de 
plástico, em seguida, o paciente foi exposto ao 
Ambiente Virtual, no qual a aranha saltava do 
armário. Ao final do tratamento, como última etapa 
a paciente foi acampar, atividade que não 
realizava há anos.  

A seguir será apresentado o VESUP (Virtual 
Environments for Supporting Phobias Treatment), 
que é composto por três ambientes, e resultados 
de seu uso com um grupo de pacientes.  

 
 

VESUP: Virtual Environments for Supporting 
Urban Phobias Treatment 

A partir das experiências descritas na seção 
anterior e da Tabela 1, observa-se que a 
Realidade Virtual tem se apresentado como uma 
poderosa ferramenta em trabalhos com 
simulações reais do dia-a-dia, permitindo imersão, 
navegação e interação em um ambiente sintético. 
Neste ambiente, o usuário pode manipular, 
visualizar e interagir com os objetos da aplicação 
em tempo real. Para esse tipo de interação, o 
usuário pode utilizar capacetes, óculos, luvas entre 
outros. Tais dispositivos permitem que o usuário 
tenha a impressão de maior realidade. 

No Brasil, a utilização de Ambientes Virtuais 
em terapias ainda encontra-se incipiente e apesar 
do número significativo de trabalhos desenvolvidos 
em outros países, as diferenças culturais dificultam 
a utilização de um mesmo ambiente em todas as 
regiões do mundo. Dentro deste contexto e 
considerando os obstáculos encontrados nas 
terapias convencionais, surgiu a idéia de se 
desenvolver alguns ambientes com elementos 
culturais regionais. 

O sistema VESUP é composto por três 
ambientes virtuais, com enfoque nas fobias 
urbanas: Elevador Panorâmico, Elevador 
Convencional e Túnel. Os ambientes abrangem  
situações que, em geral, facilitam a vida das 
pessoas, mas que no caso de uma pessoa fóbica 
acabam se tornando um obstáculo em suas vidas. 

Todos os ambientes possuem uma opção 
de saída rápida de cena, no caso da pessoa não 
se sentir bem durante a realização das tarefas. No 
momento em que o indivíduo seleciona esta 
opção, ele sai da situação que lhe causa 
ansiedade. Neste caso, esta opção apresenta-se 
como um link com a sigla “EM” de emergência. 

Também foram incluídos sons em todos os 
ambientes, de forma a torná-los mais próximos da 
realidade. 

No ambiente do Elevador Panorâmico, 
conforme ilustrado na Figura 1, a graduação é 
realizada com a passagem de um andar para outro 
andar mais alto. A abordagem desejada com este 
ambiente é focar a acrofobia. 

 
Figura  1 – Vista obtida  a partir do Elevador 

Panorâmico. 
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No Elevador Convencional, a graduação se  
relaciona com o tempo de permanência do 
paciente no ambiente . O objetivo deste ambiente 
é trabalhar com pessoas  clautrofóbicas. 

Por fim, no túnel, a graduação é feita com a 
passagem de um túnel livre, sem tráfego de 
carros, para um túnel com engarrafamento, 
conforme Figura 2.  

 

 
Figura  2 – Imagem túnel com tráfego intenso 

 
O ambiente do túnel foi o único em que 

foram acrescentadas imagens reais de um túnel 
da cidade do Rio de Janeiro, que foram obtidas 
através da edição de fotografias digitais, conforme 
Figura 3. Este ambiente é indicado para ser 
utilizado por pessoas com claustrofobia.  

 

 
Figura  2 – Imagem do túnel com a textura de um 

túnel real do Rio de Janeiro 
 

Os três ambientes também podem ser 
utilizados no tratamento da agorafobia, 
considerando a dificuldade de fuga destes lugares. 

O desenvolvimento destes ambientes foi 
apoiado por um processo de desenvolvimento de 
software, que parte da definição dos usuários e 
dos requisitos necessários para desenvolvimento 
do sistema, passa pelo projeto, que define as 
tecnologias de hardware e software, além de 
analisar quais são os comportamentos dos 
objetos. Após a implementação do ambiente 
desejado, avalia-se os aspectos técnicos do  
desempenho do ambiente para que possíveis 
alterações possam ser implementadas.  

Uma outra etapa de avaliação considera o 
valor para o tipo de uso desejado, ou seja, a 
usabilidade do sistema.  

A usabilidade verifica a capacidade de um 
sistema oferecer oportunidades para os usuários 
realizarem as tarefas propostas de maneira eficaz, 
eficiente e agradável [20].  Um dos fatores mais 
importante que deve ser avaliado em Ambientes 
Virtuais voltados para terapias é a sensação de 
presença do usuário, como ressaltam Gamberini & 
Spagnolli [21]. A presença pode ser definida como 
a sensação que a pessoa tem de realmente estar 
dentro do Ambiente Virtual, ou seja, estar em um 
local diferente do que fisicamente se encontra. 

Na avaliação da usabilidade do sistema 
VESUP foram analisadas características de 
facilidade e da satisfação do uso, a sensação de 
presença do usuário e possíveis efeitos colaterais, 
já que em alguns casos, as pessoas podem sentir 
desconfortos físicos gerados pelo uso de óculos 
imersivos.  

 
A avaliação 
 

Inicialmente um experimento piloto foi 
realizado com um pequeno grupo de teste e 
conforme os relatos obtidos, melhorias foram feitas 
no ambiente e nos questionários. Em seguida, os 
ambientes foram testados com um grupo 
numericamente maior. 

As pessoas utilizaram o monitor de um 
computador e os óculos imersivos, permitindo 
assim, realizar um comparativo entre os 
dispositivos.  

O elevador panorâmico foi exposto a sete 
pessoas, com  faixa etária variando de 24 a 56 
anos. Enquanto que o elevador convencional foi 
testado com oito pessoas com idades entre 24 e  
60 anos. Por fim, seis pessoas de faixa etária de 
24 a 60 anos, foram submetidas ao ambiente do  
túnel. Dentre as pessoas que participaram do 
experimento, apenas duas sofriam de transtornos 
de ansiedade relacionados à fobia, diagnosticados 
por médicos. Ambas foram expostas aos 
ambientes correspondentes ao alvo de suas 
fobias. 

A experiência foi realizada em uma sala com 
pouca iluminação, de forma que estímulos visuais 
externos fossem reduzidos. O trabalho com os 
usuários foi dividido em duas etapas: a exposição 
aos ambientes utilizando o monitor e a exposição 
utilizando os óculos imersivos.  

Em seguida, após cada exposição, o 
usuário respondeu a três questionários, cujos 
resultados são apresentados a seguir. 

 
Resultados 
 

De um modo geral, as respostas 
assinalaram que durante a navegação nos 
ambientes, as pessoas sentiram sensações muito 
próximas àquelas obtidas nos ambientes reais, tais 
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como  “frio na barriga”, ansiedade, tontura, falta de 
ar, entre outros. Ou seja, o índice de sensação de 
presença nas cenas foi bastante alto.  

Em relação à comparação entre os 
dispositivos de visualização, foi verificado um 
maior envolvimento com o uso dos óculos 
imersivos do que com a tela plana do monitor, com 
relatos de aumento de salivação e alterações na 
respiração. Talvez isto tenha ocorrido pelos óculos 
permitirem uma redução de estímulos visuais e 
sonoros externos. 

Dentre os usuários testados, aqueles que 
possuíam o diagnóstico de transtornos de 
ansiedade relataram medo intenso, com 
taquicardia, inclusive acreditando que fossem ter 
um enfarte, além da vontade de fugir. Desta forma, 
ambos não conseguiram terminar a tarefa de 
exposição ao ambiente. 

Entre os outros usuários, que não possuíam 
diagnóstico de transtorno de ansiedade, alguns 
não conseguiram cumprir a exposição e relataram 
ansiedade e impaciência relacionada ao medo.  

Em geral, a reação das pessoas tem uma 
estreita relação com sua bagagem psicológica. 
Isto pode ser verificado em um dos usuários, que 
já sofrera um acidente de trânsito dentro de um 
túnel. No túnel engarrafado, ele sentiu muita 
apreensão quando o carro se aproximava dos 
carros a sua frente.  
 
Conclusões 
 

Este artigo apresentou as principais 
características e alguns resultados da utilização de 
um sistema que visa apoiar o diagnóstico e 
tratamento de pessoas com fobias. 

Observou-se que o sistema teve boa 
aceitação entre os usuários, que tiveram reações 
que se aproximam das que eles sentem em 
situações reais, inclusive pessoas que 
argumentavam sentir um pouco de medo de altura 
ou de ambientes fechados não conseguiram 
completar as tarefas dentro dos ambientes 
relacionados aos seus respectivos medos. 

Mesmo com a amostra sendo pequena, os 
resultados obtidos neste experimento indicam que 
os ambientes virtuais são capazes de gerar 
sensações próximas às reais e, portanto, 
apresentam potencial para serem utilizados no 
tratamento das fobias.   

É importante ressaltar as impressões 
relatadas pelos usuários que possuem diagnóstico 
de fobia, que mesmo utilizando antidepressivos, 
apresentaram diversas reações aos ambientes. 
Talvez isto se deva ao pouco tempo para realizar 
uma  adaptação mais gradual nos ambientes. Isto 
aponta para a necessidade de serem realizadas 
experiências em ambientes mais simples, que 
gerem estímulos mais graduais, proporcionando 
um maior conforto para os usuários. 
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Resumo - O objetivo deste trabalho é apresentar o estado da arte dos guidelines na Medicina, dando 
ênfase para as motivações científicas e sociais que fazem com que estes recursos sejam cada vez mais 
utilizados. A pesquisa aborda a incorporação de guidelines dentro de sistemas de informação, descrevendo 
padrões e tecnologias. 
Palavras-chave: Diretrizes Clínicas, Protocolos, Informática Médica 
 
 
Abstract -  The objective of this work is to present the state of the art of the guidelines in the Medicine, giving 
emphasis for the scientific and social motivations that do with that these resources are used more and more. 
The research approaches inside the guidelines incorporation of systems of information, describing patterns 
and technologies. 
Key-words: Guidelines, Protocols, Medical Informatics 
 
 
 
Introdução 
 

Os Guidelines são “condutas e 
procedimentos desenvolvidos sistematicamente 
para auxiliar ao médico em decisões sobre a 
melhor e apropriada conduta em situações 
clínicas específicas” [1] e [2]. A tradução mais 
adequada, segundo a Associação Médica 
Brasileira, é Diretriz [3]. Outros países de língua 
portuguesa traduzem como Normas de 
Orientação Clínica [4]. Às vezes são traduzidos 
como protocolos clínicos, algoritmos clínicos e 
consensos, mas estes termos são em realidade 
situações especiais ou particulares dentro das 
diretrizes. Um consenso é elaborado por um 
grupo de especialistas, habitualmente uma 
sociedade médica científica. O algoritmo clínico é 
uma seqüência padronizada de decisões. O 
protocolo é mais formalizado, estruturado e rígido. 
As diretrizes são documentos abrangentes dentro 
de um assunto específico; diferenciam-se de 
capítulos de livros e artigos por serem práticas e 
concretas, além de serem continuamente 
atualizadas com o avanço da Medicina. 

O objetivo deste trabalho é realizar uma 
revisão de literatura relacionada aos guidelines 
dentro da Medicina. O trabalho visa justificar a 
utilização destes recursos, por meio de 
argumentos científicos e sociais. O trabalho 
também aborda o processo de informatização dos 
guidelines, apresentando suas motivações, 
tecnologias e padrões. Trata-se de um tópico de 
grande importância dentro do contexto atual da 
Informática em Saúde. 
 
 

 
Guidelines e a Medicina Baseada em 
Evidências 
 

Nas últimas décadas o setor de saúde está 
enfrentando uma crise importante. Existem três 
grandes componentes nesta crise. O primeiro 
deles é a crise de financiamento: o custo 
necessário para a saúde torna-se cada vez maior, 
superando a sua disponibilidade. Uma 
conseqüência deste fato é a falta de acesso por 
parte da população menos favorecida 
economicamente a diversos recursos terapêuticos 
e de diagnóstico. Outro componente é a crise do 
modelo pedagógico de ensino médico. O médico 
especializa-se muito precocemente, sem uma 
vivência médica satisfatória, com uma pobre 
visão do todo. Entende a doença, mas não o 
adoecer. Para piorar este aspecto a sua formação 
foi centrada no professor, limitando a sua 
capacidade de buscar informações por conta 
própria. O ultimo aspecto principal relacionado à 
crise do setor de saúde é o grande volume de 
informações médicas. O conhecimento médico 
cresce em progressão geométrica e o profissional 
muitas vezes tem dificuldade em se manter 
atualizado, bem como filtrar e avaliar a literatura 
[5]. 

 Há aproximadamente três décadas 
diversas instituições, como por exemplo  a 
Universidade de McMaster no Canadá, vem 
desenvolvendo alguns métodos para auxiliar nas 
dificuldades anteriormente descritas. Destacam-
se a MBE (Medicina Baseada em Evidências) e o 
PBL (Problem-Solving Learning). O médico no 
dia-a-dia tem diversas dificuldades para avaliar a 
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sua conduta: efeito placebo, alterações 
comportamentais dos pacientes, sobreposição de 
condutas, falta de retorno dos pacientes, entre 
outras. A MBE reconhece duas fontes principais 
de informações clínicas: o paciente individual e a 
pesquisa clinico-epidemiológica. A prática da 
MBE representa a integração da experiência 
profissional com a melhor evidência científica 
disponível, obtida por meio de pesquisa 
sistemática [2] e [5]. 

 Seguindo a estratégia de MBE, um 
excelente ponto de partida na busca da evidência 
científica é, sem dúvidas, os guidelines. Estes são 
desenvolvidos por sociedades ou organismos 
oficiais, seguindo recomendações estabelecidas 
pelos centros de MBE. As diretrizes têm por 
objetivo conciliar informações da área médica e 
fim de padronizar condutas que auxiliem o 
raciocínio e a tomada de decisão do médico [5]. 

 
 

Utilização e Contribuição dos Guidelines 
 
O desenvolvimento e a implementação de 

guidelines tem por finalidades: pesquisar, e 
transferir conhecimento atualizado; controle de 
qualidade; intercambiar conhecimento entre as 
instituições; aumentar produtividade; adotar 
padrões institucionais e nacionais; reduzir a 
variabilidade prática individual; controle de custos; 
reduzir o uso desnecessário de recursos [1], [6], 
[7], [8] e [9].  

Os guidelines têm muitas aplicações. A 
aplicação imediata é educacional. O médico tem 
a oportunidade de conhecer a informação mais 
atual e relevante sobre um determinado assunto. 
Posteriormente, as diretrizes devem ser utilizadas 
para a melhoria da prática clínica. O médico deve 
adaptá-las à sua experiência e contexto. O 
médico não é obrigado a segui-las sempre, mas, 
quando não o faz, deve ter uma justificativa válida 
para tal [7]. As diretrizes muitas vezes servem 
como regulamentação de condutas em 
determinadas instituições, por vezes sendo 
seguidas rigidamente. Investigações de infrações 
profissionais e controle de custos podem fazer 
uso de guidelines como referência. A 
complexidade progressiva da medicina deixa 
cada vez mais clara a necessidade da utilização 
de diretrizes [2]. 
 
Metodologia para a Criação dos Guidelines 
 

Observa-se pequena variação 
metodológica nas diversas orientações para 
elaboração de diretrizes disponíveis na Internet.  

Os centros de medicina baseada em 
evidências do National Health Service (Grã-
Bretanha) e do Ministério da Saúde de Portugal 
recomendam a apresentação da literatura 
associada a classificação quanto ao grau de 
recomendação, que corresponde à força de 

evidência científica do trabalho. Divide as 
informações em 4 grupos: A - estudos 
experimentais e observacionais de melhor 
consistência; B - estudos experimentais e 
observacionais de menor consistência; C - relatos 
ou séries de casos; D - publicações baseadas em 
consensos ou opiniões de especialistas [2], [3] e 
[4]. 

  
Representação e Compartilhamento de 
Guidelines 
 

Com o aumento na utilização dos 
guidelines, tornou-se evidente a necessidade de 
se estudar as melhores maneiras de compartilhá-
los. O primeiro passo neste sentido foi a 
disseminação de guidelines computadorizados. A 
abrangência destes sistemas é ampla, incluindo 
manejo de doenças, administração de recursos, 
alertas e lembretes, estruturação e execução de 
testes clínicos, orientação em condutas de alto 
risco, determinação de riscos, educação e 
treinamento, referencia, entre outros. Em relação 
às vantagens dos guidelines computadorizados e 
os de papel, destacam-se: (a) eles oferecem uma 
referencia prontamente acessível, providenciando 
um acesso seletivo ao conteúdo do guideline; (b) 
auxiliam na revelação de erros no conteúdo dos 
guidelines; (c) aumentam a clareza da diretriz; (d) 
oferecem lembretes e apoio a decisão no 
momento preciso em que este conhecimento se 
faz necessário [1], [6], [8], [10], [11], [12], [13] e 
[14]. 

Diversos grupos de pesquisadores estão 
desenvolvendo metodologias para representação 
dos guidelines em sistemas de informação. Um 
dos pontos críticos para o compartilhamento de 
diretrizes entre diversas instituições é a 
necessidade da adoção de um formato comum 
para representá-las. Esta representação deve 
estar habilitada a permitir comunicação com o ser 
humano, permitir validação da consistência 
lógica, ser adequada para a integração em 
sistemas de informação utilizados nos serviços de 
saúde e ensino. Uma linguagem para 
representação e compartilhamento de guidelines 
deve ter uma série de características, 
destacando-se: (a) suporte para diferentes tipos 
de guidelines, (b) suporte para diferentes 
modalidades de uso, (c) capacidade de 
adaptação a guidelines de uso local, (d) 
integração com sistemas institucionais, (e) 
capacidade de revisão, (f) manejo de 
complexidade. Um formato compartilhado ajuda a 
evitar duplicações de trabalho e permite formar 
bibliotecas de guidelines.  

Entre os principais modelos de 
representação de guidelines, destacam-se [12]: 
• Arden Syntax, desenvolvida pela 

Universidade da Columbia; 
• DILEMMA/PRESTIGE, desenvolvido na 

Europa; 
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• EON/DHARMA, desenvolvido na 
Universidade de Stanford; 

• PROforma, desenvolvido pelo Imperial 
Cancer Research Fund, no Reino Unido; 

• Modelo de representação de guideline no 
Siegfried system, desenvolvido na 
Universidade de Duke; 

• GLIF, desenvolvido pela InterMed 
Collaboratory; 

• Asbru, desenvolvido originalmente na 
Universidade de Stanford e atualmente 
mantido pela Vienna University of Technology 
and Ben-Gurion University; 

• GUIDE/PatMan, desenvolvido na 
Universidade da Pavia; 

• PRODIGY, desenvolvido na Universidade de 
Newcastle; 

• Modelo de representação de guideline no 
GASTON framework, desenvolvido na 
Universidade de  Maastricht;  

• Modelo de representação de guideline 
desenvolvido pela Universidade de Torino. 

Entre os modelos anteriormente descritos 
destaca-se o GLIF (Guideline Interchange 
Format), publicado em 1998, e posteriormente 
realizadas atualizações e melhorias. Foi 
desenvolvido pelo Intermed Project, uma 
colaboração entre os grupos de informática 
médica das universidades de Stanford, Harvard, 
McGill, Columbia associadas a National Library 
Medicine [1], [2] e [11].  

A principal dificuldade para a utilização de 
um modelo de representação de guideline é a 
falta de padronização. O GLIF foi desenvolvido 
com esta intenção. Ele foi estruturado e 
reestruturado a partir da avaliação dos outros 
modelos existentes. Apresenta as principais 
características necessárias para este tipo de 
modelo, incluindo representação das ações e 
decisões médicas, estados de pacientes, 
seqüências, paralelos, controle de fluxo interativo, 
linguagem formal de expressão para 
apresentação de decisão e critérios de eleição, 
ontologia médica. Foi desenvolvido por meio de 
consenso multi-institucional [11].   
 

 
 

Figura  1 – GLIF – Arquitetura Cliente-Servidor. 
Adaptado de Greenes et al 

 
 

O conjunto de ferramentas do guideline é 
baseado na arquitetura cliente/servidor, como 
observado na figura 1. As aplicações do cliente, 
como o authoring tool, browser, e o programa de 
execução acessam e armazenam o guidelines no 
servidor. O programa de execução habitualmente 
não acessa diretamente o guidelines; utiliza os 
guidelines no formato XML exportados do 
authoríng tool [15] e [16]. 
 
Tecnologias para o Desenvolvimento de 
Guidelines Computadorizados 
 

Os formatos de representação de um 
guideline são componentes importantes para a 
sua implementação. Contudo, no 
desenvolvimento de sistemas que utilizem os 
guidelines, há outros passos e tecnologias que 
devem ser destacados. Um primeiro nível a ser 
abordado são as tecnologias de modelagem. A 
orientação a objetos é uma tecnologia que 
permite especificar o domínio do sistema de 
guidelines. Ela é flexível a mudanças, permite 
criar e implementar componentes de software 
totalmente reutilizáveis. Sua eficácia e qualidade 
na construção de diferentes sistemas são 
fortemente comprovadas [7]. A UML (Unified 
Modeling Language) é uma linguagem padrão de 
modelagem. Ela especifica características 
básicas da construção de um sistema. Por meio 
de notação gráfica descreve os aspectos 
específicos de um sistema em requisitos como 
funcionalidade, aparência, performance, 
segurança. É uma tentativa de padronizar a 
modelagem orientada a objetos de forma que 
qualquer sistema, seja qual for o tipo, possa ser 
modelado corretamente. Por meio de sua 
notação, pode-se identificar o processo de 
captação dos guidelines gerados por 
especialistas para o formato eletrônico, 
integrando assim os dois ambientes [1] e [7]. 

Outras tecnologias importantes na 
implementação dos guidelines são as tecnologias 
de comunicação, destacando-se a XML e o 
CORBA [7]. A XML (Extensible Markup 
Language) é uma forma de representação de 
documentos estruturados, utilizando um conjunto 
de Tags para representar a informação. A XML é 
muito importante na área de saúde, pois grande 
quantidade de informação está na forma de texto, 
sendo que muitas aplicações tradicinais não 
conseguem gerenciar com a eficiência exigida, 
devido as necessidades do setor de saúde, este 
tipo de informação. As informações de saúde 
devem sobrevir a mudanças tecnológicas e os 
dados dever ser compartilhados e reutilizáveis. A 
XML permite que uma marcação específica seja 
criada para especificar idéias e compartilhá-las na 
rede. Apresenta as virtudes dos HTML e SGML, 
sem as suas limitações. A arquitetura do padrão 
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CORBA "permite a troca de informações entre 
objetos independentes de hardware, produto ou 
sistema operacional, garantindo portabilidade e 
interoperabilidade", possibilitando a padronização 
de ambientes distribuídos [1], [7], [11] e [13]. 

No Brasil os guidelines são cada vez mais 
utilizados, tanto no papel quanto em sistemas 
informatizados. Um serviço que se destaca na 
informatização de diretrizes é a Escola Paulista 
de Medicina, fazendo uso de guidelines para 
diabetes, depressão, entre outros [7]. 

 
Discussão e Conclusões 
 
 Os guidelines médicos estão crescendo 
rapidamente em importância e utilização dentro 
da área de saúde. O aumento no número e 
complexidade das diretrizes torna cada vez mais 
necessária a implementação de sistemas 
informatizados para o seu manejo, organização e 
disseminação. 
 Guidelines informatizados apresentam 
inúmeras vantagens em relação à sua 
apresentação em papel. Além do seu conteúdo 
de evidências podem estar associados a recursos 
de imagens, sons, vídeos, simulações e links para 
referências bibliográficas [6]. 
 A Medicina baseada em evidências está 
progressivamente ganhando força, assegurando 
melhorias em termos de qualidade, consistência e 
custos no atendimento de saúde. Os guidelines, 
baseados na padronização da melhor prática, tem 
se mostrado um recurso importante dentro deste 
contexto. 
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Resumo - A apresentação em multimídia como ferramenta de ensino tem sido comumente utilizada na 
Educação Médica. Em particular, as situações que se expressam em períodos de tempo podem ser favorecidas 
pelo dinamismo das animações. Este artigo relata a cronologia da erupção dentária fisiológica e possíveis 
desvios (más oclusões) em ambiente multimídia. Objetivo desse trabalho é oferecer uma ferramenta de ensino 
para a biogênese dentária bem como orientação profissional das possíveis doenças de oclusão dentária em 
decorrência da perda precoce dos dentes. 
 
Palavras-chaves: educação, erupção dentária, multimídia 
 
Abstract – The multimedia presentation with teaching tools has been commonly used in Medical Education. In 
particular, situations that express themselves in a certain period of time can be patronized by the animation 
dynamism. This article relates the chronology of the physiologic dental eruption and possible deviation (bad 
occlusion) in multimedia environment. The target of this work is to offer a teaching tool for dental biogenesis as 
well as orientation. 
 
Keywords: cronology, tooth eruption, multimedia 
 
 
Introdução 

 
Os dentes mantém entre si e com a referência 

áurea, uma relação de harmonia matemática. Assim, 
a soma das distâncias mesio-distais dos incisivos 
inferiores multiplicada pelo número ouro 
(1,618033089) é igual à soma mesio-distal dos 
incisivos superiores.  Da mesma forma, a soma das 
distâncias mesio-distais dos incisivos centrais 
superiores multiplicada pelo número ouro é igual à 
soma dos quatro incisivos superiores.  

A má oclusão dentária pode ser conceituada 
como a quebra desta harmonia, com conseqüências 
não só estéticas como funcionais.  Entre os 
mecanismos patogênicos estão aqueles 
relacionados com a cronologia da erupção dos 
dentes, particularmente com a perda dentária 
precoce. 

O conhecimento do desenvolvimento da 
dentição fornece subsídios ao profissional da área 
de saúde para prevenir a má oclusão, antecipando-
se aos desvios da normalidade.  Ao reconhecer 
precocemente estes desvios, pode atuar de forma a 
corrigi-los e assim evitar a instalação do estado 
patológico com conseqüências futuras mais graves.  
Além disso, é um importante instrumento de 

orientação para o público leigo, em especial aos pais 
ou responsáveis pela criança, quanto ao cuidado a 
ser dispensado com a dentição decídua e, quando 
for o caso, da importância do tratamento dentário 
precoce. 

Tendo em mente estas necessidades, 
desenvolveu-se um programa educacional em 
ambiente multimídia, constando de animações que 
simulam a erupção dentária, respeitando-se a 
cronologia de aparecimento dos dentes além de 
situações patológicas decorrentes de perdas 
precoces ou anomalias do desenvolvimento. 
   
Metodologia 

 
Utilizou-se a média da cronologia da erupção 

dentária entre as propostas nos trabalhos de 
Kronfeld (1955); Logan & Kronfeld (1959); Toledo 
(1986); Koch e Modéer (1992) e Guedes Pinto 
(1991). 

Foram utilizados os seguintes aplicativos para 
o desenvolvimento da animações: Flash Mx e o 
Director 8 ambos da Macromedia. 

Os dentes foram desenhados e pintados no 
Flash MX, mantendo-se a proporção de 1:1 e salvos 
como documento do Flash Mx (*.fla).  
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Para fazer as animações utilizou-se o Director 
8, e pressionando o botão do mouse os desenhos 
foram importados no Cast do Director e animados no 
Stage. 

Cada dente foi desenhado e posicionado 
quadro a quadro na seqüência que representa o 
movimento da sua erupção. Também foram 
desenhadas as interferências dinâmicas dos 
espaços gerados nas perdas dentárias precoces. 

Para a navegação foram desenvolvidos os 
seguintes recursos: linha do tempo, onde o usuário 
pode com o mouse selecionar qualquer idade do 
indivíduo; botão de parar faz uma pausa na 
apresentação, botão continuar que prossegue a 
apresentação após a pausa,botão  reiniciar, que vai 
ao início da apresentação e  botão fechar que sai da 
apresentação. 

Os problemas de má oclusão relacionados à 
erupção dentária apresentados foram : Classe II de 
Angle (perda precoce do segundo molar decíduo), 
impactação do canino permanente ( desequilíbrio de 
risogênese e risólise), extrusão de dente (perda 
precoce do seu antagonista), perda do espaço livre 
de Nance; transposição dentária. 

Os requisitos mínimos de hardware para a 
execução do programa, são:  Pentium ou compatível 
de 100Mhz, 32 Mb de memória RAM, unidade de 
CD-ROM, espaço disponível de 25 MB no disco 
rígido, resolução de tela 640x480 pixels, 
profundidade de monitor colorido de 8 Bits (256 
cores), plataforma Windows 95 ou mais recente, 
placa de som compatível, QuickTime 3 para 
Windows.  
 
Resultados 
 
  Os resultados estão expressos nas figuras a 
baixo que representam a visão do observador, 
frontalmente à tela do computador numa exposição 
panorâmica ou lateral da arcada dentária. Desta 
forma temos, de cima para baixo, uma barra 
horizontal representando a linha de tempo que vai 
de zero a quinze anos, duas linhas paralelas 
centrais simulando os planos gengivais das arcadas 
superior e inferior e no canto inferior direito os 
botões de navegação. 
 A barra de tempo apresenta um cursor que   
se movimenta  da esquerda para a direita em  
intervalos de tempo regulares (15 quadros/segundo), 
que estão relacionados com o aparecimento dos 
dentes.Estes surgem vertical e simultaneamente  
entre as linhas gengivais e a barra do tempo (arcada 
superior)  e a margem inferior da tela (arcada 
inferior).Para cada dente é respeitada a cronologia 
desde o aparecimento do broto dentário (na área 
gengival ) até a erupção (entre as linhas gengivais). 
 As animações podem ser controladas 
através dos botões de navegação ou 
adicionalmente, selecionando-se  diretamente    as 

datas representadas na barra de tempo, o que faz a 
apresentação iniciar-se a partir daquele ponto.  

 
 

Figura 1 -  Situação da erupção dentária com um ano 
 

 
 

Figura 2 -  Situação da erupção dentária com nove anos 
 

 
 

Figura 3 –  Situação de desvio da erupção dentária com 
um ano. 
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Figura 4 –  Situação de desvio da erupção dentária aos 
nove anos. 

 
Discussão e Conclusões 
 

A representação dinâmica fisiológica da 
erupção dentária e da origem dos desvios dentários 
agrega argumentos para orientação a pacientes. O 
uso de mídia computadorizada facilita a difusão 
desses cuidados e aumenta o interesse do público 
jovem, o maior beneficiado. 

O desenho vetorial foi considerado uma opção 
adequada para gerar as animações. O material 
criado ocupa memória reduzida em um formato 
compatível com os programas de navegação 
utilizados atualmente em grande escala. 
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Resumo - A vigilância em saúde, especialmente as sub-áreas de vigilância epidemiológica e 
biossegurança, necessita de identificação precoce e confirmação rápida de casos suspeitos, visando a 
aplicação oportuna de medidas de controle. A lentidão nesta identificação tem pressionado os gastos 
públicos em saúde e contribuído para a piora da qualidade da assistência, predominando a indicação 
incorreta de exames laboratoriais. Além disso, o aprimoramento das ações de vigilância epidemiológica tem 
contribuído para o aumento da complexidade dos algoritmos de conduta, o que dificulta a adoção de 
práticas corretas. Por isso, o intercâmbio de informações de boa qualidade e de forma rápida é uma 
iniciativa crucial, sendo a telemedicina uma ferramenta passível de aplicação neste contexto. A proposta do 
VIGINet contempla o desenvolvimento de uma rede de apoio à decisão médica para as ações de vigilância 
em saúde, utilizando  recursos de telemedicina baseados na Internet, que apresentem o menor custo para o 
usuário final. O VIGINet permite a comunicação on-line entre médicos e especialistas para a definição dos 
casos de doença de interesse para a vigilância em saúde, além de prover acesso a diversos conteúdos off-
line mediados por um sistema de recuperação de informações baseado em redes probabilísticas. 
 
Palavras-chave: Telemedicina; Redes Probabilísticas; Vigilância em Saúde. 
 
Abstract – Health surveillance, mainly its sub-areas epidemiologic surveillance and biosafety, need early 
detection and fast confirmation for suspected cases, aiming opportune application of control measures. 
Slowness in this identification has pressured public health costs and it has contributed to worsen health care 
quality, with predominance of incorrect indication for laboratory tests. Furthermore, the improvement of 
epidemiologic surveillance activities has contributed to the increasing complexity of conduct algorithms, 
which makes more difficult the adoption of correct practices. Thus, the interchange of good quality and fast 
information is a crucial initiative, being the telemedicine a tool of potential application in this context. The 
ViGINet proposal includes the development of a net for medical decision support related to health 
surveillance activities, using telemedicine web-based resources, with the lowest cost for the final user. 
VIGINet allows on-line communication among physicians and experts for the definition of cases of health 
surveillance interest, besides the provement of access to several off-line contents mediated by an 
information retrieval system based on probabilistic nets. 
 
Key-words: Telemedicine; Probabilistic Nets; Health Surveillance. 
 
 
Introdução 
 

Em sua configuração atual, a vigilância 
em saúde necessita de informações em saúde 
geradas e disseminadas de forma dinâmica, em 
função de alterações constantes no perfil clínico-
epidemiológico das doenças. Assim, deve-se 
permitir mudanças contínuas de conduta nas 
ações de prevenção e na utilização de novas 

tecnologias assistenciais. É de fundamental 
importância frisar que essa demanda por 
informação em saúde acessível e de alta 
qualidade ocorre em função do contexto atual de 
consolidação da vigilância em saúde e da 
regionalização da assistência no Sistema Único 
de Saúde [1], [2].  

Uma poderosa ferramenta de informação 
em saúde que vem sendo utilizada de forma 
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crescente é a telemedicina [3]. Com ela, é 
possível promover o intercâmbio de informações 
com rapidez entre áreas geográficas remotas. O 
avanço essencial deste tipo de recurso ocorre 
pela combinação de duas fontes de informação: 
acesso a conteúdos previamente preparados 
acessíveis pela Internet, ou pela consulta on-line 
a um especialista. Dessa forma, é possível prover 
apoio à decisão médica pela “solução de 
problemas concretos” [4]. 

Atualmente, no Brasil, existem projetos de 
telemedicina sendo desenvolvidos em diversas 
especialidades na área de assistência [5], [6], 
mas ainda há a necessidade de desenvolvimento 
de uma ferramenta voltada para o apoio às ações 
de vigilância em saúde. O projeto VIGINet tem 
como objetivo a construção de um sistema de 
informação de rápido acesso entre médicos e/ou 
especialistas para a definição de um caso de 
doença de interesse para a vigilância em saúde, 
especialmente as doenças emergentes, re-
emergentes e agravos inusitados.  

Com a implementação deste sistema em 
hospitais-chave do Sistema Único de Saúde, 
espera-se que informações clínicas e 
epidemiológicas de relevância para o auxílio no 
diagnóstico sindrômico, diferencial e etiológico 
estejam prontamente disponíveis através de um 
acesso seguro à internet que permita a interface 
entre o médico assistente, o epidemiologista, o 
infectologista e o especialista, associada ao 
acesso a uma base de dados ampla e 
constantemente atualizada referente ao estado da 
arte em condutas de prevenção e controle.  

O VIGINet apresenta grande potencial de 
reduzir a atual carência de informação de pronto 
acesso para profissionais que atuam na rede 
assistencial, o que inclui ambulatórios e hospitais 
com atendimento de emergência. Estes 
profissionais que atuam nas portas de entrada do 
sistema de saúde não são necessariamente 
infectologistas, sanitaristas e epidemiologistas, ou 
especialistas, e, portanto, demandam 
informações imediatas relativas aos algoritmos de 
conduta padronizados e, adicionalmente, 
necessitam de agilidade no retorno de 
informações sobre os resultados dos testes 
diagnósticos. Isto é crucial em situações de 
assistência a agravos inusitados que, devido à 
emergência da maior parte destes processos 
patológicos, devem ter seu esclarecimento 
diagnóstico agilizado da melhor forma possível 
[7]. 

 
Metodologia 

 

O VIGINet é uma ferramenta de apoio à 
decisão médica para casos de doenças que 
necessitem da realização de ações de vigilância 
em saúde. Visando a maior flexibilidade possível 
para o usuário final, este sistema provê duas 
modalidades de recuperação de informações: 
uma on-line, baseada em procedimentos de 
telemedicina acessíveis pela Internet [8], e outra 
off-line, através um sistema de recuperação de 
informações baseado em redes probabilísticas 
[9]. 

O fluxo de informações no VIGINet ocorre 
da seguinte forma (Figura 1): 

Após o atendimento de um caso de 
interesse, o médico que deseje obter informações 
e orientações de conduta para o caso acessa o 
VIGINet pela Internet com o uso de login e senha, 
após o que duas formas de acesso às 
informações são oferecidas: conteúdo 
padronizado (off-line) ou consulta a um 
especialista de plantão (on-line). 

No caso do acesso off-line, informações 
essenciais sobre o caso devem ser fornecidas em 
um instrumento de coleta padronizado, que, 
acionando um sistema de recuperação de 
informações baseado em redes probabilísticas, 
ofereça como resultado um conjunto de 
diagnósticos prováveis. 

Cada diagnóstico diferencial está ligado a 
uma base de dados contendo rotinas relativas a 
condutas clínicas, regras para envio de amostras 
de líquidos orgânicos e/ou tecidos para 
diagnóstico laboratorial, procedimentos de 
biossegurança hospitalar (por exemplo, 
isolamento e precauções universais), e 
informações complementares específicas de cada 
diagnóstico. 

O acesso ao VIGINet aciona um 
comunicador que envia uma mensagem 
automática para o serviço de epidemiologia 
hospitalar – que deve tomar as providências 
necessárias à notificação e investigação 
epidemiológica do caso – e para o endereço 
eletrônico do laboratório do hospital – que se 
mantém de sobreaviso para o recebimento de 
amostras do paciente, e utiliza o próprio 
comunicador para informar o diagnóstico ao 
clínico. 

No caso da consulta on-line, clínicos, 
epidemiologistas e patologistas podem entrar em 
contato com os especialistas de retaguarda 
através do comunicador instantâneo, solicitando 
uma segunda opinião sobre o caso de interesse. 

As redes probabilísticas, base do sistema 
off-line, geram diagnósticos prováveis de acordo 
com os parâmetros clínico-epidemiológicos 
obtidos em fontes de dados oficiais, como o Guia 
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de Vigilância Epidemiológica editado pela 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério 
da Saúde [10], que são atualizados 
constantemente.  

Além disso, a arquitetura do sistema 
permite a inclusão de parâmetros obtidos em 
fontes complementares, como os informes 
epidemiológicos dos Centers for Diseases 
Control. Estes são utilizados especialmente no 
período de surgimento dos primeiros casos de 
agravos inusitados e doenças emergentes, 
quando parâmetros nacionais ainda não se 
encontram disponíveis, embora tais diagnósticos 
devam ser considerados. 

 

 
Figura 1 – Representação sintética do fluxo de 

informações do VIGINet 
 

Dado o interesse público do projeto, o 
sistema de computação base do modelo off-line é 
desenvolvido em arquitetura aberta (“software 
livre”). 

A execução do VIGINet se pauta pelo 
estado da arte das normas de certificação digital, 
segurança de conteúdo e garantia do sigilo 
médico, além de respeitar normas internacionais 
de padronizações referentes ao registro eletrônico 
em saúde. 
 
Resultados 

 
No presente, o VIGINet encontra-se em 

fase concluída de compilação e correlação  
probabilística dos sinais e sintomas presentes no 
Guia de Vigilância Epidemiológica, referentes às 

doenças de notificação compulsória, que são as 
de interesse para a vigilância epidemiológica. A 
Tabela 1 apresenta a freqüência de sinais e 
sintomas selecionados nas doenças listadas 
nesta fonte de referência. 
 
Tabela 1 – Freqüência de sintomas selecionados 
nas 36 doenças presentes no Guia de Vigilância 

Epidemiológica 
 

Sintoma n % 
Febre 34 94,4 
Cefaléia 26 72,2 
Choque 14 38,9 
Exantema 13 36,1 
Mialgia 13 36,1 
Astenia 10 27,8 
 

Discussão e Conclusões 
 
O VIGINet é um instrumento potente e 

original a contribuir no aprimoramento do quadro 
epidemiológico nacional, visto que, elaborado na 
lógica da vigilância em saúde, o sistema visa 
apoiar o monitoramento contínuo da saúde das 
comunidades e a vigilância dos principais agravos 
infecciosos que as afligem, principalmente 
eclosão de surtos e epidemias, com ênfase nas 
doenças infecto-contagiosas de difícil diagnóstico. 
Além disso, pode ser utilizado como ferramenta 
auxiliar na proposição adequada de ações em 
prevenção primária específica e prevenção 
secundária que se mostrem necessárias, além de 
apoiar (mas de modo nenhum substituir) a função 
dos sistemas de informação do Sistema Único de 
Saúde. 
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AVALIAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 
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Resumo – Este trabalho dedica-se a avaliação de um ambiente virtual de aprendizagem, “Soft-RIS”, dirigido à 
formação profissional de técnicos em registros e informações em saúde.   
A avaliação deste material educativo foi realizada num período de três meses. Doze usuários, dos 61 
cadastrados no site, responderam por e-mail a um questionário semi-aberto onde manifestaram sua opiniões, 
críticas e sugestões sobre diversos aspectos considerados críticos na concepção e na implementação do 
ambiente virtual. Analisou-se, ainda, o percurso da navegação desses usuários pelo conteúdo, a partir dos 
registros contidos no banco de dados, com o intuito de identificar relações/associações entre a navegação e a 
avaliação realizada pelos respondentes. Os resultados demonstraram a qualidade e o potencial dessa proposta 
educativa e apontaram a relevância do ambiente virtual na promoção da troca de experiências entre seus 
usuários, contribuindo para o processo ensino-aprendizagem. O estudo sugeriu ainda reformulações no material 
educativo de forma que este seja incorporado a uma proposta mais ampla de capacitação profissional, em nível 
nacional, na área de registros e informações em saúde. 
 
Palavras-chave: Ambiente de Aprendizagem a Distância; Informação em Saúde; Ensino por Computador 
 
Abstract  – This paper reports the evaluation of a virtual learning environment, the “Soft-RIS”, aimed at the 
training and development of technical level professionals in the field of Health records and information. 
The site was evaluated during three months. Twelve users, from a group of 61 members, who registered to 
consult the site, answered the semi-opened evaluation instrument where they also manifested their opinions and 
suggestions about the learning environment. In addition, it was also analyzed users navigation through the site in 
order to identify relations between respondent’s evaluations and the way they conducted their activities in this 
non-linear space. The results indicate the potential of this learning environment as a tool for exchanging 
experiences among participants, enriching the teaching-learning process. It also pointed out some aspects that 
need reformulation in order to turn this virtual environment more suitable for different Health records and 
information professionals in different contexts at National level. 
 
Key-words: Distance Learning Environment; Health Information; Teaching with Computers 
 
 
Introdução 

 
O tema deste trabalho1 é a avaliação de um 

ambiente virtual de aprendizagem, “Soft-RIS” 
(Soft ware Educativo para a Área de Registros e 
Informações em Saúde), dirigido à formação 
profissional de técnicos em registros e informações 
em saúde. O Soft-RIS foi desenvolvido na Escola 
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da 
Fundação Oswaldo Cruz, com o apoio do PAPES - 

                                                 
1 Desenvolvido a partir de: MUNCK, Sergio. Inovações na 
Formação Profissional para a Área de Registros e 
Informações em Saúde: Desenvolvimento e Avaliação do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem “Soft- RIS” . Rio de 
Janeiro, 2001. Dissertação de Mestrado em Tecnologia 
Educacional nas Ciências da Saúde – NUTES/UFRJ. Cap. 4 - 
“Análise sas Opiniões dos Usuários e de suas Experiências de 
Navegação”, p. 65-100. 

Programa de Apoio a Pesquisa Estratégica em 
Saúde, desta Instituição.  

 
Com o propósito de desenvolver este 

trabalho, com vistas à futura implantação do Soft-
RIS como um ambiente de aprendizagem à 
distância para a formação profissional em saúde, 
realizou-se um estudo exploratório através de uma 
pesquisa de campo. A proposta do presente estudo 
foi identificar o potencial deste material educativo 
mediante a sua utilização por um grupo de usuários 
(profissionais e/ou estudantes), analisando-se as 
opiniões deste grupo e as suas experiências de 
navegação. Teve como finalidade, ainda, verificar a 
pertinência das características do ambiente virtual 
de aprendizagem, assim como a possibilidade 
deste ambiente contribuir para a prática 
pedagógica. 
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Apresentam-se, inicialmente, os 
procedimentos metodológicos adotados visando 
atender os objetivos acima mencionados, incluindo-
se a população alvo, os instrumentos utilizados na 
avaliação, os procedimentos para coleta de dados e 
as categorias de análise construídas para esta 
pesquisa; finalmente, expõe a análise dos 
resultados obtidos. Os resultados demonstraram a 
qualidade e o potencial dessa proposta educativa e 
apontaram a relevância do ambiente virtual na 
promoção da troca de experiências entre seus 
usuários, contribuindo para o processo ensino-
aprendizagem. 
 
População alvo 

 
A avaliação deste material educativo foi 

realizada durante dois meses. Doze usuários, entre 
os 61 cadastrados2 no site, responderam por e-mail 
a um questionário semi-aberto onde manifestaram 
suas opiniões, críticas e sugestões sobre diversos 
aspectos considerados críticos na concepção e na 
implementação do ambiente virtual. Analisou-se, 
ainda, o percurso da navegação desses usuários 
pelo conteúdo, a partir dos registros contidos no 
banco de dados, com o intuito de identificar 
relações/associações entre a navegação e a 
avaliação realizada pelos respondentes. Tendo em 
vista o perfil desses usuários, considerou-se que o 
resultado obtido com as suas respostas possibilitou 
o desenvolvimento do estudo, no sentido de 
proceder a avaliação do ambiente virtual de 
aprendizagem. 

 
Instrumento de avaliação - Questionário 

 
Para a avaliação da pesquisa foi elaborado 

um questionário, segundo alguns critérios 
considerados essenciais para a investigação de 
campo. Estes critérios estão referenciados nas 
categorias de análise apresentadas adiante e 
fundamentaram-se na necessidade de se conhecer 
as características do ambiente de aprendizagem a 
distância, assim como de verificar a possibilidade 
efetiva deste ambiente contribuir na prática 
educativa. 

 
Foi utilizado um instrumento semi-aberto 

para coleta dos dados, contendo 25 perguntas, 

                                                 
2 No período experimental, ao visitar a homepage, o usuário 
deparava-se com uma tela em que lhe era solicitado um nome a 
ser utilizado durante a navegação e sua senha. Se ele ainda não 
os tivesse, deveria preencher uma ficha de cadastro on-line, que 
depois de preenchida era enviada automaticamente para a 
coordenação do site. Após cadastrá-lo, o coordenador 
encaminhava a senha, via e-mail, permitindo que o usuário 
passasse a navegar no Soft-RIS. 

onde o respondente deveria desenvolver sua 
opinião sobre determinado aspecto do site. O 
instrumento poderia ser preenchido de duas 
maneiras: on-line, no próprio site, ou através de e-
mail enviado para a coordenação. Esta segunda 
opção, foi adotada com o intuito de estimular o 
usuário a respondê-lo e retorná-lo para a 
coordenação, como também de contornar as 
dificuldades técnicas, tendo-se obtido as respostas 
que foram analisadas neste estudo.  

 
Categorias de análise para avaliação do 
ambiente de aprendizagem pelos usuários 

 
Para operacionalizar a avaliação do 

ambiente de aprendizagem, as perguntas do 
questionário foram agrupadas em seis aspectos, 
evidenciando-se as categorias de análise 
previamente construídas.  Apresentam-se, abaixo, 
as categorias selecionadas: 

• Aspectos gerais (Divulgação do ambiente 
de aprendizagem; Acessibilidade; 
Expectativas em relação ao ambiente) 

• Comunicabilidade da interface; 
• Enfoque pedagógico; 
• Conteúdo do ambiente de aprendizagem; 
• Comunicação visual; 
• Dificuldades no uso da Internet. 

 
Instrumentos para análise da navegação - 
Relatórios do banco de dados 

 
A análise da navegação dos usuários foi 

efetuada a partir da incorporação na atual versão 
do Soft-RIS de uma ferramenta que permite o 
registro do caminho que o usuário percorreu 
durante a navegação. Todas as telas acessadas a 
partir da barra de menu, das hotwords ou das 
imagens foram gravadas num banco de dados que 
possibilitou a geração de relatórios de interesse 
deste estudo. Estes relatórios informaram sobre a 
contagem dos acessos ao site (quais usuários o 
visitaram, quando e quantas vezes o fizeram, bem 
como o tempo em que ficaram conectados); o 
número de acessos por página; as páginas mais 
acessadas (identificando-se os conteúdos mais 
procurados); e os acessos por usuário, separados 
em cada sessão visitada.  

 
Análise dos Resultados 
 
• Perfil dos respondentes 

 
A pesquisa de campo desenvolveu-se 

durante dois meses e os dados coletados no banco 
de dados do sistema referem-se tanto ao perfil dos 
usuários que acessaram o Soft-RIS neste período, 
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quanto ao próprio percurso que realizaram ao 
navegar no site. Cadastraram-se no site 61 
profissionais de diversas Instituições e regiões do 
país. Destes, 39 (57,4%) acessaram os conteúdos 
do Soft-RIS. O banco de dados que registrou a 
contagem de acessos acumulou 1.632 páginas 
acessadas por aqueles 39 usuários cadastrados e 
que, efetivamente, visitaram o site. Cada um 
destes, por sua vez, acessou 41,8 páginas em 
média.  

Este estudo se concentrou na navegação 
dos 12 usuários (19,7% dos cadastrados no site), 
que responderam ao questionário de avaliação e 
que acessaram 1.206 páginas, com uma média de 
80,4 páginas para cada um deles, cujo breve perfil 
será apresentado a seguir.  

Dos 12 usuários, 5 são do sexo masculino 
e 7, do feminino, com média de idade de 39 anos, 
variando de 24 até 59 anos. A escolaridade 
predominante é a superior ou com pós-graduação 
(92% dos usuários considerados na pesquisa). 
Quanto à formação profissional, no conjunto dos 
usuários cadastrados, prevaleceu a categoria 
médica, seguida por aquelas funções com 
escolaridade equivalente ao ensino médio. No caso 
do grupo considerado na pesquisa, verificou-se um 
maior número de médicos e arquivistas. 

No que diz respeito ao local de residência, 
cadastraram-se no site usuários de 7 Estados, mas 
a sua grande maioria é do Rio de Janeiro: 62,3% da 
capital e 19,7% do interior. Os participantes da 
amostra são todos do município do Rio de Janeiro. 

No que tange ao vínculo profissional, quase 
todos os usuários cadastrados e da pesquisa 
trabalham em instituições públicas, tendo em vista 
o próprio direcionamento da divulgação do site. 
Destacam-se os Hospitais Universitários, as 
Unidades de Saúde da rede estadual e municipal e 
a Fiocruz, como os locais de trabalho dos 
participantes da pesquisa. 

 
• Conclusões 

 
Pode-se afirmar que a proposta do 

ambiente virtual de aprendizagem foi compreendida 
e avaliada favoravelmente pelo grupo de usuários 
da pesquisa. Pode-se concluir, também, que ele 
contribui para a reflexão dos alunos e profissionais 
dos serviços de saúde que atuam nessa área 
específica, uma vez que discute problemas 
relacionados às suas realidades, o que deve 
facilitar a reestruturação da prática profissional. 
Dois aspectos que devem ser ressaltados dizem 
respeito ao fato de que o Soft-RIS não se propõe a 
apresentar “respostas corretas” para as questões 
levantadas e permite e estimula a troca de idéias, 
opiniões e experiências entre seus participantes. 

A opinião dos usuários sobre o ambiente 
virtual e o estudo de navegação (perfil dos 
usuários, estratégias utilizadas ao percorrer o site e 
conceitos apropriados) mostraram-se bastantes 
profícuos e reveladores dos aspectos positivos do 
Soft-RIS enquanto um ambiente informatizado de 
aprendizagem a distância. A análise dos 
questionários respondidos pelos usuários, bem 
como do seu processo de navegação, resultaram 
numa contribuição relevante para uma melhor 
compreensão do potencial e das possibilidades 
deste site para a área de Registros e Informações 
em Saúde.  

Torna-se necessário, ainda, fazer alguns 
comentários adicionais que emergiram da análise 
da pesquisa de campo (resultados da avaliação 
desenvolvida pelos usuários). 

Um primeiro aspecto que deve ser 
acentuado diz respeito ao acesso ao ambiente de 
aprendizagem. Acredita-se que a ausência de uma 
“cultura de navegação” na Internet como ferramenta 
educacional pode ter se configurado como um 
entrave a uma procura maior de usuários ao Soft-
RIS. Esse ambiente ainda é visto, 
equivocadamente por alguns, como uma tecnologia 
do futuro, pouco acessível e cuja apropriação 
revela-se precária na utilização dos recursos da 
Internet. O estímulo ao emprego desta tecnologia, 
aliado a uma proposta pedagógica fundamentada 
na educação crítica, mediante a implementação de 
um programa de capacitação a distância podem ser 
considerados inovações a esse processo de 
apropriação e “aculturação”, ainda a ser 
desenvolvido e consolidado.  

Não obstante as restrições de acesso aos 
conteúdos do site, ao serem vencidas as “barreiras” 
técnicas, culturais e de cadastramento, verificou-se 
uma  relativa facilidade de sua utilização, uma vez 
que adaptado para uso na rede de computadores, o 
Soft-RIS foi estruturado com uma interface 
amigável e fácil de ser aprendida, mesmo por 
aqueles que têm contatos iniciais com a 
informática. 

Outro aspecto que se configura como 
enriquecedor nesta versão do Soft-RIS refere-se à 
possibilidade de estabelecer diálogos on-line entre 
os participantes do site, por intermédio dos 
recursos denominados “fórum” e “sala de 
comentários”, propiciando que os usuários estudem 
ou trabalhem de forma colaborativa e desenvolvam 
um processo de interação altamente produtivo, que 
poderá ter desdobramentos futuros. 

Os usuários que avaliaram o ambiente de 
aprendizagem e que navegaram na experiência 
descrita neste estudo, revelaram interesses e 
estratégias de navegação diferenciados durante o 
seu percurso no site. Os resultados obtidos levam a 

CBIS’2004 212

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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afirmar que os alunos (profissionais dos serviços de 
saúde para quem é dirigido este material 
educativo), inseridos numa proposta de 
capacitação, seja presencial ou a distância, 
poderão se beneficiar da utilização deste ambiente 
informatizado de aprendizagem. 

Finalmente, a implementação do ambiente 
virtual de aprendizagem Soft-RIS, com a utilização 
da Internet, oferece uma contribuição efetiva para o 
processo de qualificação, em nível nacional, de 
técnicos em registros e informações em saúde, no 
contexto da descentralização da formação desses 
trabalhadores. 

 
Contatos 
Sergio Munck Machado 
Mestre em Tecnologia Educacional em Saúde 
(NUTES/UFRJ) 
Tecnologista Senior - Escola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venâncio (EPSJV/FIOCRUZ) 
Av. Brasil, 4.365 – Manguinhos  
CEP 21045-900 - Rio de Janeiro – RJ 
Tel.: (21) 2270-3942 
smunck@fiocruz.br 

CBIS’2004 213

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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1,2,3Pós-graduação em Clínica Cirúrgica  

Hospital das Clínicas da Universidade de Federal do Paraná (HC-UFPR), Brasil 
 

 
5HVXPR�±�Este artigo mostra alguns resultados obtidos no uso de um sistema de protocolos eletrônicos 
(Sinpe) pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O artigo mostra como foi conseguido 
aumentar a produção de trabalhos científicos utilizando o Sinpe. Além disso, mostra algumas tendências 
futuras no uso de sistemas protocolos e outros sistemas que consomem estes recursos.  
 
Palavras-chave: Informática Médica, Sistema de informação hospitalar, Software. 
 
$EVWUDFW�� This paper shows some outcomes for Clinical Hospital of Federal University of Paraná using an 
Electronic Protocol System. This paper also shows how was improved the scientific production using Sinpe. 
Finally, is shown some trends about this electronic protocol system and others systems that can work 
together. 
 
Key-words: Medical Informatics, Hospital Information System, Software. 
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Existem vários trabalhos sendo realizados 
em diversas instituições para o uso de sistemas 
de protocolos em saúde [1-11]. Estes trabalhos, 
geralmente, mostram resultados evidenciando 
que o uso de protocolos na prática médica auxilia 
o profissional de saúde durante o processo 
assistencial minimizando erros, padronizando os 
serviços prestados e aumentando a qualidade 
dos mesmos [12]. 

Um protocolo é um modelo cognitivo que 
representa uma faceta do conhecimento médico 
aplicado a um determinado fim de coleta de 
dados [13]. É utilizado para padronizar e 
uniformizar a coleta de dados em uma instituição 
de saúde. Daí a freqüente utilização de 
formulários de coleta de dados. É importante 
salientar que, mesmo instituições que prestam 
serviços de saúde semelhantes, o conjunto de 
informações utilizadas em seus prontuários de 
entrada é distinto entre si [14]. 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar 
os resultados obtidos pela Pós-graduação em 
Clínica Cirúrgica do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR) ao 
utilizar uma ferramenta de construção e 
manipulação de protocolos eletrônicos. Será 
apresentado brevemente o modelo de 
funcionamento desta ferramenta bem como seu 
histórico do desenvolvimento. Esta ferramenta é 
denominada de Sistema Integrado de Protocolos 
Eletrônicos (Sinpe).  

Após a exibição dos resultados, serão 
apresentadas algumas tendências vislumbradas 

pelo departamento de pós-graduação para o uso 
do Sinpe. 
 
0HWRGRORJLD�
 

O Sistema Integrado de Protocolos 
Eletrônicos (Sinpe ©) permite aos profissionais de 
saúde construir e atualizar os seus protocolos 
online utilizando a Internet, computadores de mão 
(3HUVRQDO� 'LJLWDO� $VVLVWDQWV - PDAs) ou 
computadores de mesa. O Sinpe é baseado em 
protocolos mestre e respectivos protocolos-
específicos. 

Um protocolo mestre é composto por um 
conjunto de itens organizados em uma estrutura 
de árvore (hierarquia). A hierarquia definida no 
protocolo mestre representa o conhecimento 
médico sobre um determinado assunto, por 
exemplo, protocolo mestre das doenças do 
esôfago [15]. A figura 1 mostra um exemplo do 
protocolo mestre para as doenças do esôfago. 

 

 )LJXUD 1 – Exemplo de protocolo mestre 
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Todo protocolo específico tem um nome 
para a sua identificação, em geral, os 
profissionais que construíram protocolos 
utilizando o Sinpe, os nomearam com o nome de 
uma doença associada ao contexto do protocolo 
mestre. Por exemplo, para um protocolo mestre 
de Doenças do esôfago, existem os seguintes 
protocolos específicos: Neoplasias Benignas do 
Esôfago, Neoplasias Malignas do Esôfago, 
Doença do Refluxo, etc. 

Após a definição dos protocolos 
específicos, é possível realizar coletas de dados 
sobre estes protocolos. Naturalmente, todos as 
informações coletadas deverão respeitar as 
regras e o domínio que foram definidas no 
protocolo mestre.  

De acordo com a construção do Sinpe, as 
coletas de dados podem ser realizadas utilizando 
dispositivos móveis utilizando redes, ao lado do 
paciente. Neste modelo, todas as informações 
são armazenadas instantaneamente num banco 
de dados remoto. 

O armazenamento dos dados coletados é 
feito de forma estruturada permitindo a pesquisa 
parametrizada das coletas. O Sinpe permite que 
todos os parâmetros da pesquisa sejam 
informados pelo próprio pesquisador. Por 
exemplo, um pesquisador tem condições de 
saber qual é o percentual de pacientes que 
apresentaram disfagia parcial para sólidos para a 
doença do refluxo.  

Como o Sinpe foi construído para ambiente 
multiinstituicinal, é possível construir pesquisas 
multicêntricas de maneira instantânea. Com 
pesquisas assim, torna-se viável a realização de 
estudos epidemiológicos sobre ocorrências 
geograficamente distribuídas. 

A segurança de um sistema de 
informações é um aspecto essencial [16-18]. Esta 
é a razão pela qual foi implementado acesso em 
dois níveis no Sinpe. O primeiro que verifica qual 
é o tipo do usuário e a instituição a qual pertence 
e, o segundo, que verifica as permissões de um 
usuário para um determinado protocolo no 
sistema. Assim, um usuário pode ter permissão 
para construir uma pesquisa em um protocolo e 
apenas coletar dados em outro protocolo. 

O Sinpe é o produto da idealização do 
professor Dr. Osvaldo Malafaia que, em 1997, 
identificou a necessidade de implantar um modelo 
de protocolos no Departamento de Cirurgia do 
Aparelho Digestivo (CAD) do HC-UFPR. Nesta 
época, não foram encontrados softwares no 
mercado que atendesse às necessidades da 
CAD, sendo então necessário desenvolvê-lo. Tal 
desenvolvimento, passou por 3 fases principais. 

Na primeira fase, o software foi 
desenvolvido em Java utilizando um banco de 
dados centralizado numa arquitetura cliente-
servidor típica. Os maiores problemas do software 
construído aqui eram a baixa performance e a 

dificuldade logística de informação pelo modelo 
de informática da época. 

Já a segunda versão do software foi 
desenvolvida em Deplhi, devido aos problemas 
de performance encontrados na primeira versão e 
a centralização do banco de dados, nesta fase o 
sistema de protocolos funcionava utilizando um 
banco de dados local construído em Microsoft ® 
Access justamente para prover maior mobilidade 
ao sistema, pois assim os estudantes 
pesquisadores tinham condições de transportar o 
sistema de um lado para outro através de um CD. 

A terceira fase, é a que teve as mais 
significativas alterações em relação às demais, 
pois toda a estrutura de dados e estrutura da 
aplicação foi reformulada. Esta reestruturação 
permitiu que o Sinpe trabalhasse em ambiente 
multiinstitucional e viabilizasse o desenvolvimento 
de interfaces para vários dispositivos e 
arquiteturas (Internet, computadores de mesa e 
computadores de mão) executando em ambiente 
multicêntrico com múltiplos usuários. Além disso, 
nesta versão, o Sinpe permite a coleta 
estruturada de vários tipos de dados como 
valores numéricos (respeitando domínios de 
informação), datas, textos e dados multimídia 
(vídeo, sons e imagens). 

Na CAD do HC-UFPR o Sinpe é utilizado 
como uma ferramenta que auxilia a alunos de 
mestrado na construção de seus protocolos de 
dados. Além do HC-UFPR, existem outras 
universidades no Brasil que utilizam o Sinpe para 
apoio na construção de protocolos facilitando o 
desenvolvimento de trabalhos de pós-graduação 
que se referem à construção de protocolos 
eletrônicos. 

Inicialmente, o Sinpe foi desenvolvido 
apenas para a área da medicina, mas percebeu-
se que pode ser aplicado em várias áreas da 
saúde. Esta é a razão pela qual existem 
profissionais de outras áreas da saúde (por 
exemplo enfermagem) criando protocolos para a 
área em questão. 

O modelo tipicamente empregado pelos 
alunos que são usuários do Sinpe é a pesquisa 
de um determinado ramo do conhecimento 
médico.  

Utilizando como exemplo, considerar-se-á 
as doenças do esôfago. Após a pesquisa o 
profissional de saúde constrói um protocolo 
mestre organizando de forma hierárquica todos 
os elementos de informação referentes às 
doenças do esôfago. Conforme [15], existem 26 
doenças associadas ao esôfago. Neste trabalho, 
o autor elaborou um protocolo específico para 
cada doença identificada, cada protocolo 
específico foi construído seguindo as definições 
do protocolo mestre. Desta forma, a construção 
de protocolos específicos está baseada no de 
elementos de protocolo que é uma característica 
do projeto do Sinpe. 
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As ciências em saúde estão em constante 
evolução fazendo com que os elementos de um 
protocolo definido se tornem obsoletos ou 
incompletos. Considerando esta realidade é que o 
Sinpe permite que os protocolos sejam 
atualizados no sistema a qualquer momento 
adicionando ou corrigindo elementos de dados. 
Isto permite que, ao utilizar o sistema em 
ambiente Intranet, Internet ou Extranet, os 
protocolos sejam atualizados para a coleta 
instantaneamente seja qual for instituição que 
estiver utilizando o protocolo. 
�
5HVXOWDGRV�H�WHQGrQFLDV�
�

O primeiro trabalho de mestrado [15], ainda 
utilizando uma versão antiga, foi defendido em 
2001 nas dependências do HC-UFPR. Dali em 
diante outros trabalhos de mestrado foram 
desenvolvidos utilizando o Sinpe [15, 19-22]. 

Atualmente, quase todas as doenças do 
aparelho digestivo foram mapeadas em 
protocolos eletrônicos por estudantes 
pesquisadores da CAD. Existem mais de 110 
doenças do aparelho digestivo já cadastradas e, 
para mapear todas estas doenças foram 
necessários mais de 117.000 itens distribuídos 
em 110 protocolos específicos e mais de 34.000 
itens de protocolos mestre. 

A quantidade de itens varia de um 
protocolo mestre para outro. Esta variação é 
ocasionada pela magnitude do conhecimento 
médico descoberto para cada um. Por exemplo, o 
protocolo mestre das doenças do esôfago possui 
2656 itens, já o protocolo das doenças do 
pâncreas possui 5059 itens. A tabela 1 mostra 
alguns protocolos mestre e a respectiva 
quantidade de itens. 

 
3URWRFROR�PHVWUH� ��LWHQV�

Doenças do Esôfago 2656 
Aparelho Urológico 1030 
Doenças Anorretais 3926 
Transplante Hepático 4892 
Doenças do Cólon 2967 
Vias Biliares Extra-
Hepáticas 1948 
Doenças do Pâncreas 5059 
Doenças do estômago 2172 
Intestino Delgado 9349 

7DEHOD�1 – Protocolos mestre já cadastrados no 
Sinpe 

 
Um resultado positivo que o uso do Sinpe 

trouxe para a CAD é a redução no tempo de 
desenvolvimento de trabalhos científicos como 
dissertações de mestrado. Os alunos e 
pesquisadores da CAD, que fazem mestrado no 
HC-UFPR, elaboraram protocolos-mestre sobre o 
contexto de objetivo de cada pesquisa. Cada 

protocolo mestre apresentado na tabela 1 
originou uma dissertação de mestrado cujo tempo 
de desenvolvimento da pesquisa e elaboração do 
trabalho foi reduzido em mais 50% em relação às 
demais pesquisas desenvolvidas na CAD. 

Muitos trabalhos desenvolvidos que 
originaram dissertações de mestrado na CAD [15, 
19-22] estão sendo aplicados pelos respectivos 
autores em teses de doutorado. Estas teses 
consistem em pesquisas prospectivas de dados 
de pacientes coletados sobre os protocolos em 
questão. 

Estas coletas de dados estão sendo 
realizadas em vários hospitais do país, pois o 
Sinpe permite a coleta multicêntrica. Além disso, 
possibilita que as coletas de dados sejam 
realizadas seguindo o padrão pelo qual foi 
definido o protocolo. Todos os hospitais que 
colaboram com as coletas de dados, são 
parceiros da CAD e, em virtude disto, utilizam o 
Sinpe. 

 Por enquanto, o Sinpe ainda não está 
sendo comercializado, mas já possui registro no 
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 
(INPI) e está em estudo para comercialização 
futura. 

Pelo modelo no qual o Sinpe foi construído, 
permitindo o uso em diversos tipos de dispositivos 
(PDAs, computadores de mesa, etc.), uma 
tendência é o uso do Sinpe em coletas de dados 
utilizando computadores de mão em redes sem 
fio (:LUHOHVV). 

Um dos objetivos da CAD é publicar 
trabalhos científicos de pesquisas clínicas 
realizadas através de casuísticas coletadas pelo 
Sinpe. Estas pesquisas podem ser realizadas 
utilizando os recursos de pesquisa já 
implementados pelo Sinpe ou, tendo um 
envelhecimento de dados adequado, pode ser 
aplicado técnicas de Mineração de dados ('DWD�
PLQLQJ) para extração de conhecimento e 
pesquisas mais apuradas. 

Não é objetivo do Sinpe ser um sistema de 
Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP). O Sinpe 
tem potencial de ser acoplado ao PEP, desta 
forma, permite que o sistema de PEP tenha 
incremento de dados clínicos definido através de 
protocolos eletrônicos expansíveis de acordo com 
as necessidades de informações da instituição. 
Por esta razão é que todas as regras de negócio 
implementadas pelo Sinpe foram construídas em 
uma API ($SSOLFDWLRQ� 3URJUDPPLQJ� ,QWHUIDFH) 
para sistemas baseados em protocolos 
eletrônicos. Sendo assim, um sistema de PEP 
pode acoplar esta API ao seu programa e 
contemplar protocolos eletrônicos com todas as 
vantagens que estes podem oferecer. Ou seja, 
todas as regras de negócio do Sinpe foram 
implementadas dentro de um pacote de software 
que pode ser consumido por outras aplicações. 

Na CAD também estão sendo 
desenvolvidos outros sistemas que vão utilizar os 
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recursos implementados pelo Sinpe. Um destes 
sistemas é o de casos clínicos e tutorais em 
medicina. O objetivo destes trabalhos é fornecer 
aos estudantes de medicina recursos didático-
pedagógicos para apoio na educação médica. 

 
'LVFXVVmR�H�&RQFOXV}HV�
�

O uso do Sinpe fez aumentar a qualidade 
dos indicadores da Pós-graduação em Clínica 
Cirúrgica do HC-UFPR com a redução no tempo 
de desenvolvimento de trabalhos científicos. Isto 
vem incentivando o desenvolvimento de outros 
trabalhos relacionados ao Sinpe no apoio a 
educação em medicina. Estes trabalhos utilizam a 
API criada para o Sinpe com o objetivo de 
padronizar o ambiente de desenvolvimento de 
soluções em software, reutilizando software e 
aumentando a produtividade. 

O Sinpe foi aprovado pelos profissionais de 
saúde que o utilizaram, pois, seguindo as 
observações de interface com usuários já 
publicados [23-25], a interface do Sinpe não exige 
que os profissionais de saúde dispensem tempo 
para a digitação de dados, pois a implementação 
do Sinpe visa também o uso do sistema em 
dispositivos móveis como PDAs. Todas as 
informações de coleta de dados de paciente são 
inseridas apenas com cliques de mouse (exceto o 
cadastro de pacientes), ver figura 2. A estrutura 
hierárquica também ajuda o profissional de saúde 
saber exatamente o contexto no qual uma 
informação está inserida. 

 

 )LJXUD 2 – Exemplo de coleta de dados de um 
protocolo 

 
Recomenda-se que, para o 

desenvolvimento de sistemas de informação em 
saúde, haja profissionais com formação 
específica de informática médica na sua 
construção [26]. Isto credita o sucesso do uso do 
Sinpe no HC-UFPR, além de todas as definições 
dos sistemas de informática serem validadas 
pelos usuários da saúde. 

 
5HIHUrQFLDV 

 
1. Tang PC, Young CY. ActiveGuidelines: 

integrating Web-based guidelines with 
computer-based patient records. Proc AMIA 
Symp 2000:843-7. 

2. Boxwala AA, Greenes RA, Deibel SR. 
Architecture for a multipurpose guideline 
execution engine. Proc AMIA Symp 1999:701-
5. 

3. Satsangi S, Weir CR, Morris AH, Warner HR. 
Cognitive evaluation of the predictors of use of 
computerized protocols by clinicians. Proc 
AMIA Symp 2003:574-8. 

4. Sintchenko V, Coiera E, Iredell JR, Gilbert GL. 
Comparative impact of guidelines, clinical 
data, and decision support on prescribing 
decisions: an interactive web experiment with 
simulated cases. J Am Med Inform Assoc 
2004;11(1):71-7. 

5. Peleg M, Tu S, Bury J, Ciccarese P, Fox J, 
Greenes RA, Hall R, Johnson PD, Jones N, 
Kumar A, Miksch S, Quaglini S, Seyfang A, 
Shortliffe EH, Stefanelli M. Comparing 
computer-interpretable guideline models: a 
case-study approach. J Am Med Inform Assoc 
2003;10(1):52-68. 

6. Shiffman RN, Liaw Y, Brandt CA, Corb GJ. 
Computer-based guideline implementation 
systems: a systematic review of functionality 
and effectiveness. J Am Med Inform Assoc 
1999;6(2):104-14. 

7. Duwel CM, Kruijssen HA. The development of 
protocols to cover clinical care in cardiology. 
Stud Health Technol Inform 1995;16:135-44. 

8. Afrin LB, Kuppuswamy V, Slater B, Stuart RK. 
Electronic Clinical Trial Protocol Distribuition 
via World-Wide Web: A Prototype for 
Reducing Costs and Errors, Improving 
Accrual, and Saving Trees. Journal of the 
American Medical Informatics Association 
1997;4(1):25-35. 

9. Mikulich VJ, Liu YC, Steinfeldt J, Schriger DL. 
Implementation of clinical guidelines through 
an electronic medical record: physician usage, 
satisfaction and assessment. Int J Med Inf 
2001;63(3):169-78. 

10. Naszlady A. Protocols and guides, tools. Int J 
Med Inf 1998;52(1-3):117-22. 

11. Talmon J, Enning J, Castaneda G, Eurlings F, 
Hoyer D, Nykanen P, Sanz F, Thayer C, 
Vissers M. The VATAM guidelines. Int J Med 
Inf 1999;56(1-3):107-15. 

12. Hogan WR, Wagner MM. Accuracy of data in 
computer-based patient records. J Am Med 
Inform Assoc 1997;4(5):342-55. 

13. Sharda P, Das AK, Patel VL. Specifying 
design criteria for electronic medical record 
interface using congnitive framework. Proc 
AMIA Symp 2003:594-8. 

14. Borsato EP. Modelo Unificado de Informações 
para Unidades de Emergência. Curitiba: 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná; 
1998. 

15. Sigwalt MF. Protocolo Eletrônico das Doenças 
do Esôfago. Curitiba: Universiade Federal do 
Paraná; 2001. 

CBIS’2004 217

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo –  As imagens ultra-sonográficas de cérebros de neonatos auxiliam o diagnóstico de doenças como a  
leucomalacia e a hemorragia. Somente a análise visual destas imagens pode mostrar-se insuficiente para a 
diferenciação destas doenças, pois ambas apresentam -se como pontos muito claros na imagem, ao contrário 
do tecido saudável. A técnica apresentada neste artigo vem auxiliar o médico a  distinguir esses tecidos através 
de atributos de textura tais como a média e o contraste. 
 
Palavras-chave: Ultra-som Cranial, Textura, Leucomalacia, Hemorragia, Processamento de Imagens, Neonato 
 
Abstract – Neonatal ultra-sonographics brain images assist the diagnosis of illnesses as leucomalacia and 
hemorrhage. Only the visual analysis of these images can reveal insufficient to differentiate these illnesses, as 
both are presented as very bright  points in the image, in contrast to the healthy tissue. The technique presented 
in this article comes to assist the doctor to distinguish these tissues through texture attributes like mean and 
contrast. 
 
Key-words: Cranial ultrasound, Texture, Leukomalacia, Hemorrhage, Image Processing, Neonatal 
 
 
Introdução 
 

O exame de ultra-som utiliza ondas sonoras 
para a visualização do cérebro do neonato através 
da moleira (fontanela anterior), ver Figura 1. Por sua 
rapidez, alta flexibilidade, custo relativamente baixo 
e equipamento suficientemente pequeno para se 
mover até a cama dos recém -nascidos, destaca-se 
sobre outras modalidades de imageamento, tais 
como tomografia computadorizada ou ressonância 
magnética [1]. 

 

 
Figura 1: Fontanela anterior 

 
 
O ultra-som cranial é feito geralmente para 

avaliar as complicações de um nascimento 
prematuro, incluindo a leucomalacia periventricular 
(PVL) e a hemorragia.  

 A PVL é uma lesão isquêmica (relativa à falta 
de fluxo sanguíneo em determinada região) da 
massa branca, que afeta bebês prematuros que 
tiveram um choque ou algumas complicações 
relativas a prematuridade [2]. Os focos da doença 
desenvolvem-se normalmente ao redor dos 
ventrículos laterais, espaços no cérebro que contém 
o fluido cérebro-espinhal, ver Figura 2. Durante esse 
desenvolvimento, os vasos sanguíneos da meninge 
(membrana protetora do cérebro) penetram o córtex 
cerebral (massa cinzenta) e então se estendem 
dentro da massa branca [3]. 

Já a  hemorragia é um sangramento dentro ou 
a redor dos ventrículos, comum também em bebês 
prematuros [4]. 

Como somente uma análise visual das 
imagens ultra-sonográficas pode não ser suficiente 
para a diferenciação entre leucomalacia e a  
hemorragia, este trabalho procura classificar o tecido  
cerebral em saudável ou não, através da 
implementação de análise de textura nas imagens 
ultra-sonográficas, para um auxílio médico. 

Segundo Haralick [5], textura pode ser 
definida por uma repetição de padrões elementares 
ao longo de uma região de uma imagem, para 
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classificá-la.  Analisando-se a textura da imagem, 
obtém-se um padrão da distribuição dos níveis de 
cinza ao longo da mesma.  

Uma ferramenta comum para essa análise é a 
matriz de co-ocorrência [6] [7], que descreve as 
relações entre a tonalidade de cinza de um 
determinado pixel e os níveis de cinza dos pixels 
adjacentes, ou seja, a matriz de co-ocorrência conta 
as ocorrências de pares de níveis de cinza em uma 
imagem. 

Haralick descreve várias características de 
textura como: energia, contraste, entropia e 
homogeneidade. Neste trabalho abordaremos 
somente o contraste. 

Pode haver um  impedimento ao analisar 
quantitativamente imagens médicas de ultra-som 
para diagnóstico, pelo fato de existir uma relação 
numérica ambígua entre a escala de cinza da 
imagem mostrada no visor do ecosonógrafo e as 
características acústicas do tecido medido [8]. 

A ecodensidade visualizada pode ser afetada 
pela atenuação da onda sonora [1] bem como pelos 
parâmetros utilizados no ecosonógrafo, tais como 
ganho, escala de cinza e profundidade [8]. 

Na Universidade Ghent, em Ghent na Bélgica 
[9], há um grupo de estudos que, através de um 
software para compensação dos parâmetros citados 
acima, constroem primeiramente imagens 
padronizadas para depois analisá-las através da 
caracterização de textura.  

A diferença em nossa proposta é analisarmos  
diretamente as imagens digitalizadas, obtidas de um 
ecosonógrafo com diferentes parâmetros,  
manualmente selecionados.  
 

 

 
Figura 2: Estruturas do cérebro. 

 
 
 

Metodologia 
 

Foram utilizadas 3 imagens de ultra-som de 3 
neonatos, através dos cortes coronal e sagital , ver 
Figura 3, obtidas por um ecosonógrafo SONOSITE,  
e digitalizadas em formato TIFF – Tag Image File 
Format, diretamente do aparelho.  

As imagens são uma forma de representar 
visualmente um objeto, no nosso caso, o cérebro do 
neonato, e são estruturadas internamente como 
matrizes bidimensionais M(k, l), onde cada ponto da 
imagem é considerado como um elemento da 
matriz. A tonalidade de cinza do ponto corresponde 
ao valor da matriz num par [coluna(l), linha (k)] e 
oscila entre 0 (ponto mais claro) e 255 (ponto mais 
escuro) [10]. 

 

 
Figura 3: Cortes cerebrais para imageamento.  

 
Destas imagens, ver Figuras 4, 5 e 6, foram 

selecionadas, manualmente, as seguintes regiões 
de interesse (ROI), com seus tamanhos (em pixels), 
respectivamente:  

• líquor (L) – 8 x 11;  
• osso (O) –  8 x 11;  
• plexo coróide (PC) – 8 x 11; 
• parênquima cerebral normal (N) – 22 

x 34; 
• leucomalacia (lado direito  - LD – e 

lado esquerdo – LE) – 22 x 34; 
• hemorragia (H) – 22 x 34. 

 
Para cada ROI, calculou-se a média aritmética 

dos pixels µ  e o contraste, pois segundo Stippel 
[11], essas características são distintivas em 
determinarem se a área do tecido cerebral em 
consideração é saudável ou não.  

Sendo Akl o número de pares de pixels 
adjacentes com valores de cinza k e l na matriz de 
co-ocorrência, o contraste, medida de quantas 
transições dos valores de cinza existem na região 
considerada,  é definido pela Equação (1) [11]: 
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Para facilitar a análise das imagens, obteve-

se a relação média / contraste R. 
 

c
R

µ
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Figura 4: Imagem 1 – corte coronal posterior. 

 
 

 
Figura 5: Imagem 2 – corte coronal. 

 

 
Figura 6: Imagem 3 – corte sagital. 

 
 
Resultados 
 

Os resultados de R podem ser visualizados na 
tabela 1 abaixo: 
 

 R 
  imagem 1 imagem 2 imagem 3 
    
L 0,56 0,55 0,68 
O 1,44 0,76 0,64 
PC 0,55  0,42 
N 0,21  0,31 
LE 0,14 0,10  
LD1  0,10  
LD2  0,11  
LD3  0,11  
H1   0,16 
H2   0,17 
H3     0,16 

Tabela 1: Relação média / contraste das 
regiões de interesse. 

 
 O desvio padrão obtido para os valores da 
Tabela 1 é:  

• líquor : 0,072 
• osso: 0,431 
• plexo coróide: 0,092 
• parênquima: 0,071 
• leucomalacia: 0,016 
• hemorragia: 0,006 

 
 
Discussão e Conclusões 
 

Nas imagens, os pontos claros, brancos mais 
intensos, representam as áreas de maior 
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ecogenecidade, enquanto os pretos representam 
praticamente a ausência de eco. 

O plexo coróide foi usado como referência 
porque mostra o máximo valor normal para tecidos 
cerebrais enquanto o parênquima cerebral normal 
mostra o mínimo normal e é referência porque está 
no tecido cerebral, servindo portanto de comparação 
com os tecidos doentes. 

O Gráfico 1 foi gerado para uma melhor 
comparação dos dados obtidos do parênquima 
normal, plexo coróide, leucomalacia e hemorragia 
citados  na Tabela 1.  
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Gráfico 1: Representação gráfica dos 
parâmetros obtidos para o parênquima cerebral, 

plexo coróide, leucomalacia e hemorragia 
 

Os valores obtidos situam -se entre 0.21 e 
0.31 para o parênquima cerebral normal, 0,55 e 0,42 
para o plexo coróide, 0.10 e 0.14 para o tecido com 
leucomalacia e 0.16 e 0.17 para o tecido com 
hemorragia, estando portanto de acordo com a 
visualização dos mes mos  nas imagens, onde as 
áreas do tecido normal aparecem mais escuras  
(valores mais altos) do que as áreas do tecido 
doente (valores mais baixos). 

A diferenciação visual entre o tecido com 
leucomalacia e o com hemorragia pode causar 
diagnósticos equivocados, por ambos se mostrarem 
como áreas claras nas imagens. 

Os resultados obtidos até o momento indicam 
que a média da relação R foi de 0.11 para a 
leucomalacia e de 0.16 para a hemorragia, sendo 
portanto realmente distinguíveis com as 
características de textura implementadas. 

O desvio padrão, que mede o grau de 
dispersão dos dados numéricos em torno de um 
valor médio, vem reforçar a legitimidade dos dados, 
pois quanto menor o desvio padrão 
(aproximadamente menor que 0,01) menor é a 
dispersão dos dados.  

Futuramente, além de testes com um número 
maior de imagens para a obtenção de dados mais 
seguros,  implementaremos também outras 
características de análise de textura, tais como 
entropia e energia. 
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Resumo - O sistema de apoio à decisão médica Lepidus foi desenvolvido para auxiliar médicos e profissionais 
qualificados da área de saúde a diagnosticarem doenças a partir de sinais e sintomas clínicos. Apesar do sis-
tema oferecer excelente resposta – cerca de 84% de acerto considerando as primeiras 37 sugestões – a arqui-
tetura e tecnologia empregadas em seu desenvolvimento dificultam o uso em experimentações científicas e 
aplicações reais. O ambiente atual ainda não permite que o acesso ao sistema seja realizado por aplicativos 
automatizados, impossibilitando uma avaliação estatística ou interoperação com sistemas legados de informa-
ção em saúde. Somente acesso manual foi considerado. O projeto Lepidus R3 tem por objetivo desenvolver, 
implementar e avaliar uma arquitetura distribuída que permita oferecer interoperabilidade para o sistema Lepi-
dus através do uso de tecnologias de Serviços Web baseados em SOAP/XML. Esse projeto conta com o supor-
te financeiro da FAPESP processo no. 03/01839-2. 
 
Palavras-chave: Lepidus, Sistemas de Apoio à Decisão Médica, Arquiteturas Distribuídas, Serviços Web. 
 
Abstract – The computer-aided diagnostic system Lepidus was developed to help physicians and healthcare 
professionals to diagnosis illnesses from clinical signals and symptoms. Despite the excellent response - about 
84% correct considering the first suggestions - the architecture and technology defined in its development make 
it difficult to use in critical situations and scientific experiments. Moreover, it does not offer automated access, 
not supporting statistics evaluation or interoperability with legacy healthcare information systems. Manual access 
was the only access considered. The project Lepidus release 3 has for objective to develop, to implement and to 
evaluate a distributed architecture to offer to interoperability for the Lepidus system through SOAP/XML webser-
vices technologies. This project is funded by FAPESP under grant no. 03/01839-2.   
 
Key-words: Lepidus, Computer-Aided Diagnosis Systems, Distributed Architectures, Webservices. 
 
 
Introdução 
 

O desenvolvimento de sistemas informatiza-
dos de representação e gerenciamento de dados 
médicos foi fundamental para auxiliar a evolução da 
prática da medicina nas últimas três décadas. Entre 
as modalidades de aplicação de sistemas informati-
zados à área de saúde e medicina encontram-se os 
chamados sistemas de apoio à decisão médica 
(SADM) [1]. Esses sistemas foram desenvolvidos 
com o intuito de auxiliar os profissionais da saúde a 
tomar decisões que influenciem diretamente no 
diagnóstico de pacientes ou no gerenciamento de 
processos que levem ao diagnóstico. 

Uma das principais motivações para o uso de 
sistemas automatizados de apoio à decisão em 
medicina é a esperança de que eles possam ajudar 
a superar algumas das dificuldades intrínsecas à 

própria natureza do conhecimento médico, que é 
incerto, impreciso e incompleto [2]. Aproveitando os 
recursos da informática, os sistemas automatizados 
de apoio à decisão possuem a capacidade de in-
corporar e representar uma enorme quantidade de 
informação médica e de codificar estratégias de 
seleção e decisão que levem a respostas úteis para 
o processo de tomada de decisão de um profissio-
nal de saúde. 

Os primeiros sistemas computadorizados de 
apoio à decisão médica surgiram na década de 
1970. Considera-se que o primeiro SADM foi de-
senvolvido por De Dombal na Universidade de Le-
eds, Inglaterra, para auxiliar no diagnóstico de dor 
abdominal [3]. Um outro sistema que surgiu na 
mesma época é o MYCIN [4], dedicado ao diagnós-
tico de doenças infecciosas, inovador por adotar 
estratégias de inteligência artificial. Posteriormente 
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outros sistemas foram desenvolvidos incluindo des-
de sistemas de amplo escopo, cobrindo toda a me-
dicina interna como os sistemas do projeto Internist-
1/QMR [5,6] e o DXPlain [7], até sistemas voltados 
para domínios específicos [8,9,10,11,1]. No Brasil, 
sistemas de apoio à decisão médica têm sido de-
senvolvidos para as áreas de fonoaudiologia, cardi-
ologia, dermatologia, homeopatia, medicina chine-
sa, neurologia, oftalmologia, pediatria, psiquiatria, 
entre outras [12].  

Com seus sucessos e fracassos, o desenvol-
vimento e a aplicação de sistemas de apoio à deci-
são médica tem sido crescente. Apesar das discus-
sões e questionamentos relacionados ao tema [13], 
sua participação na evolução da prática da Medici-
na, juntamente com a de toda a informática, se 
mostra irreversível [14,15]. 

Para continuar o desenvolvimento do sistema 
de apoio à decisão médica Lepidus torna-se, por-
tanto, pertinente estudar, avaliar e implementar 
inovações tecnológicas e avaliar os processos nos 
quais o sistema Lepidus se enquadra para oferecer 
subsídios para o planejamento de sua evolução. 
Este projeto tem por objetivo desenvolver, imple-
mentar e avaliar uma arquitetura distribuída para o 
sistema Lepidus – aqui denominado Lepidus R3 - 
que ofereça um excelente nível de interoperabilida-
de através do uso de tecnologias de Serviços Web 
baseados em SOAP/XML. 
 
Metodologia 
 

O SADM Lepidus teve sua primeira versão 
desenvolvida por Roberto Silva e Antônio Carlos 
Roque da Silva Filho entre 1997 e 2000 como parte 
de um programa de doutoramento no Departamen-
to de Física e Matemática (DFM), Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
(FFCLRP), Universidade de São Paulo (USP). Essa 
primeira versão foi ganhadora do prêmio de melhor 
trabalho do Congresso Brasileiro de Informática em 
Saúde de 2000 (CBIS’2000). Esse sistema utiliza 
uma forma de representação dos sinais e sintomas 
médicos através de funções senoidais amortecidas 

[12,16]. 
 Para construir essa representação, a pala-

vra usada para descrever um determinado sinal ou 
sintoma é analisada semanticamente para que três 
categorizações sejam extraídas: região do corpo na 
qual se manifesta, tipo de processo fisiopatológico 
associado e intensidade. A associação de três dife-
rentes escalas numéricas às categorias permite 
representar cada palavra através de uma função 

 
bxexAsenS −= ).(ω  (1)

 

na qual ω é o valor da freqüência que codifica a 
região do corpo, A é o valor da amplitude que codi-
fica a intensidade e b representa a taxa que amor-
tecimento que codifica o tipo de processo fisiopato-
lógico. Nessa forma de representação, uma doença 
é codificada como a superposição das funções 
senoidais associadas aos sinais e sintomas que a 
caracterizam, 
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na qual D é a doença codificada e {Si}, i=1,..,n é o 
seu conjunto de sintomas. 

O sistema Lepidus utiliza uma rede neural ar-
tificial para processar os sinais senoidais amorteci-
dos associados aos sinais e sintomas informados 
na sua entrada e compará-los com os padrões osci-
latórios das doenças armazenadas em sua base de 
dados. Como saída, o Lepidus oferece uma lista de 
possíveis doenças relacionadas com os dados de 
entrada e sua proximidade. A base de dados origi-
nal contém 1130 doenças e 400 sinais e sintomas 
[12].  

 
Resultados 
 

O desempenho do Lepidus foi avaliado to-
mando-se 132 casos reais do arquivo do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto (HCFMRP – USP) e de revistas especializa-
das [12]. Considerou-se como acerto a colocação 
do diagnóstico correto entre as primeiras 37 doen-
ças da lista apresentada na saída [17]. O sistema 
Lepidus apresentou índice de acerto de 84%, apre-
sentando eficácia semelhante aos sistemas Meditel 
e Iliad [12]. Quando consideradas apenas as 20 
primeiras hipóteses, o índice de acerto foi de 68%. 
Adotando esse mesmo parâmetro, outros sistemas 
de diagnóstico médico geral apresentam índices de 
acerto de 71% (Meditel), 69% (DXPlain), 61% (Ili-
ad), e 52% (QMR) [18]. 

Causas de erro no sistema Lepidus são atri-
buídas ao quadro indiferenciado do paciente (38%), 
diagnóstico não contido no sistema (19%), quadro 
incompleto na base de dados (19%), quadro oligos-
sintomático (9,5%) e diferença semântica médi-
co/sistema (5%) [16]. 

 
Discussão 
 

O código-fonte original do sistema Lepidus foi 
desenvolvido usando Microsoft Visual Basic para 
ser executado localmente em computadores com 
sistema operacional compatível com Microsoft Win-
dows. A metodologia utilizada para armazenar a 
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base de dados foi simplesmente incorporar os da-
dos diretamente no código-fonte através de matri-
zes. Posteriormente, essa versão foi convertida 
para VBScript de maneira que pudesse atender a 
requisições remotas via Internet usando navegado-
res Web [19]. Como acoplamento remoto utilizou-se 
componentes ActiveX. Nenhum padrão de inter-
câmbio entre aplicações foi definido, implementado 
ou avaliado.  

O acesso remoto ao sistema Lepidus nunca 
foi disponibilizado para sua utilização em situações 
reais. Apesar da sua excelente resposta em compa-
ração com resultados da literatura [12], a maneira 
como o sistema Lepidus foi desenvolvido não facili-
ta o desenvolvimento de extensões e de testes 
estatísticos em simulações ou casos reais. A inter-
face desenvolvida exige o envio de toda a base de 
dados para possíveis avaliadores do sistema e não 
oferece robustez e padronização em seu modelo de 
dados e na implementação de casos de uso. Além 
disso, há a necessidade de reavaliar e possivel-
mente aumentar a base de dados utilizada para 
melhorar a precisão em suas respostas. 

Com o objetivo de evoluir o sistema Lepidus, 
uma segunda versão está em desenvolvimento, 
desde 2002, por Antônio Carlos Roque da Silva 
Filho e estudantes do grupo de Sistemas Neurais 
(SisNe) do Departamento de Física e Matemática 
(DFM), Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto (FFCLRP), Universidade de São 
Paulo (USP). As metas incluem aumentar a base 
de dados para um número em torno de 2000 doen-
ças e um número significativamente maior de sinais 
e sintomas, aumentar a capacidade de trabalhar 
com diretivas sobre o paciente como sexo e idade e 
desenvolver uma interface mais amigável para o 
uso do sistema Lepidus em situações reais e para 
avaliações via Internet.  

A versão original do sistema Lepidus não se 
fundamentou em uma arquitetura adequada e as 
últimas iniciativas em se escrever um novo código-
fonte para implementar a sua operação represen-
tam um avanço, no entanto, ainda estão longe de 
implementar um salto de qualidade que permita 
explorá-lo ao máximo, tanto em termos científicos 
como tecnológicos. O acesso remoto ao sistema 
está sendo solucionado através da reescrita do 
código-fonte usando a linguagem PHP [20], que 
permite executar o código diretamente no servidor. 
Também já está em uso o gerenciador de banco de 
dados MySQL [21] para armazenar a informação 
utilizada no processamento para obter o diagnósti-
co. 

Para integrar a funcionalidade do sistema 
Lepidus com outros sistemas de informação em 
saúde torna-se necessário desenhar uma arquitetu-
ra distribuída que permita oferecer acesso automa-

tizado e padronizado para usuários e aplicações 
[22]. Nesse caso, busca-se o uso de tecnologias 
simples, padronizadas, de código aberto e inde-
pendentes de linguagem, sistema operacional, de-
sempenho de equipamentos e localização geográfi-
ca. Pretende-se utilizar a tecnologia de Serviços 
Web baseados em SOAP/XML para implementar 
um mecanismo de publicação, transferência e inte-
gração da funcionalidade do sistema Lepidus com 
outros sistemas de informação em saúde. 

Além disso, o sistema Lepidus ainda requer 
uma avaliação de sua base de dados e algoritmo 
em uso real e crítico.  A partir da evolução do sis-
tema Lepidus pretende-se incrementar a parceria 
com o Departamento de Informática em Saúde 
(DIS) e com o Centro Alfa de Humanização do En-
sino em Saúde, ambos da Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP/EPM), para incorporá-lo a 
rotinas controladas de assistência médica para 
realizar uma avaliação em uso real.  
 
Serviços Web 
 

Serviços Web são representações baseadas 
na linguagem Extensible Markup Language (XML) 
de programas, objetos, mensagens ou documentos 
que são acessíveis pela Internet para interação 
direta aplicativo-aplicativo [23]. Os Serviços Web 
podem ser acessados usando-se navegadores, 
porém estes não são necessários, pois os serviços 
oferecem um mecanismo independente para expor 
de forma programada o acesso a funções usando 
protocolos e formatos padronizados. Com o cresci-
mento no uso da Internet para fins comerciais e 
acadêmicos, especialmente na área da saúde, a 
infra-estrutura de comunicação torna-se mais dis-
ponível e viável financeiramente. Conseqüentemen-
te, a adoção de Serviços Web permite alcançar 
maior eficiência e reduzir custos na integração de 
sistemas, permitindo construir sistemas de informa-
ção mais complexos e abrangentes [24]. 

A implementação mais popular de Serviços 
Web é denominada SOAP/XML e utiliza um conjun-
to de padrões abertos como o protocolo Simple 
Object Access Protocol (SOAP) [25], a linguagem 
de descrição Service Web Description Language 
(WSDL) [26], identificação de serviços pela Univer-
sal Description, Discovery, and Integration (UDDI) 
[27] e a linguagem XML [28]. Esses padrões são 
suportados em diferentes redes e arquiteturas co-
mo CORBA, DCOM e EJB e por diversos sistemas 
operacionais e fabricantes [29,30].  

SOAP é um protocolo simples de comunica-
ção baseado em XML que permite que aplicações 
troquem informação usando uma conexão Hyper-
text Transfer Protocol (HTTP), entre outras.  As 
aplicações atuais que trocam mensagens em gran-
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de parte utilizam Remote Procedure Calls (RPC) 
entre objetos DCOM ou CORBA, mas HTTP não foi 
desenhado para esse propósito. RPC apresenta 
problemas de compatibilidade e segurança, conse-
qüentemente, firewalls e servidores proxy geral-
mente bloqueiam o acesso a esse tipo de tráfego. 
Uma maneira mais abrangente de implementar 
essa comunicação entre aplicações é usar um pro-
tocolo sobre o HTTP, pois este é suportado por 
todos os navegadores e servidores de Internet in-
dependentemente de sistema operacional e lingua-
gem de programação. 

A partir da implementação do sistema Lepi-
dus a partir de uma arquitetura distribuída usando 
Serviços Web, conforme esquema resumido apre-
sentado na Figura 1, torna-se possível atender de 
maneira padronizada e através do mesmo código-
fonte diferentes tipos de acesso, incluindo: acesso 
direto de aplicações clientes; acesso indireto de 
aplicações clientes que utilizam aplicações servido-
ras locais para acessar funcionalidades externas; e 

aplicações baseadas em navegadores e páginas 
Web.  

De maneira resumida, o acesso ao sistema 
Lepidus ocorre em três passos. Primeiramente, 
obtém-se a interface do Serviço Web do Lepidus de 
maneira direta ou através de uma agência de publi-
cação. Em seguida, busca-se a autenticação para 
acesso ao serviço requisitado. Por fim, acessa-se o 
serviço diretamente no computador no qual está 
disponível. Esse esquema resumido representa 
uma metodologia de processo para acesso a Servi-
ços Web em sistemas distribuídos que permite im-
plementar uma rede colaborativa baseada em mo-
delos peer-to-peer (P2P) com bom nível de escala-
bilidade e interoperabilidade [31]. 

 
Conclusões 
 

A adoção de Serviços Web permitirá que a-
plicações desenvolvidas pelo grupo SisNe, ou 
mesmo por outras instituições, possam acessar o 
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sistema Lepidus de maneira padronizada e direta. 
Por exemplo, para experimentar diferentes métricas 
no sistema Lepidus será necessário examinar um 
grande conjunto de casos que possam ser compa-
rados. Na versão atual o sistema Lepidus exige que 
esses testes sejam feitos manualmente ou direta-
mente no código-fonte, usando a linguagem PHP. 
Esse panorama não é adequado para implementar 
acesso massivo no sistema Lepidus, especialmente 
para pesquisas realizadas por parceiros do grupo 
SisNe. Através do uso de Serviços Web será possí-
vel publicar a descrição, usando WSDL, de uma 
classe e seus métodos que implementam uma con-
sulta ao Lepidus. A partir dessa descrição, qualquer 
pesquisador do SisNe ou de outra instituição, com 
acesso autorizado, poderá implementar em seu 
projeto de software, usando sua própria linguagem 
de programação, um objeto dessa classe que pode-
rá acessar diretamente a funcionalidade do sistema 
Lepidus, remotamente. Portanto, o acesso estará 
embutido no programa cliente de maneira padroni-
zada e eficiente, usando apenas tecnologias aber-
tas para sua implementação. 

Muitas outras aplicações poderão ser desen-
volvidas a partir da incorporação de Serviços Web 
no sistema Lepidus de maneira que o código-fonte 
original possa ser preservado. 
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Resumo - O sistema de apoio à decisão médica Lepidus foi desenvolvido para auxiliar médicos e profissionais 
qualificados da área de saúde a diagnosticar doenças a partir de sinais e sintomas clínicos. Apesar da primeira 
versão do sistema oferecer uma resposta muito boa – cerca de 84% de acerto considerando as primeiras 37 
sugestões –, a tecnologia empregada para seu desenvolvimento dificulta experimentações científicas e seu uso 
em situações reais. Ainda mais, não permite que o acesso ao sistema seja realizado por aplicativos 
automatizados para que se possam realizar estatísticas ou mesmo interoperar com outros sistemas de 
informação em saúde. Este artigo descreve a experiência de alunos de graduação envolvidos na formação de 
um grupo de trabalho colaborativo para o desenvolvimento de novas versões do sistema de apoio à decisão 
médica Lepidus.  
 
Palavras-chave: Lepidus, Sistemas de Apoio à Decisão Médica, Trabalho Colaborativo, Redes Neurais. 
 
Abstract – The Lepidus medical decision support system was developed to aid physicians and other qualified 
health professionals to diagnose diseases based on clinical signals and symptoms. The first version of the 
system has very good performance – about 84% correct considering the first 37 suggestions - but the technology 
used in its implementation makes it difficult the accomplishment of scientific experiments and real-world 
situations. Moreover, it does not allow the system to be accessed by automated programs for statistical 
purposes or even for interoperation with other health informatics systems. This paper describes the experience 
of undergraduate students involved in a collaborative work group formation for the new developments of the 
Lepidus medical decision support system.  
 
Key-words: Lepidus, Computer-Aided Diagnosis Systems, Collaborative Work, Neural Networks. 
 
 
Introdução 
 

O diagnóstico médico é um processo de 
formação de decisão permeado por várias fontes de 
incertezas e imprecisões que, desafortunadamente, 
podem encobrir evidências ou minimizar a 
relevância de alguma doença que não seja muito 
habitual. 

O uso de computadores no suporte ao 
diagnóstico médico tem sido uma preocupação 
crescente desde o surgimento dos computadores na 
década de 1950 [1,2]. O sistema Lepidus consiste 
em um software de apoio ao diagnóstico médico 
desenvolvido dentro do Laboratório de Sistemas 
Neurais (SisNe) do Departamento de Física e 

Matemática (DFM) da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP), 
Universidade de São Paulo (USP), durante um 
trabalho de doutorado orientado pelo Prof. Dr. 
Antônio Carlos Roque da Silva Filho que resultou na 
tese do Dr. Roberto Silva [3]. A primeira versão do 
sistema Lepidus, apresentada pelo Dr. Silva em sua 
tese e também no CBIS’2000 [4], foi implementada 
em Visual Basic.  

A partir de 2001, os autores do Lepidus têm 
procurado aprimorá-lo, tanto no que diz respeito à 
sua implementação computacional, como no que diz 
respeito ao seu algoritmo e ao conteúdo da sua 
base de dados de sintomas e diagnósticos médicos. 
Um projeto foi iniciado, com apoio da FAPESP 
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(processos 2001/08681-0 e 03/06369-4), visando o 
desenvolvimento de uma nova versão on-line do 
Lepidus, denominada Lepidus R2, que 
contemplasse os dois aspectos apontados acima.  

Um primeiro grupo de trabalho foi formado, 
contando com a presença dos próprios criadores do 
Lepidus, Drs. Roque e Silva, das alunas de 
graduação em Física Médica do DFM-FFCLRP-USP 
Andréia Galina e Carolina Macchetti e com apoio do 
Dr. Ivan Torres Pisa. Os resultados preliminares 
obtidos por esse grupo de trabalho foram 
apresentados no CBIS’2002 [5].  

Com a recente criação, em 2003, do curso de 
graduação em Informática Biomédica pela USP de 
Ribeirão Preto, uma iniciativa conjunta da FFCLRP e 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
(FMRP), os pesquisadores daquele campus da USP 
envolvidos com aplicações de informática em saúde 
passaram a contar com estudantes em condições de 
serem treinados na área de Informática Médica já a 
partir da graduação, o que permite uma inserção 
mais rápida dos alunos na pesquisa e conseqüente 
aceleração das pesquisas. 

Inspirado por essas idéias, em dezembro de 
2003, os Drs. Roque e Pisa convidaram um grupo 
de alunos da graduação em Informática Biomédica a 
participar de um curso de verão sobre as 
ferramentas computacionais que estavam sendo 
utilizadas no desenvolvimento do Lepidus R2. O 
curso de verão foi coordenado pelo Dr. Pisa e pela 
aluna Andréia Galina, que já possuía uma boa 
experiência com as ferramentas a serem ensinadas. 
Além dos alunos da graduação, um aluno da 
graduação em Ciência da Computação do Instituto 
de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), 
Universidade de São Paulo (USP), de São Carlos, 
também se juntou ao grupo.  

Após o curso, alguns alunos foram 
convidados a integrar um grupo de trabalho 
colaborativo para o desenvolvimento do Lepidus R2. 
Este trabalho descreve a experiência dos alunos 
que passaram pelo curso de verão e formaram esse 
grupo de trabalho. 

 
Metodologia 
 

O sistema Lepidus consiste em um software 
de apoio ao diagnóstico médico que se baseia na 
representação de sinais, sintomas e doenças 
através de funções senoidais. O resultado da 
sobreposição dos sinais referentes a um conjunto de 
descritores define uma doença [3]. 

Quando da formação do grupo de alunos, 
num primeiro momento, a idéia principal era a de 
preparar tais alunos para que, num segundo 
momento, pudessem colaborar com o sistema. 

Nenhum dos quatro alunos de graduação que 
se juntaram ao grupo de desenvolvimento do 
Lepidus R2 tinha qualquer experiência anterior com 

sistemas de apoio à decisão nem com qualquer uma 
das ferramentas utilizadas na sua implementação. A 
Biblioteca Central da USP de Ribeirão Preto ainda 
não dispõe de um acervo de livros de informática e 
suas aplicações em saúde capaz de permitir um 
estudo adequado desses assuntos. Por causa disso, 
parte do apoio financeiro conseguido para o 
desenvolvimento do Lepidus foi utilizado na 
aquisição de uma bibliografia [6,7,8] para facilitar o 
estudo dos alunos e demais membros do grupo. 

Durante o mês de janeiro de 2004 houve uma 
preparação dos alunos para permitir que eles 
aprendessem algumas das ferramentas que viriam a 
ser utilizadas na implementação do Lepidus versão 
2. Nesse sentido, os alunos iniciaram seus estudos 
com tópicos mais básicos sobre HTML, PHP, 
Apache e MySQL. O material disponível foi dividido 
entre os alunos, de maneira que cada aluno 
estudava uma parte e a apresentava aos demais. A 
coordenadora Andréia Galina passava tarefas aos 
estagiários, focando sempre as aplicações práticas 
relacionadas ao objetivo principal do projeto. Nesse 
primeiro momento, foi feito também um estudo dos 
conceitos básicos de Redes Neurais e Sistemas de 
Apoio à Decisão Médica, através de aulas com o Dr. 
Roque e artigos propostos pela coordenadora. 

Em paralelo com o programa de estudos 
descrito acima, os quatro alunos que passaram a 
colaborar com o projeto do Lepidus R2 após o curso 
de verão receberam tarefas referentes à 
implementação de cada parte do sistema (interface, 
banco de dados e motor). Para a implementação de 
cada uma das suas tarefas, os alunos tiveram que 
colocar em prática os conhecimentos adquiridos 
tanto no curso de verão como nos seus estudos 
específicos. Uma primeira versão do Lepidus R2 foi 
colocada no ar em fins de fevereiro de 2004, para 
testes de acesso e uso restrito aos pesquisadores 
do SisNe. 

O trabalho dos quatro alunos de graduação 
que passaram pelo curso de verão e se juntaram ao 
grupo de desenvolvimento do Lepidus R2, em 
conjunto com os demais autores deste artigo, 
consistiu de duas partes: (i) construção de um novo 
banco de dados para o armazenamento dos 
descritores e das doenças do Lepidus, 
implementado em MySQL 4; e  (ii) construção de um 
programa inteiramente novo para implementar o 
algoritmo do Lepidus, em PHP 4, tendo como 
servidor Web o Apache 2. No desenvolvimento da 
interface gráfica foram utilizados PHP 4, HTML e 
JavaScript. 

Após o término do curso de verão, um 
material didático adicional foi adquirido (artigos e 
tutoriais [9] disponíveis pela Internet), que foi 
também dividido entre os quatro alunos, de maneira 
que cada um deveria estudar uma parte por semana 
e apresentar o que aprendeu aos demais. Essa 
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segunda fase de estudos foi focada em ferramentas 
mais atuais, como PHP 5, MySQL 5, UML e PEAR.  

A organização das atividades dos alunos, a 
divisão das tarefas e a supervisão das 
apresentações foram coordenadas pelos Drs. Roque 
e Pisa com a coordenação de Andréia Galina. As 
atividades de estudo dos alunos continuam em 
andamento até o momento. 
  
Resultados 
 

Os quatro alunos de graduação contribuíram 
de maneira decisiva para a aceleração das 
atividades do grupo de desenvolvimento do Lepidus 
R2, permitindo a colocação no ar de uma versão de 
testes em fevereiro de 2004, a qual vem sendo 
acessada e avaliada pelos membros do SisNe e 

também por pesquisadores da UNIFESP 
interessados no Lepidus. 

Os quatro alunos de graduação obtiveram 
uma capacitação no uso da linguagem de 
programação PHP e do sistema de banco de dados 
MySQL. Eles obtiveram também conceitos e noções 
sobre aplicações básicas do servidor Web Apache, 
de JavaScript, UML, PEAR, HTML e de serviços 
Web. 

Toda a experiência e capacitação adquiridas 
contribuíram inclusive nos cursos de graduação dos 
alunos, proporcionando um aprendizado mais 
embasado em aplicações práticas. 

Além disso, eles tiveram um primeiro contato 
com o trabalho de pesquisa em uma área 
multidisciplinar como a Informática em Saúde, em 
particular em Sistemas de Apoio à Decisão Médica, 
e puderam vivenciar o cotidiano de um laboratório 
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acadêmico formado por professores, pesquisadores 
e alunos com diversas formações. 
  
Discussão e Conclusões 
 

As maiores dificuldades enfrentadas pelos 
membros da equipe de desenvolvimento do Lepidus 
R2 foram as relacionadas com a importação da base 
de dados original do sistema, que estava espalhada 
por arquivos, para o banco de dados atual em 
MySQL 4. 

A principal motivação para o desenvolvimento 
do Lepidus R2 é chegar a um sistema que facilite o 
acesso dos médicos ao sistema, permitindo o seu 
uso de forma remota ou localmente − integrado a 
algum programa que faça parte da sua rotina de 
trabalho − de maneira que o sistema possa ser 
testado e avaliado por eles. 

Os quatro alunos de graduação estão bem 
integrados aos trabalhos de desenvolvimento do 
Lepidus R2, sem que isso prejudique o seu 
desempenho nas disciplinas de graduação dos seus 
respectivos cursos. Em função dos bons resultados 
obtidos com a sua participação nos trabalhos até o 
momento, eles deverão continuar envolvidos nas 
próximas etapas de desenvolvimento do sistema. 
Além disso, eles continuarão seus estudos sobre as 
ferramentas computacionais utilizadas e suas novas 
versões que forem surgindo e sobre sistemas de 
apoio à decisão médica. 

Pode-se dizer que a proposta de inserção de 
alunos de graduação em projetos de pesquisa 
visando, por um lado, a aceleração das pesquisas e, 
por outro, uma complementação da formação dos 
alunos pela sua exposição a situações práticas, está 
alcançando, no que diz respeito ao caso particular 
deste trabalho, bons resultados. No entanto, os 
frutos de tal esforço só serão sentidos em alguns 
anos e serão medidos de duas maneiras, 
acompanhando os objetivos mencionados acima: (i) 
o sucesso do sistema sendo desenvolvido com a 
colaboração dos alunos; e (ii) o sucesso profissional 
dos próprios alunos em suas futuras carreiras. 
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Resumo – Este trabalho apresenta uma nova medida de distância (Warp Metric Distance) para histogramas de 
intensidades utilizados no processo de busca por conteúdo em imagens. No uso de histogramas, os chamados 
Histogramas Métricos representam uma opção eficiente e computacionalmente barata, devido ao fato de 
aplicarem uma redução do número de bins sobre os histogramas tradicionais. O método Warp Metric Distance 
adapta e implementa a métrica Warp, proposta originalmente para a comparação entre séries temporais, como 
uma medida de distância para histogramas métricos. Os resultados obtidos com esse método, aplicado a busca 
por similaridade em imagens médicas, evidenciam que o mesmo mostra-se superior ao se manipular imagens 
com variações de brilho e contraste, dada a sua flexibilidade em relação a esse tipo de irregularidade, além de 
apresentar uma melhor compatibilidade com avaliações de similaridade realizadas com radiologistas. 

 
Palavras-chave: busca por conteúdo, imagens médicas, histograma de intensidade, distância warp 

 
Abstract – This work presents a new distance measure for intensity histograms - Warp Metric Distance - used in 
content-based image retrieval. The so-called Metric Histograms represent an efficient and cheap alternative to 
the use of histograms, since they apply a reduction on the number of bins of traditional histograms. Warp Metric 
Distance method adapts and implements the Warp metric, originally proposed for the comparison of time series, 
as a distance measure between metric histograms. Results achieved by this method, when applied to similarity 
retrieval in medical images, demonstrate its superiority in analyzing images that present brightness and contrast 
disparities. This is a consequence of the flexibility of the developed method while dealing with this kind of 
irregularity. Moreover, these results match better with similarity evaluations performed by radiologists. 

 
Key-words: content-based retrieval, medical images, intensity histogram, warp distance 

 
 

Introdução 
 
Nas últimas décadas, com o surgimento dos 

sistemas PACS (Picture Archiving and 
Communication Systems) [1] [2], verifica-se um 
interesse crescente em integrar todas as informações 
relativas a pacientes (textos, imagens, gráficos, 
dados temporais, etc) em sistemas de informações 
hospitalares. A enorme quantidade de imagens 
digitais geradas em hospitais e centros de saúde 
exige o desenvolvimento de mecanismos automáticos 
para o seu armazenamento e para a sua recuperação 
em bases de dados. Por isso, um PACS necessita 
incorporar recursos para recuperar as imagens de 
forma a viabilizar o uso dos seus módulos de busca 
no ambiente do dia-a-dia. Além disso, para fornecer 
ajuda efetiva aos profissionais que analisam as 
imagens e geram diagnósticos, os mecanismos de 

recuperação devem retornar imagens compatíveis 
com os critérios estabelecidos pelos especialistas [3].  

Devido ao fato de a recuperação baseada em 
anotações textuais ser imprecisa e trabalhosa, 
atualmente tem crescido o interesse pela 
recuperação de imagens baseada em conteúdo 
(Content-Based Image Retrieval – CBIR). Técnicas 
de CBIR utilizam as características visuais 
intrínsecas das imagens, tais como cor, forma e 
textura, para a sua indexação e recuperação [4], por 
meio do uso de descritores. A incorporação de 
funcionalidades de CBIR aos sistemas PACS [5] 
empresta a estes maior poder de auxiliar nas tarefas 
de diagnóstico, uma vez que estas funcionalidades 
propiciam manipulação e organização mais 
eficientes das imagens médicas. 

Dentre as características de baixo nível das 
imagens médicas, as variações de cor (tons de 
cinza nas imagens monocromáticas) assumem 
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destacada importância, por permitirem a 
identificação de detalhes dos tecidos e regiões 
analisadas. 
 Cor é uma propriedade relacionada com a 
capacidade dos objetos de refletir ondas 
eletromagnéticas de diferentes comprimentos, num 
espectro visível que varia aproximadamente de 400 
nm até 700 nm. A fim de se mapear numericamente 
o conjunto de cores do espectro visível, diversos 
modelos (ou espaços de cores) – RGB (red, green, 
blue), CMY (cyan, magenta, yellow), YIQ, HSI (hue, 
saturation, intensity), CIELab – têm sido propostos e 
utilizados, cada qual com suas vantagens e 
aplicações específicas. A estrutura mais utilizada 
para a representação da distribuição global de cores 
de uma imagem é o chamado Histograma de 
Intensidades, que consiste na quantificação da 
freqüência com que ocorrem os diferentes valores 
de luminância apresentados pelos pixels da 
imagem. Dessa forma, o Histograma de 
Intensidades (juntamente com uma série de 
operações executadas sobre o mesmo) pode ser 
utilizado para representar o conteúdo intrínseco da 
imagem, baseando-se no seu atributo de cor. 

O presente trabalho está focado na busca por 
similaridade entre imagens médicas, baseada nas 
suas distribuições de cores. Uma nova medida de 
distância para histogramas – Warp Metric Distance – 
é apresentado, assim como alguns resultados 
obtidos com a sua utilização em "buscas aos 
vizinhos mais próximos" em uma base de imagens 
médicas gerais.  

 
Metodologia 

 
A seguir são discutidas as técnicas utilizadas 

neste trabalho para o processo de recuperação de 
imagens por similaridade. 
 
Histograma Métrico. Em [6] é apresentado um 
novo tratamento matemático aplicado aos 
histogramas de intensidade, chamado Histograma 
Métrico, que consiste de modificações sobre os 
histogramas tradicionais, acompanhadas de uma 
nova forma de cálculo da distância. Os histogramas 
métricos permitem comparar imagens de tamanhos 
variados e mapeadas em diferentes faixas de 
quantização, ou seja, além de serem – como os 
histogramas normalizados – invariantes a 
transformações geométricas nas imagens, os 
histogramas métricos são também invariantes com 
relação a transformações lineares de brilho.  

Para permitir consultas por similaridade a 
partir de estruturas de índices, foi necessário 
desenvolver uma nova métrica, que considera a 
diferença de área entre pares de histogramas 
métricos no cálculo da distância entre os mesmos. 

A aquisição do histograma métrico, a partir de 
um histograma convencional, é realizada da 
seguinte forma: o contorno original do histograma 
convencional é reduzido a uma seqüência de 
segmentos de reta. O algoritmo utilizado identifica 
pontos de máximo, pontos de mínimo e pontos 
intermediários significativos, com base em valores 
de gradiente. Esses pontos são chamados de 
pontos de controle. Cada região definida por um 
segmento, entre dois pontos de controle, é chamada 
de bucket . Um bucket  corresponderia, assim a um 
bin de um histograma normalizado, possuindo uma 
largura e valores de freqüência para os seus pontos 
inicial e final. A diferença é que a divisão de bins é 
pré-determinada e igual para todas as imagens, 
enquanto a quantidade e a divisão dos buckets 
depende de cada imagem. Um bucket  normalmente 
engloba vários bins e, dessa forma, consegue-se 
manter o formato do histograma dentro de limites 
confiáveis e, ao mesmo tempo reduzir drasticamente 
sua dimensionalidade. A Figura 1, adaptada de [6], 
mostra um exemplo de histograma métrico. 

 

 
 

Bins Bucket pontos de controle 

2 pontos de controle consecutivos     
delimitam 1 bucket 

 
 

Figura 1. Exemplo de histograma métrico 
 
Uma conseqüência importante desse 

processo é que não existe uma dimensão pré-
definida para o domínio do problema, já que cada 
imagem pode ter um número diferente de buckets. 
Dessa forma, as imagens não podem ser 
representadas como pontos em um espaço 
dimensional e isso conduz à necessidade de se 
definir também uma nova forma de cálculo da 
distância entre duas imagens, uma vez que tanto o 
número de buckets, quanto a sua distribuição em 
diferentes histogramas são variáveis. 

A distância proposta em [6] – Distância 
Métrica - para comparar histogramas métricos efetua 
a comparação entre as áreas dos mesmos. Partindo 
do princípio de que a similaridade entre dois 
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histogramas pode ser definida pelo grau de 
sobreposição das áreas de suas distribuições de 
freqüência, a distância entre duas imagens é 
determinada pela diferença entre as suas áreas: 

dxx)(QMx)(CMC)(Qd
bm

HHM ∫ −=
0

,,,
 

onde:  bm é a largura máxima entre os dois 
histogramas; 
MH(imagem,x) é a função contínua que 
representa o histograma métrico da imagem. 

 
Experimentos realizados com bases de dados 

de imagens de tomografias mostraram que, para a 
maioria das imagens, o número de buckets  ficou na 
faixa de 10-62, contrastando com os 256 bins que 
normalmente são utilizados em histogramas 
normalizados. Resultados semelhantes de conjuntos 
de imagens são obtidos usando histogramas métricos 
e histogramas convencionais associados à distância 
L1. Porém o histograma métrico apresenta ganhos 
significativos de desempenho no processo de 
indexação. 

 
Dynamic Time Warping. Dentre as técnicas 
clássicas usadas para se comparar duas séries 
temporais, destaca-se a chamada Dynamic Time 
Warping (DTW), cujo principal benefício consiste na 
aproximação de séries que possuem 
desenvolvimentos semelhantes, porém defasados  
ou "deformados" um em relação ao outro, ao longo 
do eixo temporal [7]. 

A sensibilidade da técnica à deformação se 
deve ao fato de que as comparações entre os 
pontos não se fazem rigidamente entre os pares 
localizados nas mesmas coordenadas, mas com a 
flexibilidade de que um ponto de uma série possa 
ser comparado com pontos adjacentes da outra 
série, conforme mostrado na Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Comparação entre séries:                         
a) convencional; b) com DTW  

 

Suponhamos que temos duas séries Q=(q1, 
q2, ... , qn) e C=(c1,  c2, ... , cm), de tamanho n e m 
respectivamente. Para compará-las usando DTW, 
construímos uma matriz nxm cujo elemento (i,j) 
contém a distância d(qi,c j). Tipicamente é usada a 
distância Euclidiana. Cada elemento da matriz 
corresponde ao alinhamento entre os pontos nele 
representados.  

Um percurso de ajuste W=(w1,  w2, ... , wk) é 
um conjunto de elementos contíguos da matriz que 
define um mapeamento entre Q e C. O percurso de 
ajuste deverá obedecer às seguintes regras [8]: 

• Iniciar e terminar em células diagonalmente 
opostas da matriz, ou seja, w1=(1,1) e wk=(n,m); 

• A seqüência entre os elementos do percurso 
deverá conter elementos adjacentes da matriz 
(incluindo elementos diagonalmente 
posicionados); 

• A seqüência não poderá "voltar" no caminho 
dos elementos da matriz. 

Há muitos possíveis percursos de ajuste, 
porém o percurso a ser escolhido é aquele que 
minimiza o custo da deformação, ou seja, cuja 
distância acumulada ao longo do mesmo é mínima:  

)/min(),(

1
∑

=

=
K

k

k KwCQDTW
 

 

A DTW tem sido usada com sucesso em 
aplicações tais como: data mining, reconhecimento 
de gestos, robótica e processamento da fala [9]. 
 
Warp Metric Distance. A proposta deste trabalho é 
adaptar a DTW para se criar um método 
comparativo entre histogramas que seja menos 
sensível a distorções de brilho e contraste, problema 
comumente encontrado quando se manipulam 
imagens médicas, devido a imprecisões e a 
variações de ajuste dos aparelhos de captura das 
mesmas. Decidiu-se trabalhar com os histogramas 
métricos, uma vez que eles geram resultados 
próximos dos histogramas convencionais, com a 
vantagem de reduzir o esforço computacional.  

Utilizando um aplicativo que realiza buscas de 
vizinhança mais próxima, a partir do cálculo dos 
histogramas métricos, mostrando as imagens 
resultantes, foi implementada a Warp Metric 
Distance (WMD), como uma adaptação da técnica 
DTW sobre os histogramas métricos. A Figura 3 
mostra dois histogramas métricos obtidos de 
imagens médicas, assim como a matriz de ajuste 
entre eles, na qual aparece em destaque o percurso 
de ajuste W. 

 
 
 

(1) 

a) b) 

(2) 
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Figura 3. Dois histogramas e a respectiva matriz de ajuste, com percurso de ajuste W em destaque. 
 
 

Resultados 
 
A fim de testar a precisão da WMD, foram 

realizados experimentos sobre uma base contendo 
4242 imagens gerais de regiões do corpo humano, 
oriundas de exames de tomografia computadorizada 
e ressonância magnética. Utilizou-se um aplicativo 
que realiza consultas aos vizinhos mais próximos a 
partir de uma imagem de referência e apresenta na 
tela miniaturas das imagens encontradas. 

Os experimentos foram de dois tipos: 1) 
comparações visuais dos resultados obtidos com 
uso da distância métrica e com uso da WMD em 
consultas às 40 imagens mais próximas a imagens 
de referência diversas; 2) comparações através do 
cálculo de precision x recall dos resultados obtidos 
com uso da distância métrica e com uso da WMD 
em relação a testes de vizinhos mais próximos 
realizados com médicos radiologistas. 
 
Experimento 1.  Foram tomadas como referência 
diversas imagens de regiões tais como: cérebro, 
pescoço, coluna cervical, abdome e tórax. Foram 
executadas consultas aos 40 vizinhos mais 

próximos para cada imagem de referência, com 
ambas a distância métrica e a WMD. 

A Figura 4 ilustra os resultados obtidos para 
uma imagem de abdome inferior. Nela podemos 
constatar que a WMD retornou um conjunto de 
imagens com grau de semelhança (em relação à 
imagem de busca) bem maior do que a distância 
métrica. Isso se deve ao fato de que várias das 
imagens capturadas com a WMD, embora bastante 
semelhantes à imagem de busca, possuíam 
distorções de brilho e contraste em relação a esta. 
Por causa disso, essas imagens acabaram sendo 
descartadas pela distância métrica. 

Por outro lado, a WMD não apresentou 
resultados melhores nas consultas em que a 
imagem de busca era muito escura (com quantidade 
de buckets abaixo de 10). Para essa situação, os 
poucos valores de níveis de cinza presentes fazem 
com que dois níveis vizinhos representem regiões 
distintas e específicas da imagem e, por isso, o 
efeito warp acaba por "confundir" essas regiões. 
Nesse caso, é melhor manter o uso da distância 
métrica nos cálculos de similaridade. 

 
 
 

 B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A  24.0 5.0 13.0 10.0 13.0 20.0 7.2 3.0 2.0 0.5 1.0 1.3 0.0 

0 28.0 4.0 27.0 42.0 60.0 75.0 83.0 103 128 154 182 209 236 264 

1 7.0 21.0 6.0 12.0 15.0 21.0 34.0 34.2 38.2 43.2 49.7 55.7 61.4 68.4 

2 8.0 37.0 9.0 11.0 13.0 18.0 30.0 30.8 35.8 41.8 50.7 56.7 62.4 69.4 

3 12.0 49.0 16.0 10.0 12.0 22.0 26.0 30.8 39.8 45.8 53.3 61.7 67.4 74.4 

4 16.4 56.6 27.4 13.4 16.4 15.4 19.0 28.2 41.6 54.2 61.7 68.7 76.8 83.8 

5 15.0 65.6 37.4 15.4 18.4 17.4 20.4 26.8 38.8 51.8 66.3 75.7 82.4 91.8 

6 5.0 84.6 37.4 23.4 20.4 25.7 32.4 22.6 24.6 27.6 32.1 36.1 39.8 44.8 

7 2.0 106 40.4 34.4 28.4 31.4 43.7 27.8 23.6 23.6 25.1 26.1 26.8 28.8 

8 0.4 130 45.0 47.0 38.0 41.0 41.0 34.6 26.2 25.2 23.7 24.3 25.2 25.6 

9 5.0 149 45.0 53.0 43.0 46.0 56.0 36.8 28.2 28.2 28.2 27.7 28.0 30.2 

10 0.6 172 49.4 57.4 52.4 55.4 65.4 43.4 30.6 29.6 28.3 28.1 28.4 28.6 

11 0.6 196 53.8 66.2 61.8 64.8 74.8 50.0 33.0 31.0 28.4 28.5 28.8 29.0 

12 0.0 220 58.8 66.8 71.8 74.8 84.8 57.2 36.0 33.0 28.9 29.4 29.8 28.8 
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(a) 

(b) 
Figura 4.  Resultados de consulta aos vizinhos mais 

próximos: a) com a WMD; b) com a distância 
métrica. A imagem do canto superior esquerdo da 
tela é a imagem de busca. A seqüência é para a 

direita e para baixo.  
 

Experimento 2.  Foi apresentado a dois médicos 
radiologistas um conjunto de 15 imagens relativas a 
cortes sagitais de cabeças humanas. Solicitou-se a 
eles que colocassem essas imagens em ordem 
decrescente de similaridade com relação a uma 
imagem escolhida. 

Executou-se o aplicativo de consulta aos 
vizinhos mais próximos sobre as 15 imagens, com 
ambas as distâncias WMD e métrica. 

Tomando a seqüência de cada radiologista 
como referência, foram calculados valores de 
precision e recall  para as sequências obtidas com 
as distâncias WMD e métrica: para cada possível 
quantidade de resultados (variando de 1 a 15) foi 
contabilizada a quantidade de imagens obtidas com 
a distância, que faziam parte do conjunto de 
imagens escolhidas pelo radiologista. 

A Figura 5 mostra os gráficos de precision x 
recall  resultantes. 

RADIOLOGISTA 1

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

recall

p
re

ci
si

o
n

MÉTRICO WARP

RADIOLOGISTA 2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

recall

p
re

ci
si

o
n

MÉTRICO WARP

 
 

Figura 5.  Gráficos precision x recall obtidos com as 
distâncias métrica e WMD, tomando como referência 

as classificações de dois radiologistas. 
 
Podemos ver que, apesar de as sequências 

fornecidas pelos dois radiologistas serem diferentes,  
para ambas a WMD gerou curvas de precisão 
melhores (valores mais próximos de 1) do que a 
distância métrica.  

 
Discussão e Conclusões 

 
Dos resultados obtidos com o Experimento 1 

podemos verificar a superioridade da Warp Metric  
Distance (WMD) como medida de similaridade entre 
imagens médicas, principalmente nos casos em que 
a base de dados possui imagens oriundas de 
diferentes equipamentos radiológicos, ou então que 
sofreram tratamentos por diferentes usuários. Em 
ambos os casos, as imagens provavelmente 
apresentarão variações de brilho e contraste e, 
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nesse caso, a WMD mostra-se mais flexível e 
menos sensível a essas variações. 

Para os casos em que os resultados da WMD 
não foram melhores do que os da distância métrica 
(imagens muito escuras), podemos implementar 
uma adaptação no aplicativo, que permita ao 
programa alternar entre o uso das duas distâncias, 
de acordo com a quantidade de buckets do 
histograma da imagem de busca. 

Com relação à comparação com as 
avaliações realizadas por radiologistas no 
Experimento 2, podemos concluir que a WMD 
apresenta resultados semanticamente mais 
precisos, sou seja, mais próximos daqueles que o 
usuário de um sistema PACS espera receber 
quando executar uma consulta baseada em 
similaridade. 

Uma observação interessante levantada 
durante o Experimento 2 é de que os dois 
radiologistas, ao explicar os critérios utilizados na 
avaliação, revelaram ter se baseado em parâmetros 
diferentes: enquanto o primeiro avaliou a 
similaridade focando na região mais importante das 
imagens, o segundo usou uma visão mais 
abrangente e generalizada como critério. Isto ilustra 
o alto grau de dificuldade enfrentado pelos sistemas 
automáticos quando tentam aproximar seus 
mecanismos de avaliação dos conceitos utilizados 
pelo analista humano. 
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Resumo - Um modelo distribuído representa a abordagem com melhor relação custo/benefício para a im-
plementação de sistemas de armazenamento e comunicação de imagens (PACS) para aplicações médicas. 
PACS distribuídos oferecem uma eficiente emulação de uma base de dados central, porém, distribuída em 
diferentes equipamentos e sistemas. Modelos peer-to-peer (P2P) estão no centro das discussões sobre 
gerenciamento de conteúdo e computação distribuídos e colaboração entre pessoas. De fato, modelos co-
laborativos atraem enorme interesse porque permitem maximizar o capital intelectual de uma organização, 
construindo plataformas de conhecimento. Serviços web representam uma tecnologia emergente que me-
lhor implementa modelos P2P. Serviços web oferecem software como um serviço, interoperabilidade dinâ-
mica de transações, acessibilidade, eficiência, especificações universalmente aceitas, integração com sis-
temas legados e novas oportunidades de mercado. O projeto MIDster – acrônimo para P2P Web Service 
Medical Image Distributed System - propõe um sistema de compartilhamento de imagens médicas baseado 
em modelos P2P e serviços web. A arquitetura MIDster oferece um relacionamento entre usuários e seus 
recursos em rede que define uma plataforma de conhecimento de coleções de imagens médicas. MIDster 
foi desenvolvido originalmente no grupo ImagCom, USP, e atualmente conta com a parceria do Departa-
mento de Informática em Saúde, UNIFESP/EPM. Esse projeto recebeu suporte financeiro da CAPES 
1999/2003. 
 
Palavras-chave: Informática Médica, Sistemas Distribuídos, Sistemas Colaborativos, Serviços Web, P2P. 
 
Abstract - A distributed design is the most cost-effective system for picture archiving and communications 
systems (PACS) implementation. Distributed PACS offers an effective central database emulation, but dis-
tributed at different equipments and systems. Peer-To-Peer (P2P) models are in the center of all discussions 
about distributed content management, distributed computing cycles, and person-to-person collaboration. In 
fact, collaboration is the most interest area because it allows the maximization of the intellectual capital for 
organizations, constructing knowledge platforms. Web services are an emerging technology that better im-
plement P2P models. Web services offer software as a service, dynamic business interoperability, accessi-
bility, efficiencies, universal agreed specifications, legacy integration, and new market opportunities. The 
MIDster project – P2P Web Service Medical Image Distributed System acronym - proposes a medical image 
sharing system founded on P2P models and web services. MIDster architecture offers a relationship to users 
and theirs resources at Intranet/Internet networks that define a knowledge platform to medical image collec-
tions. MIDster was originally developed at ImagCom, USP, and nowadays with Health Informatics Depart-
ment, UNIFESP/EPM as partner. This project was funded by CAPESP 1999/2003.   
 
Key-words: Medical Informatics, Distributed Systems, Collaborative Systems, Web Services, P2P. 
 
Introdução 
 

O desenvolvimento do projeto MIDster – 
Peer-To-Peer Web Service Medical Image Distri-
buted Sytem, que inclui a definição de uma arqui-
tetura e uma implementação do sistema é parte 
integrante de um conjunto de estudos e imple-
mentações direcionadas a área de computação 
de imagens médicas, desenvolvidos no laborató-
rio ImagCom (http://imagcom.org) do Departa-

mento de Física e Matemática (DFM), Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
(FFCLRP), Universidade de São Paulo (USP). 
Esse projeto reflete o objetivo do grupo de estu-
dar padrões, tecnologias e metodologias que 
sejam adequadas para gerar soluções ótimas 
para a área de processamento de imagens médi-
cas, incluindo computação, representação, arqui-
vamento, transmissão e recuperação dessas 
imagens. Atualmente o projeto MIDster conta com 
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a parceria do Departamento de Informática em 
Saúde (DIS) da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP/EPM). 

Devido a requisitos legislativos e econômi-
cos, os dados dos pacientes estão, cada vez 
mais, sendo gerenciados por sistemas digitais de 
informação hospitalar – Hospital Information Sys-
tem (HIS). Na última década, redes de alto de-
sempenho têm sido instaladas em hospitais e 
demais instituições médico-acadêmicas para que 
a manipulação desse grande volume de dados 
seja viável. Paralelamente, uma quantidade cres-
cente de modalidades de imageamento médico 
tornou-se disponível com custos relativamente 
baixos devido às inovações das áreas de enge-
nharia, eletrônica, computação e física médica.  

Como há uma enorme demanda no aten-
dimento a saúde, os profissionais da área de 
saúde passaram a integrar em suas atividades 
essas ferramentas tecnológicas emergentes, de 
tratamento de registros clínicos, de dados e ima-
gens. Assim, espera-se praticar uma medicina 
que ofereça diagnósticos mais rápidos, de baixo 
custo, menos invasiva e que ofereça maior con-
forto aos profissionais de saúde e pacientes. Atu-
almente a prática da medicina depende direta-
mente dos métodos e equipamentos de geração 
de imagens médicas por auxiliarem na busca 
desses requisitos. 

Com o incremento do número de imagens 
médicas no prontuário do paciente, as redes im-
plantadas precisam suportar tráfegos cada vez 
mais intensos. O tempo médio de transferência 
de enormes quantidades de dados depende, por-
tanto, da capacidade da rede, dos métodos de 
acesso aos dados e dos protocolos usados. A 
complexidade dos sistemas de informação em 
saúde está crescendo de tal maneira que não 
basta aumentar a banda de comunicação das 
redes; deve-se oferecer forte padronização para 
os usuários desses sistemas clínicos, com acesso 
rápido, fácil e unificado aos dados. Mais especifi-
camente, a lista dos problemas encontrados in-
clui:  
a) aumento na heterogeneidade dos equipa-

mentos e da infra-estrutura de software; 
b) dificuldade de prover acesso unificado aos 

dados; 
c) custosa dependência de soluções proprietá-

rias para o armazenamento de dados; e 
d) as rápidas mudanças de demandas clínicas 

que exigem adaptações nas capacidades dos 
servidores de dados e desenho do sistema. 

 
Metodologia 

 
As modernas soluções encontradas para li-

dar com essa miscelânea de problemas da evolu-
ção da medicina para a chamada “medicina ba-
seada em informação" [1] incorporam, sem exce-
ção, um mote fundamental da área de tecnologia 
de informação: padronização. Deve-se utilizar 

padrões para tornar viável a próxima fase evoluti-
va da prática médica. 

De fato, a adoção de padrões de represen-
tação, tecnológicos e metodológicos permite que 
um sistema computacional da área de saúde 
possa se beneficiar de soluções individuais, co-
merciais e acadêmicas para implementar sua 
atualização para o gerenciamento do enorme 
tráfego de dados, da quantidade crescente de 
pontos de atendimento eletrônicos e da complexi-
dade da informação. Ainda, uma instituição médi-
co-acadêmica pode adotar políticas que assegu-
rem facilidades na integração de diferentes siste-
mas de informação, plataformas computacionais, 
sistemas operacionais, linguagens de programa-
ção e redes de comunicação.  

Em particular, a questão dos sistemas Pic-
ture Archiving and Communication Systems 
(PACS) [2] é o cerne desse trabalho. Um sistema 
de gerenciamento de imagens médicas é bastan-
te complexo, demanda estudos especializados e 
altos investimentos financeiros, tornando seu 
desenvolvimento lento e crítico. Em praticamente 
todas as experiências divulgadas em artigos e 
congressos especializados, a opinião é unânime: 
os sistemas PACS monolíticos devem dar espaço 
às inovações tecnológicas que, baseadas em 
padrões, permitem implantar maior interoperabili-
dade, reduzindo custos operacionais e agregando 
funcionalidade para atender às novas demandas 
da medicina.  

Para a implementação de sistemas PACS, 
entre as inovações tecnológicas de impacto, des-
tacam-se:  
a) a revolução dos chamados modelos peer-to-

peer (P2P), emergentes dos mais recentes 
sistemas de compartilhamento de recursos; e  

b) as tecnologias fundamentais, denominadas 
serviços web, que permitem estabelecer inte-
roperabilidade independente de plataforma, 
linguagem de programação e localização ge-
ográfica.  

 
Essas tecnologias oferecem não apenas 

inovações técnicas mas, principalmente, mudan-
ças nos paradigmas de sistemas distribuídos e da 
participação do "usuário comum" [3]. Tais inova-
ções chamaram a atenção da comunidade mun-
dial de computação a partir de 1999. Sua larga 
adoção e a criação de novos padrões e produtos 
marcaram os fundamentos para os novos siste-
mas de informação. 

 
Resultados 

 
O objetivo principal do projeto MIDster foi 

desenvolver uma arquitetura distribuída de ima-
gens médicas baseada em padrões da área de 
saúde e padrões tecnológicos de tecnologia de 
informação. Os resultados da busca desse objeti-
vo nesse trabalho, aqui apresentados, são: 
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o a proposta de uma arquitetura baseada no 
uso de serviços web para comunicação e u-
sando um modelo P2P para a construção de 
uma coleção distribuída de imagens médicas; 

o o desenvolvimento de um sistema que corro-
bora a arquitetura proposta; 

o a construção de conhecimento adequado 
para o desenvolvimento de sistemas de com-
putação em saúde baseados em padrões, 
tecnologias e metodologias; 

 
A chave para a obtenção desses resultados 

é o uso dos serviços web com forte inspiração 
nos modelos P2P. Portanto, a arquitetura MIDster 
aqui proposta é centrada na disponibilidade de 
um serviço web pelo qual um cliente autorizado 
possa interagir diretamente com os demais clien-
tes conectados simultaneamente. Entre as fun-
cionalidades descritas na arquitetura MIDster 
incluem-se: 
o mecanismos de busca de imagens médicas 

padrão DICOM; 
o comunicação síncrona e assíncrona entre 

clientes conectados; 
o validação dos clientes que participam da rede 

de compartilhamento; 
o controle de versão dos programas utilizados 

na camada do servidor. 
 
A tese fundamental do projeto MIDster é a 

defesa do uso de modelos e soluções da área de 
tecnologia de informação para auxiliar no próximo 
passo evolutivo da medicina – denominada medi-
cina baseada em informação – ao permitir a cria-
ção de sistemas de informação em saúde ade-
quados à complexidade e volume dos dados clí-
nicos encontrados na atualidade. Em particular, 
sistemas PACS podem se beneficiar da flexibili-
dade e interoperabilidade oferecidas por modelos 
P2P e serviços web. Portanto, essa é a grande 
inovação presente nos resultados do projeto 
MIDster, que buscam: 
o conectar o usuário diretamente a outros usuá-

rios, criando uma percepção de uma comuni-
dade dedicada; 

o considerar as definições de cliente e servidor 
como uma atitude das transações entre eles 
e não como uma configuração física estática 
de máquinas; 

o tornar o computador do usuário simultanea-
mente um cliente e um servidor da comuni-
dade; 

o facilitar o desenvolvimento e uso da aplicação 
para o usuário; 

o criar uma aplicação de rede que não é base-
ada em navegador web; 

o incluir algum tipo de ferramenta para que o 
usuário gerencie seu próprio conteúdo; 

o suportar interligações baseadas em protoco-
los padronizados, como XML-RPC e SOAP; 

o facilitar o desenvolvimento de aplicações para 
sua plataforma. 

 
Discussão 

 
A arquitetura MIDster define uma camada 

do cliente, camada do servidor e camada da rede. 
A camada do servidor é a parte da arquitetura 
que implementa a inteligência, ou memória, do 
compartilhamento das imagens médicas. Essa 
camada é composta de computadores, progra-
mas e interfaces de serviços com os quais a ca-
mada do cliente se comunica para realizar o 
compartilhamento. A arquitetura MIDster é geren-
ciada completamente na camada do servidor 
através do controle de usuários e serviços dispo-
níveis. Além disso, a camada do servidor permite 
visualizar a totalidade da rede MIDster em funcio-
namento. Portanto, o controle da camada do ser-
vidor deve ser realizado apenas pelo administra-
dor da rede MIDster. O compartilhamento de ima-
gens médicas é viabilizado através da informação 
armazenada na camada do servidor por uma lista 
dos recursos disponíveis pelos clientes conecta-
dos ao servidor, denominada Índice de Recursos. 
A partir da informação da localização de uma 
determinada imagem médica, a camada do clien-
te implementa completamente a transferência do 
arquivo especificado, eliminando a participação 
da camada do servidor. A camada do cliente, 
prevista na arquitetura MIDster, opera funções 
simultâneas de cliente e servidor uma vez que 
cada ponto cliente se torna um servidor de sua 
coleção de imagens médicas para os demais 
clientes identificados pela camada do servidor. 

A camada do cliente é composta por com-
putadores e programas que participam do com-
partilhamento de imagens médicas definido pela 
arquitetura MIDster. A priori qualquer usuário 
habilitado pelo servidor MIDster pode conectar 
seu computador ao servidor e se tornar um cliente 
ativo desse compartilhamento. Para isso o usuá-
rio deve possuir licença de uso e satisfazer requi-
sitos mínimos para participar da rede de comparti-
lhamento. Esse software deve operar dentro dos 
padrões de comunicação estabelecidos pela ar-
quitetura MIDster. A especificação define funcio-
nalidades de cliente e servidor para cada ponto: 
cada participante da camada do cliente deve ope-
rar como cliente, ao requisitar um arquivo de ou-
tro participante, e como servidor, ao enviar um 
arquivo requisitado para outro participante. A 
camada do cliente é utilizada geralmente por 
profissionais e pesquisadores que trabalham com 
imagens médicas e que desejam compartilhar 
com parceiros suas coleções privativas de ima-
gens na rede MIDster. No entanto, há diferentes 
cenários para a atividade de um participante den-
tro da arquitetura MIDster que representa o tipo 
de interação que um nó cliente possui com o res-
tante da rede: cliente típico, cliente servidor, clien-
te estrito, cliente corporativo e cliente especial. 

A camada da rede da arquitetura MIDster é 
definida como a infra-estrutura necessária para 
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que a comunicação via TCP/IP possa ser realiza-
da, como as redes Intranet e Internet, uma vez 
que a tecnologia de serviços web baseada em 
SOAP/XML comumente utiliza HTTP para realizar 
as conexões. A camada da rede deve suportar 
um grande volume de tráfego, dado que os arqui-
vos de imagens médicas são digitalmente gran-
des. Com exceção da exigência de bom desem-
penho na transmissão de dados, comum para 
qualquer aplicação que envolva sistemas de in-
formação em saúde, não há nenhum requisito 
especial para que a arquitetura MIDster seja im-
plantada. 

O compartilhamento de imagens médicas 
definido na arquitetura MIDster considera a utili-
zação de uma camada do servidor que de fato 
implementa a lógica de negociação e localização 
dos recursos disponíveis no sistema. A tecnologia 
usada para um cliente se comunicar com o servi-
dor é a de serviço web baseado em SOAP/XML 
enquanto que a tecnologia usada para os clientes 
trocarem os arquivos das imagens médicas ba-
seia-se em socket TCP/IP, implementando um 
modelo P2P.  

A camada do servidor é responsável por in-
tegrar o Índice de Recursos e as requisições de 
informação dos clientes da rede com a funcionali-
dade disponível no sistema legado. Dessa manei-
ra, a aplicação cliente definida na arquitetura 
MIDster não exige grandes esforços de desenvol-
vimento, implementação, implantação e gerenci-
amento do sistema legado. Ainda que o sistema 
legado ofereça informação e imagens médicas 
usando outros padrões, a camada do servidor é 
responsável por manter o acoplamento necessá-
rio para a harmonização das mensagens entre 
cliente e sistema legado. Assim sendo, a flexibili-
dade das tecnologias propostas na arquitetura 
MIDster oferece um excelente nível de interope-
rabilidade para as mais diversas situações de 
conexão entre sistemas de informação em saúde. 

A arquitetura MIDster é composta dos se-
guintes componentes, representados na Figura 1:  
o na camada do servidor: interface WSDL; 

software servidor; agência de publicação; 
provedor do serviço; máquina de busca; ge-
renciador de dados; gerenciador de arquivos; 

o na camada do cliente: software cliente; ge-
renciador de arquivos; 

o na camada da rede: infra-estrutura padrão 
TCP/IP como Internet e Intranet; 

 
A arquitetura MIDster é centrada na idéia 

de compartilhar recursos entre seus parceiros, em 
particular, arquivos de imagens médicas prefe-
rencialmente no formato DICOM. No entanto, 
pode-se considerar como recurso qualquer do-
cumento digital que precise estar disponível para 
os demais parceiros autorizados através da rede. 
Ao privilegiar o padrão DICOM torna-se possível 
oferecer uma busca de recursos baseando-se em 
um conjunto mínimo de rótulos DICOM. Diferen-

tes buscas podem ser implementadas, entre elas, 
através da identificação do recurso, uso de co-
mando de linha, guias de busca, relatórios estru-
turados e buscas de informação relacionada. 

De fato, há inúmeras estratégias que po-
dem ser consideradas para a realização de bus-
cas dos recursos. No entanto, deve-se ressaltar 
algumas questões:  
o seja qual for a metodologia adotada, a comu-

nicação entre o software cliente e a camada 
do servidor é sempre realizada pelo serviço 
web. Assim, a seqüência da busca e suas 
respostas devem ser implementáveis através 
de requisições SOAP/XML; 

o deve-se definir uma política de acesso na 
camada do servidor, ou adotar políticas das 
instituições médico-acadêmicas envolvidas 
na rede MIDster, de maneira que uma busca 
não retorne a identificação de recursos que 
não podem ser acessados pelo usuário; 

o deve-se privilegiar a simplicidade e a rapidez 
para as buscas em detrimento da profundida-
de das respostas. Essa simplicidade deve in-
fluenciar diretamente a interface projetada pa-
ra o software cliente, facilitando a experiência 
do usuário no compartilhamento de seus ar-
quivos. Pode-se ter metodologias de busca 
que privilegiem a profundidade da pesquisa, 
no entanto, essas devem ser oferecidas como 
operações secundárias da rede MIDster. 

 
A Figura 2 apresenta os componentes de 

software utilizados para a implantação do sistema 
MIDster. O gerenciador de arquivos é parte fun-
damental do computador servidor e considerou-se 
como sendo o próprio sistema de gerenciamento 
de arquivos do Windows NT chamado NT File 
System (NTFS). Também foram utilizados os 
softwares MySQL 4.1.0 para gerenciamento dos 
dados e o servidor HTTP Apache 2.0.46 com 
módulo SOAP 1.1. Os componentes desenvolvi-
dos no projeto MIDster são: MIDster Serviço Web 
0.20, MIDster Servidor versão 0.20, MIDster Cli-
ente versão 0.20, MIDster Visualizador versão 
0.12, MIDster Máquina de Busca versão 0.10 e 
Tabelas de Dados versão 0.20. Todos os compo-
nentes foram desenvolvidos através do Borland 
Delphi 7 Studio baseado na linguagem Object 
Pascal, com exceção das tabelas de dados, que 
foram criadas através do AB MySQL Control Cen-
ter 0.9.2.  
 
Conclusões 
 

Um modelo distribuído representa a abor-
dagem com melhor relação custo/benefício para a 
implementação de sistemas de armazenamento e 
comunicação de imagens (PACS) para aplicações 
médicas [4,5,6]. Entretanto, essa abordagem 
apresenta o desafio de tornar as imagens médi-
cas armazenadas, distribuídas pela rede PACS, 
parecerem centralizadas através de um único 
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acesso para seus usuários. Um componente fun-
damental para sistemas não distribuídos é a con-
cepção de uma base de dados central, contendo 
todos os estudos que foram armazenados em um 
PACS. Ao invés disso, PACS distribuídos ofere-
cem uma eficiente emulação de uma base de 
dados central, porém, distribuída em diferentes 
equipamentos e sistemas. 

Modelos peer-to-peer (P2P) estão no cen-
tro das discussões sobre gerenciamento de con-
teúdo distribuído, computação distribuída e cola-
boração entre pessoas. De fato, modelos colabo-
rativos atraem enorme interesse porque permitem 
maximizar o capital intelectual de uma organiza-
ção, construindo plataformas de conhecimento. 
Por outro lado, serviços web representam uma 
direção tecnológica emergente que melhor im-
plementa modelos P2P, oferecendo software 
como um serviço, interoperabilidade dinâmica de 
transações, acessibilidade, eficiência, especifica-
ções universalmente aceitas, integração com 
sistemas legados e novas oportunidades de mer-
cado. 

O projeto MIDster propõe um sistema de 
compartilhamento de imagens médicas baseado 
em modelos P2P e serviços web. MIDster repre-
senta um marco na área de sistemas PACS ao 
unir áreas distintas como as técnicas de comparti-
lhamento de arquivos e o padrão DICOM. A arqui-
tetura proposta pode ser adotada para auxiliar no 
desenvolvimento e extensão de sistemas PACS. 
Sua concepção é centrada na disponibilidade de 
um serviço web pelo qual um cliente autorizado 
possa interagir diretamente com os demais clien-
tes conectados simultaneamente. Entre as opera-
ções que podem ser oferecidas estão, por exem-
plo: mecanismos de busca de imagens médicas 
com critérios baseados em DICOM; validação dos 
clientes que participam da rede de compartilha-
mento; controle de versão dos programas utiliza-
dos na camada do servidor; atualização de data e 
hora baseada no padrão corrente no servidor; 
comunicação síncrona e assíncrona entre clientes 
conectados. 

Por fim, a arquitetura MIDster representa 
uma plataforma de integração de conhecimento 
que supera os limites da área da saúde, mas 
encontra nela sua melhor aplicação. 
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Figura 1 – Arquitetura MIDster: componentes. 

 

 

Figura 2 – Sistema MIDster: detalhes dos componentes e suas versões. 
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O que é pesquisa  em informática em saúde?
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Resumo – Este artigo reflete as discussões em andamento entre alguns professores da pós-graduação em
Informática em Saúde do DIS, UNIFESP, sobre o que são projetos academicamente válidos em Informática em
Saúde.  Este  artigo  apresenta  algumas  classificações  de  tipos  de  pesquisa  (academicamente  valida)  em
informática  em saúde,  que  reflete  nosso  entendimento  da produção  internacional  na área,  e  das  praticas
científicas e de publicação na área, apropriadas para o ano de 2004. O artigo também apresenta as dúvidas e
divergências dos autores sobre pontos mais polêmicos sobre o tópico.  

Palavras-chave: Avaliação científica, pós graduação em informática em saúde 

Abstract -  This paper reflects the ongoing discussions among a few of the graqduate faculty at DIS/UNIFEST
regarding what are  valid graduate projects in Medical Informatics. This paper presents a taxonomy of academic
(cientific) researches in Medical Informatics, which reflects our understanding of the international production in
the area, as well as, current research and publication practicesin the área, in 2004. The paper also present
the topics in which the authors diverge. 

Key-Words: Scientific evaluation, graduate course in Medical Informatics 

1. Introdução

Neste  artigo  expressamos  algumas
opiniões  decorrentes  da  experiência  inicial
adquirida no processo de de implantação da pós-
graduação  em  Informática  em  Saúde  (IS)  da
UNIFESP.  Ele  reflete  uma  discussão  em
andamento, inclusive inclui tópicos nos quais os
autores não necessariamente concordam entre si.
Como  orientadores  de  um  programa  de  pós
graduação em IS, estamos sempre refletindo  e
re-elaborando  nossas  visões  no  que  se
constituem  projetos  de  mestrado e  doutorado
válidos  em  IS.  Uma  reflexão  com  objetivos
similares mas elaborada por outros autores   é
apresentada em [1].

1.1. Pesquisa: científica e tecnológica

De modo simplificado, pesquisa pode ser
entendida como a busca sistemática de respostas
à  indagações  da  mente  humana.  Assim,  numa
visão abrangente podemos tratar de pesquisas no
campo  teórico  do  conhecimento  humano  e

pesquisas  aplicadas  ao  desenvolvimento  de
atividades  manifestadas  no  campo  social,
cultural,  artístico,  científico  e  tecnológico.  De
modo  restrito,  consideramos  pesquisa  a  busca
sistemática de respostas a indagações científicas
e soluções tecnológicas às necessidades da vida
diária,  entendendo  ciência  como  a  atividade
restrita  a  pesquisa  de  novos  conhecimentos  e
ampliação  do  entendimento  daqueles  já
existentes.  Entendemos   tecnologia  como  o
desenvolvimento  e  análise  de  novos materiais,
equipamentos  e  métodos  de  execução  de
determinadas tarefas.

1.2. Informática e Informática em Saúde

1.2.1. Informática:  A Informática é a ciência
do  tratamento  racional,  nomeada  através  de
máquinas  automáticas  de  informação,
considerada como suporte de conhecimentos e
de  comunicação  nos  domínios  técnico,
econômico e social [3].
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1.2.2. Informática em Saúde
As  expressões  "informática  médica"  e
"informática em saúde" tem sido usadas como
sinônimos.  Dado  que  as  atividades  relativas  à
saúde abrangem não só a medicina, mas também
a  enfermagem,  a  nutrição,  a  veterinária  e  a
odontologia,  a  Sociedade  Brasileira  de
Informática em Saúde - SBIS resolveu utilizar o
termo mais amplo "saúde" ao invés de "médica",
ao contrário do que se faz na Europa, Ásia e nos
Estados  Unidos.  Nessas  regiões,  o  adjetivo
"medical"  é  utilizado  em  sentido  tão  amplo
quanto  o  "saúde"  que  adotamos.  A  expressão
"Informática Médica" tem sua origem entre os
anos de 1968 e 1970, na Rússia, França e países
de língua inglesa, ao se referir, inicialmente, a
uma interface entre disciplinas, como ciência da
computação aplicada a medicina ou ciência da
informação médica. De um modo simplificado
podemos dizer que: "Informática em Saúde é o
estudo  e  uso  de  computadores  e  sistemas  de
comunicação  e  informação  na  assistência
médica,  ensino  e  pesquisa  na  área  da  saúde."
[2]  contem  uma  definição  mais  elaborada  de
informática em saúde.  

Existem  áreas  correlatas  a  IS  que  não
serão  incluídas  nessa  análise,  em particular  as
áreas de Engenharia Biomédica, Bio-informática
e  Modelagem  Computacional  de  Fenômenos
Biológicos/Cognitivos.   Essas  áreas,  embora
próximas,  no  Brasil  pelo  menos,  tem  pouco
contato  com  a  IS.  Tais  áreas  que  tem  suas
próprias  práticas,  conferências  e  publicações,
não estão contempladas nas discussões relatadas
neste artigo.

2 Pesquisa em Informática emSaúde

Nesta  seção  discutimos  os  vários  tipos  de
pesquisa em IS.

2.1 Pesquisa empírica

A pesquisa empírica em informática médica se
assemelha a  pesquisa empírica em ciências  da
saúde: busca-se verificar o que uma intervenção

(nesse  caso  um  sistema  computacional)  causa
numa  variável  objetiva  observável  no  mundo.
Uma  boa  pesquisa  empírica  em  computação
deve seguir  os mesmos princípios de uma boa
pesquisa  empírica  em  saúde.  Aqui,  conceitos
como  desenho  de  experimentos,  grupos  de
controle  e  significância  estatística  são
absolutamente relevantes. 

Em particular, sistemas computacionais,
diferentes de intervenções clínicas, não são, em
geral,  utilizados pelo paciente. É o médico, ou
outro  profissional  de  saúde que  usa  o  sistema
computacional  e  não  o  paciente.  Mas   o
resultado  é  medido  no  paciente!  Portanto,
questões  como  a  habilitação,  treinamento  e
predisposição  do   profissional  de  saúde,  suas
opiniões e atitudes subjetivas em relação ao uso
de  sistemas  computacionais,  aderência  as
sugestões e práticas propostas pelo sistema, tem
que ser levadas em consideração na avaliação do
produto em questão (sistema computacional). 

Exemplos possíveis de pesquisa empírica:

– Efeito de um sistema de apoio a decisão na
qualidade do tratamento

– Efeito de sistemas de alerta no número de
erros em entrada de dados de saúde

– Efeito  do  prontuário  eletrônico  na
qualidade do diagnóstico

O  livro  Evaluation  Methods  in  Medical
Informatics  [4]  é  uma  fonte  excelente  para
estudo  dos  diversos  problemas  e  técnicas
aplicadas à  pesquisa empírica em IS. A área de
Management Information Systems também tem
alguma  literatura  sobre  o  assunto
(www.qual.auckland.ac.nz/).

2.2 Pesquisa semi-empírica

A  pesquisa  semi-empírica,  diferente  da
empírica,  não  se  refere  a  um  beneficio  no
mundo, isto é não mede um outcome objetivo e
clínico,  mas sim atitudes e opiniões subjetivas
frente  ao  sistema  computacional,  em  geral
obtidas por questionários aplicados a particular
grupos de usuários ou usuários em potencial de
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um sistema  computacional.

Exemplos:

– opinião  dos  usuários  de  um  sistema  de
prontuário  eletrônico:  eles  acham  que  o
sistema  está  melhorado  a  qualidade  dos
prontuários ?

– satisfação  dos  usuários  em  relação   a  um
sistema de apoio a decisão

– o que os usuários acharam do  software, sua
fácilidade de uso e quais as características do
software que foram consideradas úteis, etc.

2.3 Criação de um artefato
Como a informática é também uma sub-

área da computação, uma parte significativa das
pesquisas  tem  a  característica  de  propor  um
artefato novo. Um artefato é um sistema com um
importante componente  computacional  que  faz
algo  que  parece  relevante  para  área  de  saúde.
Para  que  se  caracterize  como uma pesquisa  o
artefato deve:
– ser novo ou pelo menos incomum
– conter um componente computacional como

parte central
– ser potencialmente útil-para a área de saúde
– requerer  elaboração  não  trivial;  uso  não

trivial de ferramentas computacionais

Vejamos cada ítem.

2.3.1 O artefato deve ser novo ou pelo
menos incomum.

Aos olhos de um avaliador da pesquisa em IS, o
sistema  implementado  deve  ser  novo  ou  ao
menos deve haver algo de novo nele. A prática
corrente é não exigir  que o pesquisador  prove
que não existe um artefato similar. Exemplos:
– Um sistema especialista  para  o  diagnóstico

de uma doença X
– Uma interface  em realidade  virtual  para  o

prontuário do paciente
É provável que no futuro próximo se exija que o
pesquisador  prove  que  o  artefato  é  novo  ou
incomum.  A  técnica  tradicional  nas  áreas  de

saúde  para  provar  originalidade  é  uma
comparação numérica entre diferentes   queries
em  bases  de  bibliografia  científica,  como  o
PUBMED. Assim, imaginamos que num futuro
próximo,   uma proposta  de  um artefato  novo
deverá  ser  acompanhada  de  uma  análise
quantitativa e qualitativa de artigos publicados
no  PUBMED  com  palavras  chaves  que
representam  características  importantes  do
artefato.

2.3.2  O artefato  deve ser  potencialmente
útil  para  a  saúde,  mas  não  é  preciso
prová-lo.

A prática atual não exige que haja uma
pesquisa empírica para mostrar que o artefato é
realmente útil. Por outro lado, o artefato deve ter
potencial utilidade  para a saúde. 

Exemplo:  um  sistema  de  diagnóstico  para  a
doença X,  é considerado como potencialmente
útil para a saúde, mesmo na situação onde não
haja  um  caso  registrado  da  doença  X  nos
últimos  10  anos,  ou  se  a  doença  X tem uma
prevalência de 1 em 100 milhões de pessoas. 

Não exemplo:novas técnicas de manutenção de
software. Manutenção de software é importante
para  saúde,  mas  também  é  importante  para
outras áreas e, portanto, isso não é informática
médica.

2.3.3 O artefato deve ter um componente
computacional central.

Este  ítem  é  importante  para  distinguir
entre  pesquisa  em  engenharia  biomédica  e
informática médica, embora as fronteiras sejam
difusas. Por exemplo, uma prótese, mesmo que
tenha  um  software  embarcado  para  controle,
normalmente não é considerada como pesquisa
em informática médica.

2.3.4. Elaboração não trivial.

Espera-se  que  uma  pesquisa  em
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informática  médica  contenha  conhecimentos
computacionais  embutidos  que  não  são  de
amplo domínio. 
Não exemplos:
– Planilha  Eletrônica  (Excel)  para  calcular

doses de remédios
– Macros  de  Editores  de  Texto  (Word)  para

utilização em laudos
– Páginas WEB sobre qualquer assunto ligado

a saúde
– Desenvolvimento  de  bancos  de  dados  para

pesquisas em saúde

2.3.5.  Método  novo  para  um  artefato
(potencialmente não novo)

Neste  ítem  encontra-se  o  desenvolvimento  de
técnicas  novas,  como componentes centrais  de
um  artefato  potencialmente  útil  para  a  saúde.
Por  exemplo  o  desenvolvimento  de  um
prontuário eletrônico baseado em Web Services.

2.3.6 O que não é pesquisa em informática
médica

Dentro das idéias elaboradas acima,  os
seguintes projetos não seriam adequados como
uma  pesquisa  acadêmica  em  Informática  em
Saúde: 
- Fazer uma página WEB(sobre uma doença ou
uma técnica cirúrgica)
- Fazer um formulário eletrônico (para entrada
de dados de exames laboratoriais de pacientes)
-  Planilha  Eletrônica  (Excel)  (para  calculo  de
doses de remédios) 
- Macros em Editores de Texto (Word)para ser
usada num consultório médico
-  Extração  simples  de  dados  de  Tabelasde
causas de óbitos  numa determinada região.

. .2 3 7  Pontos duvidosos

Há, no entanto, projetos de pesquisa que
ainda nos parecem questináveis e, por vezes,  até
mesmo os autores não concordam se os trablhos
podem  ser   caracterizados  como  projetos
academicamente válidos ou não em IS.

A principal questão é se o próprio aluno
é  que  deve,  obrigatoriamente,  desenvolver  ou
não o sistema. Um sistema que foi especificado
pelo  aluno,  mas  implementado  por  uma
Software House é apropriado como um trabalho
acadêmico em IS? Por um lado, pela tradição em
ciência  da  computação  normalmente  não  se
aceita  que  o  desenvolvimento  do  artefato  não
tenha sido  feito  pelo  próprio aluno.  Por  outro
lado, por ser uma área multi-disciplinar, não se
podeesperar  que  os  alunos  de  uma  pós-
graduação  em  IS  tenham  todos  um  nível  de
competência  de  programação  que  os  permita
desenvolver  um  protótipo  não  trivial,  embora
seja desejável que  o aluno/pequisador tenha um
contato  mais  íntimo  com  o  programa.  Se  o
desenvolvimento  do  sistema  não  precisa  ficar,
necessariamente,   nas  mãos  do  aluno  de  pós-
graduação, então só uma especificação completa
do sistema já vale como  um trabalho científico
e acadêmico? 

2.3.8 Efemeridade de conceitos

Para os autores está claro que as opiniões
e  questionamentos  apresentados   neste  artigo
terão  validade  curta.  Uma  pesquisa  em  IS  é
necessariamente um alvo em movimento, e este
artigo reflete apenas a realidade como a vemos
em 2004.  Por exemplo,  há 5 anos atrás fazer
páginas  WEB  com  conteúdo  de  saúde,foi,
provavelmente, considerado e aceito como uma
Tese de Mestrado. 

3.  Pesquisa  em  Informática  Médica  para  o
Ensino

Em diferentes locais, inclusive na própria
UNIFESP, desde 1988, tem sido realizadas
diversas pesquisas em Educação Mediada por
Computador, presencial e à distância, avaliando
modelos pedagógicos, emprego de tecnologias
de multimídia, bem como avaliação quantitativa
e qualitativa de seu impacto educacional. Em
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particular,  a área de Ensino a Distância (EAD) é
uma área que tem atraido pesquisadores, tanto
de computação como  de pedagogia e de IS. 

Nesta  área,  ao  que  parece,  os  requisitos  de
publicação em revistas de educação médica, por
exemplo,  Medical  Education
(www.mededuc.com), BMC Medical Education
(www.biomedcentral.com/bmcmededuc/) são
mais restritivos que publicações em revistas na
área de  educação e computação, por exemplo,
Computer  &  Education
(www.sciencedirect.com/science/journal/036013
15) ,  ou  educação  à  distância,  por  exemplo,
American  Journal  of  Distance  Education
(www.ajde.com/index.htm), Distance Education
(cade.icaap.org/),  etc.   Revistas  de  educação
médica   publicam  cada  vez  mais  o  que
chamamos de pesquisa empírica, em oposição a
outras revistas de educação e computadores que
têm  publicado  tanto  pesquisa  semi-empírica,
como descrição de experimentos  e descrição de
artefatos. 

4. Discussão e Conclusões

A área de Informática em Saúde é uma
área interdisciplinar entre a áreas de ciência da
computação  e  áreas  da  saúde.  Como  tal,  ela
herda  dessas  áreas  características  que  definem
suas   práticas  de  pesquisa,  publicação,
orientação, etc.  Por outro lado, por ser uma área
nova, em particular no Brasil, existe uma grande
heterogeniedade  nos  métodos  de  pesquisa  e
conteúdo nas publicações  em IS.

Das ciencias da computação, a IS herda
um  apego  pelo  desenvolvimento  de  artefatos
computacionais e seguindo a prática dessa área,
o  simples  desenvolvimento  de  algo
potencialmente  útil  e  relativamente  novo  é
sufiente  para  gerar  uma  pesquisa  válida  e
publicável. Das ciências de saúde,  a IS herda
um apego importante à avaliação empírica, bem
como  o  uso  habitual  de   bases  de  dados
bibliográficas  para  afirmação  de  quão nova  e
inédita é a pesquisa.  Também antecipamos que
em breve a IS deverá começar a usar critérios ,
como  “indice de impacto” para medir qualidade

de  artigos  e  revistas,  embora  isto  possa  ser
questionado em áres do conhecimento científico
muito novas e restritas.
Há  também  outras  diferenças  de  práticas  de
pesquisa e publicação entre as ciências da saúde
e as ciências da computação que colocam a IS
em uma situação ambígua e que só se definirá
com  o  passar  do  tempo  e  com  ganho  de
experiência pelos pesquisadores da área. 
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Resumo - O projeto Lepo visa desenvolver uma versão do sistema Lepidus especializada em oftalmologia. 
Esse sistema baseia-se em uma codificação original através de funções senoidais amortecidas de sinais e sin-
tomas médicos para descrever doenças. Oferece consulta remota via Internet para auxiliar médicos no diagnós-
tico de seus pacientes como segunda opinião. Para adaptar o sistema Lepidus para descritores em oftalmologia 
é necessário definir o escopo dos sinais, sintomas e doenças, mapear seus relacionamentos, codificar suas 
funções senoidais amortecidas e utilizar o mecanismo neural de comparação de padrões. A definição do escopo 
em oftalmologia está sendo realizada através de um questionário disponível na Internet, com acesso controlado 
para médicos colaboradores do projeto, envolvendo 20 doenças prevalentes ao diagnóstico de olho vermelho. 
Considera-se 19 sinais e sintomas e a relevância de 5 informações da história clínica do paciente. Os padrões 
encontrados sobre as doenças são comparados com a literatura para permitir codificar um banco de dados 
específico em oftalmologia. O sistema Lepo oferece uma ferramenta remota aos profissionais médicos no auxí-
lio ao diagnóstico a partir de descritores simplificados sobre o estado do paciente. Lepo permite avaliar o impac-
to desse tipo de auxílio computadorizado sobre a triagem e assistência em saúde.  
 
Palavras-chave: Lepidus, Sistemas de Apoio à Decisão Médica, Segunda Opinião Médica, Oftalmologia. 
 
Abstract -  Lepo project aims at to develop a version of the Lepidus system specialized in ophthalmology. This 
system is based on an original codification through sine functions cushioned of signals and medical symptoms 
to describe illnesses. It offers remote consultation by Internet to assist doctors in the diagnosis of its patients as 
second opinion. To adapt the Lepidus system for describers in ophthalmology it is necessary to define the sig-
nals, symptoms and illnesses domains, to map its relations, to codify its sine functions cushioned, and to use 
the neural mechanism of comparison of standards. The definition of the domain in ophthalmology is being car-
ried through web questionnaire, with controlled access for collaborating doctors of the project. It involves 20 
prevalent illnesses to the diagnosis of red eye and considers 19 signals and symptoms and the relevance of 5 
information of the clinical history of the patient. The standards found on the illnesses are compared with litera-
ture to create a specific database in ophthalmology. Lepo allows the evaluation of the impact of this type of aid 
computerized on the selection and assistance in health. 
 
Keywords: Lepidus, Computer-based Diagnostic Systems, Second Medical Opinion, Ophthalmology. 
 
 
Introdução 
 
Sistemas de Apoio à Decisão Médica (SADM) 
 

O desenvolvimento de sistemas informatiza-
dos para representar e gerenciar dados médicos foi 
fundamental para auxiliar a evolução da prática da 
medicina nas últimas três décadas. Entre as moda-
lidades de aplicação de sistemas informatizados à 
área de saúde e medicina encontram-se os chama-

dos sistemas de apoio à decisão médica (SADM) 
[1]. Esses sistemas foram desenvolvidos com o 
intuito de auxiliar os profissionais da saúde a tomar 
decisões que influenciem diretamente no diagnósti-
co de pacientes ou no gerenciamento de processos 
que levem ao diagnóstico. Um dos principais moti-
vadores para o uso de SADMs é a esperança de 
que eles possam ajudar a superar algumas das 
dificuldades intrínsecas à própria natureza do co-
nhecimento médico, que é incerto, impreciso e in-
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completo [2]. Aproveitando os recursos da informá-
tica, os sistemas automatizados de apoio à decisão 
possuem a capacidade de incorporar e representar 
uma enorme quantidade de informação médica e 
de codificar estratégias de seleção e decisão que 
levem a respostas úteis para o processo de tomada 
de decisão de um profissional de saúde. 

Os primeiros sistemas computadorizados de 
apoio à decisão médica surgiram na década de 
1970. Considera-se que o primeiro sistema foi o 
desenvolvido por De Dombal na Universidade de 
Leeds, Inglaterra, para auxiliar no diagnóstico de 
dor abdominal [3]. Um outro sistema que surgiu 
mais ou menos na mesma época é o MYCIN [4], 
dedicado ao diagnóstico de doenças infecciosas, e 
que foi o primeiro a adotar estratégias de inteligên-
cia artificial. A partir daquela época, vários outros 
foram desenvolvidos incluindo desde sistemas de 
amplo escopo, cobrindo toda a medicina interna, 
como os sistemas do projeto Internist-1/QMR [5,6] e 
o DXPlain [7], até sistemas voltados para domínios 
específicos [8,1]. No Brasil, sistemas de apoio à 
decisão médica têm sido desenvolvidos para as 
áreas de audiologia, cardiologia, dermatologia, 
homeopatia, medicina chinesa, neurologia, oftalmo-
logia, pediatria, psiquiatria, entre outras [9].  

Com seus sucessos e fracassos, o desenvol-
vimento e a aplicação de SADMs tem sido crescen-
te. Apesar das várias discussões e questionamen-
tos, sua participação na evolução da prática da 
Medicina, juntamente com a de toda a informática, 
se mostra irreversível [10,11]. 

 
SADM Lepidus 
 

O SADM Lepidus [9] teve sua primeira ver-
são desenvolvida por Roberto Silva e Antônio Car-
los Roque da Silva Filho entre 1997 e 2000 como 
parte de um programa de doutoramento no Depar-
tamento de Física e Matemática (DFM), Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
(FFCLRP), Universidade de São Paulo (USP). Esse 
sistema utiliza uma forma de representação dos 
sinais e sintomas médicos através de funções se-
noidais amortecidas [9,12]. 

Para construir essa representação, a palavra 
usada para descrever um determinado sinal ou 
sintoma é analisada semanticamente para que três 
categorizações sejam dela extraídas: região do 
corpo na qual se manifesta, tipo de processo fisio-
patológico associado e intensidade. A associação 
de três diferentes escalas numéricas às categorias 
permite representar cada palavra através de uma 
função 
 

bxexAsenS −= ).(ω , 
(1) 

 
na qual ω é o valor da freqüência que codifica a 
região do corpo, A é o valor da amplitude que codi-
fica a intensidade e b representa a taxa que amor-
tecimento que codifica o tipo de processo fisiopato-
lógico. Nessa forma de representação, uma doença 
é codificada como a superposição das funções 
senoidais associadas aos sinais e sintomas que a 
caracterizam, 
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na qual D é a doença codificada e {Si}, i=1,..,n é o 
seu conjunto de sintomas. 

O sistema Lepidus utiliza uma rede neural ar-
tificial para processar os sinais senoidais amorteci-
dos associados aos sinais e sintomas informados 
na sua entrada e compará-los com os padrões osci-
latórios das doenças armazenadas em sua base de 
dados. Como saída, o Lepidus oferece uma lista de 
possíveis doenças relacionadas com os dados de 
entrada e sua proximidade. A base de dados origi-
nal contém 1130 doenças e 400 sinais e sintomas 
[9]. 

O desempenho do Lepidus foi avaliado to-
mando-se 132 casos reais do arquivo do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto (HCFMRP – USP) e de revistas especializa-
das. Considerou-se como acerto a colocação do 
diagnóstico correto entre as primeiras 37 doenças 
da lista apresentada na saída [13]. O sistema Lepi-
dus apresentou índice de acerto de 84%, apresen-
tando eficácia semelhante aos sistemas Meditel e 
Iliad [9]. Quando consideradas apenas as 20 pri-
meiras hipóteses, o índice de acerto foi de 68%. 
Adotando esse mesmo parâmetro, outros sistemas 
de diagnóstico médico geral apresentam índices de 
acerto de 52% (QMR), 61% (Iliad), 69% (DXPlain) e 
71% (Meditel) [14]. 

Causas de erro no sistema Lepidus são atri-
buídas ao quadro indiferenciado do paciente (38%), 
diagnóstico não contido no sistema (19%), quadro 
incompleto na base de dados (19%), quadro oligos-
sintomático (9,5%) e diferença semântica médi-
co/sistema (5%) [12]. 

 
Objetivos 
 

O objetivo desse trabalho é desenvolver uma 
versão do sistema Lepidus especializada em oftal-
mologia – aqui denominado sistema Lepidus Oftal-
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mológico (Lepo), e avaliar seu impacto sobre a 
triagem e assistência em saúde. Como resultado, o 
sistema Lepo abordará um escopo limitado de si-
nais, sintomas, história clínica e doenças específi-
cas da área de oftalmologia e permitirá que médi-
cos busquem apoio à decisão diagnóstica de ma-
neira remota e controlada.  

O sistema LEPO está sendo desenvolvido 
em parceria com o Setor de Bioengenharia Ocular 
(SBO) do Departamento de Oftalmologia, Setor de 
Telemedicina (SET) do Departamento de Informáti-
ca em Saúde (DIS) e Centro Alfa da Humanização 
do Ensino em Medicina, da Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP/EPM), e pelo Laboratório 
de Sistemas Neurais (SisNe) do Departamento de 
Física e Matemática (DFM), Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP), 
Universidade de São Paulo (USP).  

 
Material e Métodos 
 

O sistema Lepidus baseia-se em uma base 
de dados na qual os descritores médicos são codi-
ficados de maneira a representar suas funções 
senoidais amortecidas. A base de dados original do 
sistema Lepidus codifica 1130 doenças e 400 sinais 
e sintomas de caráter geral em medicina, permitin-
do seu uso em clínica geral.  

O sistema Lepo constitui uma adaptação do 
sistema original para um escopo limitado à área 
oftalmológica. Nesse caso, a metodologia e rotinas 
utilizadas no Lepo seguem a mesma linha que as 
definidas no Lepidus. Basicamente é possível dis-
tinguir dois componentes principais no mecanismo 
de busca de diagnóstico do Lepidus: primeiro, sua 
base de dados compõe a inteligência do sistema na 
qual codificam-se os descritores e doenças do es-
copo definido; segundo, seu mecanismo de consul-
ta realiza uma busca por padrões de funções se-
noidais amortecidas que correspondam o mais 
próximo possível do padrão de entrada oferecido 
pelo médico que deseja consultar o sistema. A me-
todologia de criação do Lepo, portanto, inicia-se 
com a construção da base de dados de codificação 
para descritores específicos da oftalmologia. Poste-
riormente, o mecanismo de busca por padrões po-
derá ser utilizado analogamente ao sistema Lepi-
dus, sofrendo alterações eventualmente dependen-
do dos resultados de acerto obtidos. 

A codificação para oftalmologia proposta 
nesse trabalho considera um conjunto de 20 doen-
ças oftalmológicas, todas correspondendo a diag-
nósticos diferenciais mais prevalentes de “olho 
vermelho”. Futuramente considera-se uma expan-
são desse escopo para abordar outras doenças 
oftalmológicas, abrangendo a vasta área de doen-

ças oculares. Considera-se 19 sinais e sintomas 
específicos da oftalmologia para compor a freqüên-
cia da função senoidal amortecida. A intensidade 
do descritor é interpretada como a amplitude da 
função de maneira que sintomas mais leves e mo-
noculares correspondem a amplitudes menores, 
enquanto sintomas mais intensos e binoculares 
resultam em amplitudes maiores. A duração, ou 
modo de início, de cada sintoma é codificado como 
a taxa de decaimento da função de modo que os 
sintomas com início insidioso apresentam constan-
tes de decaimento menores que aquelas com início 
abrupto. Adicionalmente, cinco informações sobre a 
história clínica do paciente são consideradas para 
compor a freqüência da função senoidal amorteci-
da. Analogamente à interpretação no sistema Lepi-
dus, as doenças no Lepo são codificadas como um 
somatório de seus descritores, apresentando uma 
função senoidal amortecida única. 

 
Resultados 
 

O sistema Lepo está em desenvolvimento e 
apresenta resultados preliminares. Inicialmente, 
definiram-se os descritores e as doenças da área 
de oftalmologia que o Lepo abordaria em sua pri-
meira versão.  

Consideraram-se doenças oftalmológicas 
que correspondem a diagnósticos diferenciais pre-
valentes em olho vermelho: conjuntivite viral, con-
juntivite alérgica, conjuntivite bacteriana, conjuntivi-
te de inclusão, pterígeo ou pinguécula, blefarite, 
calázio ou hordéolo, hemorragia subconjuntival, 
episclerite, esclerite, irite ou iridociclite, dacriocistite, 
ceratite infecciosa, úlcera corneana não infecciosa, 
corpo estranho corneano ou conjuntival, olho seco, 
glaucoma agudo, endoftalmite, celulite pré-septal e 
celulite orbitária.  

Consideraram-se 19 sinais e sintomas: ver-
melhidão ocular difusa, vermelhidão perilímbica, 
lacrimejamento, sensação de corpo estranho, pruri-
do ocular, edema palpebral, eritema palpebral, a-
denopatia pré-auricular, diminuição do brilho corne-
ano, tumoração localizada, quemose, secre-
ção/exsudação, vesículas palpebrais, fotofobia, dor 
à movimentação, dor constante, dor à palpação, 
alteração visual e alteração pupilar. Para cada sin-
toma consideraram-se as seguintes variações 
quanto à sua intensidade: binocular intensa, mono-
cular intensa, binocular de intensidade moderada, 
monocular de intensidade moderada, binocular de 
intensidade leve e monocular de intensidade leve. 
Quanto ao modo de início adotaram-se os parâme-
tros: súbito/agudo, início de 0 a 1 dia, início de 2 a 3 
dias, início de 4 a 7 dias, início de 8 a 14 dias, início 
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de 15 a 21 dias, mais de 21 dias, insidioso/crônico 
e indefinido.   

Adicionalmente aos sinais e sintomas consi-
derou-se a intensidade e relevância de cinco infor-
mações sobre a história clínica do paciente: uso de 
lentes de contato, cirurgia ocular prévia, história de 
trauma ocular, quadro recidivante e associações 
sistêmicas (atopia, doenças reumáticas, febre, do-
enças metabólicas, nutricionais etc). 

Para a formulação de um padrão que repre-
senta as doenças consideradas criou-se um questi-
onário web disponível pela Internet para que médi-
cos colaboradores cadastrados contribuam com 
suas experiências profissionais. Esse questionário 
foi desenvolvido utilizando-se a linguagem PHP 
para criação de páginas dinâmicas, gerando pági-
nas HTML com o formulário do questionário. Os 
dados postados são armazenados diretamente no 
banco de dados MySQL disponível no computador 
servidor. 

Considerou-se o exame físico do paciente 
utilizando apenas lanterna e eventualmente lupa, 
além de fonte de luz, sem fornecer dados obtidos 
por exames oftalmológicos específicos, como lâm-
pada de fenda. Cada médico colaborador oferece 
respostas baseadas em situações típicas encontra-
das no dia a dia de seu consultório. Além disso, 
uma pesquisa da literatura médica disponível foi 
realizada para que seja possível comparar e avaliar 
as respostas fornecidas pela pesquisa com os co-
laboradores. Cada médico colaborador se cadastra, 
informando seu nome, CRM e e-mail de contato e 
inicia a série de formulários relativos às 20 doenças 
do escopo, com seus 19 sinais e sintomas e cinco 
dados sobre história pregressa do paciente.  

A análise das respostas dos médicos colabo-
radores em relação às 20 doenças propostas pelo 
Lepo, quando comparadas aos dados contidos em 
literatura, apresentaram-se semelhantes. Os sinto-
mas expostos pelo questionário foram igualmente 
destacados pelos especialistas, baseados em suas 
experiências profissionais. Tais sintomas também 
são descritos na literatura [15,16,17,18], com certas 
diferenças quanto à intensidade e duração de al-
guns dos sintomas citados em determinadas doen-
ças. Essas pequenas variações de intensidade e 
duração podem ser observadas até mesmo na lite-
ratura clássica. Portanto, foram adotados como 
padrão para a confecção das funções senoidais os 
sintomas, intensidades e durações mais freqüente-
mente destacadas pelos profissionais e pela litera-
tura pesquisada. 

O próximo passo para o desenvolvimento do 
sistema Lepo considera propor uma codificação 
para o mapeamento avaliado dos sinais e sintomas 
e suas doenças do escopo definido. Posteriormen-

te, o mecanismo de treino e busca do sistema Lepi-
dus será adaptado para suportar a codificação pro-
posta. Finalmente, a fase final considera a avalia-
ção crítica e tecnológica do uso do sistema e suas 
conseqüências em sistemas de triagem e de se-
gunda opinião médica. 

 
Discussão 
 

O sistema Lepo preconiza o apoio à decisão 
diagnóstica na área oftalmológica a partir de um 
número limitado de hipóteses, o que passa a ser 
uma medida estratégica que pode viabilizar o diag-
nóstico dentro de determinadas circunstâncias de 
atendimento. 

A formulação de uma segunda opinião, em 
se tratando de casos obscuros e de difícil diagnós-
tico, compreende importante área de atuação do 
Lepo. Coloca-se à disposição médica como mais 
uma alternativa de consulta em casos em que o 
médico decide considerar opiniões e hipóteses 
alternativas, porém, ficando ao seu critério a deci-
são final. 

Estudos demonstram que, em atendimento 
primário, 88% dos diagnósticos podem ser firmados 
apenas com dados da anamnese e exame físico 
[19], exatamente os tipos de descritores presentes 
no sistema Lepo. 

Sistemas de apoio à decisão têm sido impli-
cados como fatores de diminuição de erros e de 
custos em aplicações na área da saúde [20]. Esses 
fatores podem se estender à oftalmologia pelo sis-
tema Lepo, no que concerne ao direcionamento de 
exames complementares baseados nas hipóteses 
diagnósticas fornecidas pelo sistema. 

A disponibilização de um sistema de apoio 
diagnóstico voltado à área oftalmológica permitirá 
que comunidades isoladas, com difícil acesso aos 
grandes centros e carentes de profissionais especi-
alizados em oftalmologia, possam ter acesso a 
diagnósticos freqüentes nessa área, bem como 
atuar como segunda opinião frente a diagnósticos 
incertos. Além disso, situações onde o atendimento 
necessite ser feito em condições diferentes das que 
normalmente ocorre e para as quais não exista, ou 
não caiba, a presença de um profissional especiali-
zado (como plataformas em alto-mar, missões indí-
genas, militares ou científicas, serviço médico em 
penitenciárias, entre outros) podem ser amplamen-
te beneficiadas com o sistema Lepo. 

Tal iniciativa não supre, obviamente, as 
grandes necessidades dos serviços de atendimento 
à saúde. Tampouco intenta descartar qualquer elo 
da extensa rede de atendimento médico, já que, 
além do diagnóstico da enfermidade, é imprescindí-
vel a boa relação médico-paciente em uma ambien-
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te empático, as orientações fornecidas, o apoio 
emocional, e, sobretudo, a confiança do paciente 
em seu médico, e que não podem ser descartadas 
ou substituídas pelo computador. O sistema LEPO 
pode servir como um ponto de referência em casos 
oftalmológicos que exijam uma pesquisa diferenci-
ada, sejam por casos obscuros, ou por serem in-
trinsecamente complexos. 
 
Conclusão 
 

O sistema de apoio à decisão médica espe-
cializada em oftalmologia Lepo oferece uma ferra-
menta remota aos profissionais médicos no auxílio 
ao diagnóstico a partir de descritores simplificados 
sobre o estado do paciente. Lepo permite avaliar o 
impacto desse tipo de auxílio computadorizado 
sobre a triagem e assistência em saúde. A versão 
atual do Lepo aborda um escopo de sinais, sinto-
mas, história clínica e doenças prevalentes ao di-
agnóstico de olho vermelho. 
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[17] Rodrigues, M.L.V., Dantas, A.M. (2001), Oftal-
mologia Clínica, 2ª edição, Rio de Janeiro: ed. 
Cultura Médica. 

 
[18] Hofling de Lima, A. L., Dantas, M.C.N.; Alves, 

M. R. (2001), “Doenças externas oculares e 
córnea”, v. 1 e 2, In: Coleção Manuais Básicos 
CBO, Rio de Janeiro: ed. Cultura Médica. 

 
[19] Mc Alister, F.A., Straus, S.E., Sackett, D.L. 

(1999), “Why we need large, simple studies of 
the clinical examination - the problem and a 
proposed solution”, In: Lancet, v. 354, p. 1721-
24. 

 
[20] Teich, J.M. (2000), “Clinical decisions support 

systems come of age”, In: MD Comput., v. 17, 
n. 1, p. 43-46. 

 
Contato 
 

Ivan Torres Pisa, Dr, Paulo Roberto de Lima 
Lopes, MS, e Claudia Novoa Barsottini, MS, Setor 
de Telemedicina (SET), Departamento de Informá-
tica em Saúde (DIS), Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP), Edifício José Leal Prado, Terreo, 
Rua Botucatu 862, Vila Clementino, 04032-062, 
São Paulo, SP, Brasil. Página disponível na Inter-
net: http://www.unifesp.br/dis/set. E-mail para con-
tato: ivanpisa@dis.epm.br, plopes@dis.epm.br, 
claudia@dis.epm.br. 

Paulo Schor, Dr MD, e Juliana Mantovani 
Bottós, Setor de Bioengenharia Ocular, Departa-
mento de Oftalmologia, Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP/EPM), Rua Botucatu, 822, 
04023-062, Vila Clementino, São Paulo, SP, Brasil. 
Telefone (11) 5085-2000. E-mail para contato: 
pschor@pobox.com, jubottos@ig.com.br.  

Antonio Carlos Roque da Silva Filho, PhD, e 
Andréia Cristina Galina, Departamento de Física e 
Matemática (DFM), Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP), Univer-
sidade de São Paulo (USP). Endereço para conta-
to: Laboratório SisNe, Departamento de Física e 
Matemática, USP, Av. Bandeirantes, 3900, 14040-
901, Ribeirão Preto, São Paulo, SP. Telefone: (16) 
602-3859. E-mail: antonior@neuron.ffclrp.usp.br, 
andreia@neuron.ffclrp.usp.br. 

 

CBIS’2004 256

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo – No Brasil, os dados coletados pelos Sistemas de Informação relacionados a Saúde Pública são 
subutilizados, devido principalmente ao seu grande volume e sua complexidade. Neste trabalho foi aplicada 
a técnica de Descoberta de Conhecimento em Base de Dados (Knowledge Discovery in Databases) na base 
do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), com o objetivo de traçar o perfil 
epidemiológico das hepatites virais. Foram utilizados os dados referentes ao município de Curitiba no ano 
de 2003, a partir dos quais foi possível comparar as informações obtidas com o conhecimento disponível na 
literatura especializada. Obteve-se a representação do perfil epidemiológico das hepatites virais de forma 
clara, simples e objetiva através de uma árvore de decisão e regras de classificação. 
 
Descritores: Hepatite Viral; Descoberta de Conhecimento em Base de Dados; Mineração de Dados,C4.5 
 
Abstract –In Brazil, data collected by the Information Systems for Public Health are underused due to its 
bulk and complexity. In this work the Knowledge Discovery in Databases (KDD) technique has been used 
onto the National Information System of Diseases of Notification  (SINAN), with the objective of drawing the 
epidemiological profile of the viral hepatitis. The data were used regarding the city of Curitiba, through the 
year 2003, allowing to compare the information obtained with the knowledge available in the specialized 
literature. The epidemiological profile obtained was represented by a decision tree and classifications rules. 
 
Key-words: Viral Hepatitis, Knowledge Discovery in Databases; Data Mining 
 
 
Introdução 
 

O Ministério da Saúde do Brasil (MS) adota 
e recomenda o uso de diversos sistemas 
informatizados para auxiliar a Vigilância 
Epidemiológica (VE) na construção do perfil da 
morbimortalidade do país.  A partir dos dados 
coletados, são realizadas análises para definição 
das ações epidemiológicas que devem ser 
executadas [1]. Estas ações são, normalmente, 
definidas por formuladores de políticas e 
tomadores de decisão, muitas vezes apoiados  
por epidemiologistas e especialistas em saúde 
pública que estudam o processo saúde-doença, 
analisando a sua freqüência e seus fatores 
determinantes com o objetivo de promover a 
saúde e reduzir ou controlar a ocorrência de 
doenças [2]. 

Em 1975, a lei nº 6259 instituiu o Sistema 
Nacional de Vigilância Epidemiológica, o qual 
estabeleceu normas relativas a obrigatoriedade 
da notificação compulsória de algumas doenças e 
agravos. Para a coleta e transferência destes 
dados, desde 1994, o Sistema Nacional de 
Informações e Agravos de Notificação (SINAN) 
vem sendo utilizado oficialmente nas três esferas 
de governo - federal, estadual e municipal.[3]. 

Segundo a  Organização  Mundial de 
Saúde (OMS), atualmente uma das doenças mais  

 
 

importantes do mundo é a Hepatite C [4], que se 
enquadra na classificação das hepatites virais, as 
quais são de notificação obrigatória e 
acompanhadas por meio do SINAN. 

Contudo, o aumento no volume de dados 
em sistemas como o SINAN causa grandes 
dificuldades na extração de informação útil para 
suporte à decisão. Ainda mais grave, muitas 
vezes tais sistemas apresentam inconsistências 
que tornam análises e decisões posteriores 
fortemente sujeitas a vieses interpretativos. A 
análise de dados tradicional (manual) tornou-se 
inadequada, e métodos para análise através de 
computador são indispensáveis. Para satisfazer 
esta necessidade, a informática em saúde pode 
usar tecnologias robustas, desenvolvidas no 
campo interdisciplinar de KDD, englobando 
ferramentas de reconhecimento de padrões, 
aprendizado de máquina, e visualização para 
suporte às análises de dados e de descoberta de 
regularidades que estão codificadas dentro dos 
dados [5]. 

Este trabalho tem como objetivo identificar, 
a partir de um grande número de variáveis 
constantes do SINAN, algumas que sejam 
operacionalmente manejáveis e que sirvam 
potencialmente como “atributos marcadores” para 
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a classificação e compreensão da estrutura 
etiológica das hepatites virais. Neste sentido, 
busca-se evidenciar, paralelamente, a qualidade 
e consistência dos dados registrados na base de 
dados. 

Busca, também, traçar o perfil 
epidemiológico do agravo, ou seja, estabelecer o 
comportamento das hepatites virais, segundo 
pessoa, tempo e lugar, oferecendo suporte às 
decisões relativas ao enfrentamento das mesmas, 
no que se refere ao planejamento de medidas de 
prevenção, controle e assistência nos vários 
níveis do Sistema Único de Saúde (SUS), bem 
como, possibilitar a avaliação da efetividade e 
eficiência das estratégias adotadas. 

Tratando-se de um exercício exploratório, 
elegeu-se para este trabalho a população de 
Curitiba, utilizando-se dados do ano de 2003, e 
com base nos atributos de idade, vacinação 
contra hepatite B, forma clínica, evolução e 
diagnóstico da doença.  

O trabalho seguirá o processo de KDD, 
tendo em vista que a utilização de técnicas 
estatísticas e consultas SQL (Structured Query 
Language) não são suficientes para a 
identificação de novos padrões nestas doenças. 

O processo de KDD é dividido em 6 etapas: 
(i) estudo do problema; (ii) seleção dos dados a 
serem utilizados; (iii) pré-processamento dos 
dados escolhidos; (iv) transformação dos dados; 
(v) mineração de dados; e (vi) 
interpretação/avaliação dos resultados.  

Na etapa de estudo do problema busca-se 
compreender o domínio de aplicação da 
ferramenta e estabelecem-se os objetivos do 
trabalho[6]. Na seleção dos dados são 
determinados quais dados serão usados e é feito 
um estudo para determinar a confiabilidade dos 
mesmos. No pré-processamento dos dados é 
realizada a limpeza da base, bem como uma 
seleção dos atributos a serem utilizados [8],[9]. 
Esta é a etapa que normalmente toma maior 
parte do tempo no processo como um todo (de 
60% a 80% do total) [7]. Na etapa de 
transformação dos dados, estes sofrem 
transformações a fim de adequá-los ao seu uso 
pelas técnicas de mineração de dados. Na etapa 
de mineração de dados aplicam-se os algoritmos 
de descoberta de padrões, cujas tarefas podem 
ser de classificação, associação ou agrupamento. 
A tarefa de classificação consiste na descoberta 
do relacionamento subjacente entre os atributos 
de entrada e o atributo meta. A tarefa de 
associação busca determinar quais atributos 
estão interligados e na tarefa de agrupamento os 
dados são particionados em subconjuntos, onde 
dados atribuídos ao mesmo conjunto têm 
características similares. Na fase de 
interpretação/avaliação dos resultados analisa-se 
o resultado obtido na etapa anterior a fim de 
torná-lo útil [10],[11] [12] [13]. 

 

Uma das técnicas mais usadas para a 
tarefa de classificação consiste na construção de 
uma árvore de decisão. Para a construção da 
mesma seleciona-se inicialmente um atributo 
como nó raiz. Em seguida cria-se um ramo para 
cada valor possível que o atributo pode assumir e 
repete-se este processo iterativamente.[10]. 

Para a mineração de dados foi utilizado o 
algoritmo C4.5, o qual foi proposto por Quinlan. 
Este algoritmo gera uma árvore de decisão e / ou 
regras de decisão, através da escolha dos 
atributos que compõe os nós da árvore, baseada 
em entropia [11]. 

Neste trabalho foram realizadas as seis 
etapas do processo de KDD, descritos a seguir. 

 
Metodologia 
 

Definição de metas: inicialmente, foram 
levantadas algumas necessidades da Secretaria 
de Estado da Saúde do Paraná, junto à 
coordenação do Plano Estadual de Prevenção e 
Controle das Hepatites Virais. Uma das 
solicitações desta coordenação foi analisar as 
relações entre a classificação etiológica das 
hepatites virais com: idade, vacinação contra 
hepatite B, forma clínica, evolução e diagnóstico 
da doença.  

 
Seleção dos dados: Para a extração dos 

dados do SINAN, foi efetuada a exportação da 
base de dados para o formato DBF(Data Base 
File), utilizando o módulo “utilitários” do próprio 
SINAN. Após a geração deste arquivo, foi criado 
um banco de dados no MS Access, onde foi feita 
a importação do arquivo DBF, resultando em uma 
tabela que possuía 126 campos (atributos), com 
aproximadamente 20000 casos armazenados, 
concatenando os dados dos 399 municípios do 
Estado, desde de 1996 até 2004. Visando facilitar 
a análise dos resultados obtidos foram 
selecionados os dados relevantes, através de 
consultas SQL, permanecendo na tabela apenas 
os dados referentes ao município de Curitiba no 
ano de 2003 (442 registros e 6 atributos). 

 
Pré-processamento: seguindo as 

recomendações da especialista em hepatites 
virais, foram selecionados apenas os seis 
atributos que mais influenciariam, segundo sua 
experiência profissional, na geração das 
informações solicitadas para este momento, 
sendo que os outros 120 atributos foram retirados 
da tabela. Visando o conhecimento de todo o 
banco de dados foi efetuada uma estatística na 
tabela para identificação do padrão de 
preenchimento dos campos. 

 
Transformação: neste processo foram 

substituídos os códigos por suas descrições 
textuais. Os valores nulos foram completados 
com a descrição “não informado”. 
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Mineração de dados: o programa utilizado 
para mineração de dados foi o C4.5 Decision 
Tree Generator, o qual trabalha com dois 
arquivos: “.data” onde encontram-se os registros 
que serão utilizados na geração das regras e 
árvore de decisão; o “.names” onde são definidos 
os nomes e os valores possíveis para todos os 
atributos inclusive para o atributo meta. 

Para a geração do arquivo “.data”, foi 
exportada para formato texto a tabela gerada no 
MS Access, separando os dados por ponto e 
virgula, lembrando apenas que o último atributo 
posicionado na tabela é o “atributo meta” (neste 
caso a classificação etiológica, pois o objetivo é 
saber o comportamento dos outros atributos no 
banco em relação a este). Neste arquivo texto os 
“;” foram substituídos por “,” e foram retirados os 
nomes dos campos que estavam na primeira 
linha, pois é este o formato utilizado pelo 
software. Na figura 1 um trecho deste arquivo 
pode ser observado. 

 

 
Figura 1 - Trecho do arquivo ihepatit.data 

 

 
Figura 2 – Trecho do arquivo hepatit.names 

 
Na geração do arquivo “.names” foi criado 

um arquivo texto e na primeira linha foram 
informados os valores possíveis para o “atributo 
meta”, isto é, os valores possíveis para a 
classificação etiológica separando-os por virgula. 
A seguir foram informados os nomes dos outros 
atributos da tabela, na seqüência em que os 
mesmos encontravam-se no arquivo “.data”, 
listando após dois pontos os seus valores 
possíveis conforme mostrado na Figura 2.  

Após a criação deste dois arquivos foi 
executado o C4.5. 
 

Resultados  
 
 Os resultados obtidos foram a árvore de 
decisão e as regras de classificação.  

Na árvore de decisão o atributo mais 
relevante para definir a Classificação Etiológica 
foi a Forma Clinica, ficando como nó principal da 
árvore. A forma clinica dividiu-se em Hepatite 
Crônica, Hepatite Aguda, Hepatite Fulminante, 
Infecção Assintomática, Não Informado, Hepatite 
Aguda e ignorado. 

A forma hepatite crônica mostrou-se 
como tendência à classificação etiológica vírus C, 
a hepatite fulminante como vírus A, a forma como 
infecção assintomática tende para classificação 
como “ignorado”, forma “não informado” para 
classificação também “não informado”. 

A forma hepatite aguda dividiu-se 
conforme a idade dos pacientes, maiores de 23 
anos tendem para o vírus B, pacientes com idade 
menor ou igual a 23 anos, para a definição da 
classificação foi observado também a evolução 
da doença: no caso de cura, “não informado”, 
óbito e portador crônico a tendência é o vírus A, 
quando evolui para a hepatite crônica ou foi 
informado como “ignorado” a tendência é o vírus 
B.  

Hepatite Crônica, Hepatite Crônica, Confirmação Clinico Labo
Portador Assintomático, Portador Crônico, Confirmação Clinic
Portador Assintomático, Portador Crônico, Confirmação Clínic
Hepatite Aguda, Cura, Confirmação Clinico Laboratorial, Viru
tite Aguda, Cura, Confirmação Clinico Laboratorial, Vírus A,
tite Crônica, Portador Crônico, Confirmação Clinico Laborato
te Aguda, Cura, Confirmação Clinico Laboratorial, Virus A, 
te Aguda, Cura, Confirmação Clinico Laboratorial, Virus A, 
Portador Assintomático, cura, Confirmação Laboratorial, Viru
tite Aguda, Cura, Confirmação Clinico Laboratorial, Virus A 
Portador Assintomático, cura, Confirmação Clinico Laboratori
tite Aguda, Cura, Confirmação Clinico Laboratorial, Virus A 
tite Crônica, Cura, Confirmação Laboratorial, Virus B, 
tite Aguda, Cura, Confirmação Clinico Laboratorial, Virus A 
Hepatite Crônica, Hepatite Crônica, Confirmação Laboratorial

Quando a forma de hepatite foi indicada 
como “ignorado” observou-se que normalmente 
não foi definida a classificação etiológica e o 
atributo mais relevante para estes casos seria a 
evolução.  

No caso de portador assintomático 
observou-se que o atributo mais relevante foi à 
imunização contra hepatite B, de forma que nos 
casos com vacinação completa a tendência foi o 
vírus B. 

Ignorado, Não Informado, Outras Hepatites 
Virais, Virus A, 
 
NU_IDADE: continuous 
HEPATITB: Completa, Ignorado, Incompleta, Não 
Informado, Não 
FORMA: Hepatite Aguda, Hepatite Crônica, 
Hepatite Fulminate 
EVOLUCAO: Cura, Hepatite Crônica, Ignorado, 
Não Informado, Ó 
DIAGNOST: Confirmação Clinico Epidemiologico, 
Confirmação 

Nos casos onde a vacinação foi 
preenchida como ignorado, incompleta ou não 
informado a tendência foi o vírus C. Para os 
pacientes não vacinados contra a hepatite B foi 
observado o diagnóstico para: Confirmação 
Clinica Epidemiológica, Confirmação Clinica 
Laboratorial, Descartado, Inconclusivo ou não 
informado a tendência foi o Virus B.  

Apenas para o diagnóstico Confirmação 
Laboratorial e paciente na faixa etária de 28 a 36 
anos a tendência foi o Vírus C, nos outros casos 
novamente o Vírus B, conforme ilustrado na 
Figura 3.  

As regras de classificação foram divididas 
em 17 regras, conforme a Tabela 1. A Regra1 
verifica se a evolução é cura e a forma clinica é a 
hepatite aguda para sugerir como classificação 
etiológica o vírus A, na Regra2 é observado se a 
evolução é a hepatite crônica e a forma clinica é a 
hepatite aguda e a idade do paciente é igual ou 
menor que 23 anos para sugerir a classificação 
como vírus B, as demais regras podem ser 
interpretadas da mesma maneira como foi 
descrito para as regras 1 e 2. 
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Figura 3 – Árvore de decisão. 

 
Tabela 1 - Regras de classificação. 

Regra 1: 
SE EVOLUCAO = Cura 
 E   FORMA = Hepatite Aguda 
ENTAO Classe = Vírus A  

Regra 2: 
SE EVOLUCAO = Hepatite Crônica 
E   FORMA = Hepatite Aguda E   NU_IDADE <= 23 
ENTAO Classe = Vírus B 

Regra 3: 
SE EVOLUCAO = Ignorado 
E    FORMA = Hepatite Aguda E NU_IDADE <= 23  
ENTAO Classe =  Virus B 

Regra 4: 
SE NU_IDADE > 23 
E   FORMA = Hepatite Aguda 
ENTAO Classe = Vírus B 

Regra 5: 
SE FORMA = Hepatite Crônica 
E    EVOLUCAO = Cura 
ENTAO Classe = Vírus B 

Regra 6: 
SE HEPATITB = Completa E FORMA = Hepatite Crônica 
E    EVOLUCAO = Hepatite Crônica 
ENTAO Classe = Vírus C 

Regra 7: 
SE NU_IDADE <=41 E    HEPATITB = Ignorado 
E    FORMA = Hepatite Crônica 
E    EVOLUCAO = Hepatite Crônica 
ENTAO Classe = Vírus C 

Regra 8:  
SE NU_IDADE > 41 E   HEPATITB = Ignorado 
E    FORMA = Hepatite Crônica 
E    EVOLUCAO = Hepatite Crônica 
ENTAO Classe = Vírus C 

Regra 9: 
SE HEPATITB = Incompleta 
E    FORMA = HepatiteCrônica 
E    EVOLUCAO = Hepatite Crônica 
ENTAO Classe = Vírus C 

Regra 10: 
SE NU_IDADE <=28 E  HEPATITB = Não Vacinado 
E    FORMA = Hepatite Crônica 
E    EVOLUCAO = Hepatite Crônica 
ENTAO Classe = Vírus B 

Regra 11: 
SE NU_IDADE > 28 E HEPATITB = Não Vacinado 
E    FORMA = Hepatite Crônica 
E    EVOLUCAO = Hepatite Crônica 
ENTAO Classe = Vírus C 

Regra 12: 
SE FORMA = Ignorado 
E    EVOLUCAO = Ignorado 
ENTAO Classe = Ignorado 

Regra 13: 
SE FORMA = Não Informado 
ENTAO Classe = Não Informado 

Regra 14: 
SE FORMA = Ignorado 
E    EVOLUCAO = Cura 
ENTAO Classe = Não Informado 

Regra 15: 
SE HEPATITB = Ignorado E FORMA = Portado Assintomático 
E    EVOLUCAO = Portador Crônico  
E DIAGNOST = Confirmação Laboratorial 
ENTAO Classe = Vírus C 

Regra 16: 
SE NU_IDADE > 27 E   NU_IDADE <= 36 
E HEPATITB = Não Vacinado  
E FORMA = Portador Assintomático 
E EVOLUCAO = Portador Crônico 
E DIAGNOST = Confirmação Laboratorial  
ENTAO Classe = Vírus C 

Regra 17: 
SE DIAGNOST = Confirmação Laboratorial 
E    FORMA = Hepatite Crônica 
E    EVOLUCAO = Portador Crônico 
E    NU_IDADE <= 37 
ENTAO Classe = Vírus C 

 

 
 
Análise dos Resultados 
 

As hepatites virais vêm sendo estudadas 
ao longo do tempo, o que proporciona um 
acúmulo de conhecimento técnico-científico com 
o qual podemos comparar os achados no banco 
de dados trabalhado. 

Através da aplicação do algoritmo C4.5 no 
banco de dados de Curitiba, na busca de padrões 
que gerem regras de classificação para as 
etiologias estudadas, verificando sua 
consistência, encontramos padrões muito 
informativos. Por exemplo, na árvore de decisão 
gerada (Figura 3), apresentam-se as seguintes 
situações :  

(a) Na hepatite aguda em indivíduos com 
mais de 23 anos, a tendência observada é que o 
vírus B seja dominante, enquanto que nos 

menores de 23 anos, quando a evolução é a cura, 
predomina a hepatite A, o que é similar ao 
encontrado na literatura; 

(b) No registro da forma “portador 
assintomático”, não vacinado, com confirmação 
laboratorial e idade igual ou menor que 27 anos, 
encontramos a tendência de vírus B, enquanto na 
idade maior que 27 anos foi o vírus C. 

(c) Na forma hepatite crônica,  o fator 
etiológico que aparece como mais representativo 
é o vírus C; 

(d) Na infecção assintomática encontramos 
alguns casos com etiologia ignorada, o que 
certamente vem a ser um erro de preenchimento, 
uma vez que o diagnóstico de infecção 
assintomática é feito através de prova 
imunológica específica, como por exemplo, IgG 
para hepatite A; 
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(e) Pode-se observar que, em alguns 
casos, foi identificada a forma da doença como 
aguda, para os vírus A e B, onde a evolução não 
foi informada ou foi preenchida como “ignorada”, 
o que fornece exemplos de investigações com 
conclusões inadequadas. O prejuízo torna-se 
ainda maior em relação ao vírus B, pois esse, 
apresenta maior possibilidade de evoluir para a 
cronicidade; 

(f) Em alguns casos a forma foi identificada 
como “ignorada”, a evolução como cura e sem 
etiologia informada, indicando comprometimento 
da qualidade do preenchimento; 

(g) Quando a forma clínica registrada é 
“portador assintomático”, foram encontrados 
alguns casos de vírus B com vacinação completa, 
presumindo-se que seja um erro de registro, visto 
que não é uma indicação usual a vacinação para 
portadores. Por outro lado, para alguns casos de 
portador tipo C, que deveria estar vacinado contra 
hepatite B, foram encontrados registros com 
vacinação ignorada; 

(h) Na forma “portador assintomático” 
foram encontrados casos com diagnóstico clínico-
laboratorial, o que possivelmente indica erro de 
preenchimento uma vez que o portador 
assintomático não apresenta sinais e sintomas e 
o diagnóstico é exclusivamente laboratorial. 

Os resultados concernentes às regras de 
classificação (tabela 1), geraram, em algumas 
situações, informações óbvias, como era de se 
esperar. Tal fato decorre, primeiro, do 
relacionamento lógico de alguns atributos, e 
segundo, da hipótese de que o sistema de 
informações utilizado, embora com algumas 
inconsistências detectadas, e já relatadas, 
também contém grande parte dos dados 
compatíveis com o conhecimento em saúde-
doença atualmente disponível e com realidade 
epidemiológica da população.  

Assim, para as regras 12, 13, 14 as 
informações são óbvias por conseqüência lógica 
de relacionamento dos atributos, ou seja, 
presume-se que para dados ignorados ou não-
informados as informações geradas não tenham 
relevância ou valor heurístico. As regras 15 e 16 
são confirmatórias da importância do diagnóstico 
laboratorial, já que para o portador assintomático 
torna-se impraticável o diagnóstico clínico. A 
regra 17 também é apenas confirmatória da 
robustez dos padrões de relacionamento, já que é 
presidida por um atributo de diagnóstico em que 
houve confirmação laboratorial. Isto serve, até 
mesmo, como validação metodológica “de 
conteúdo” para a ferramenta de mineração de 
dados utilizada.  

As demais regras são bastante informativas 
e sugerem padrões que explicitam mecanismos 
etiológicos já descritos na literatura especializada, 
ou então criam hipóteses epidemiológicas 
criativas, que podem elucidar a ocorrência e 

formas de distribuição das hepatites virais na 
população curitibana.  

Por exemplo, a regra 1 que confirma a 
importância do vírus A nas formas agudas que 
evoluem para a cura.  

Ou as regras 2, 3 e 5, relacionadas a 
populações mais jovens (≤ 23 anos), 
freqüentemente identificadas na forma de hepatite 
aguda, e que evoluem para cura (ou para hepatite 
crônica), sendo significativamente associadas ao 
vírus tipo B. Neste caso, também é digna de 
ênfase a regra 10, que chama a atenção para a 
importância da vacinação e as conseqüências de 
sua não realização para expostos suscetíveis.  

Muito importantes, também, as regras 6, 7, 
8, 9 e 11, em que são identificadas as formas de 
hepatites crônicas em populações mais velhas (≥ 
28 anos) que evoluem para hepatite crônica, com 
graves desfechos para a saúde da população de 
casos, e que estão tendencialmente associadas 
ao vírus tipo C. 
 
Discussão e Conclusões 
 

A utilização da ferramenta de KDD, 
particularmente como processo exploratório do 
SINAN, para os dados de 2003 de Curitiba, 
demonstrou ser valiosa para a geração de 
padrões de relacionamento da classificação e 
estrutura etiológica das hepatites virais e de 
alguns de seus aspectos epidemiológicos. 
Através da aplicação do KDD foi possível 
visualizar a distribuição e freqüência das 
variáveis, permitindo comparar as informações 
adquiridas com o conhecimento disponível na 
literatura.  

Os objetivos propostos neste trabalho 
puderam ser parcialmente atendidos. A 
metodologia utilizada mostrou-se útil na geração 
de informações parcimoniosas, mas suficientes 
para confirmar o valor explicativo de alguns 
atributos e sua relação com as hepatites virais 
estudadas. O processo gerado também foi 
importante por revelar inconsistências nos 
relacionamentos gerados, o que pode indicar 
erros de preenchimento na origem ou 
investigações com desenvolvimento ou 
conclusões inadequadas. Tais achados são de 
grande utilidade quando se busca melhorar a 
qualidade dos sistemas de informações, 
sugerindo a melhor capacitação das equipes 
envolvidas com a alimentação e manutenção dos 
dados de tais sistemas. 

Especial interesse também deve ser 
devotado para os resultados alcançados com a 
metodologia empregada: a árvore de decisão e as 
regras de classificação. Ambos apresentaram 
vantagens relativas à simplicidade, objetividade e 
“depuração” dos dados, que normalmente se 
apresentam extremamente complexos e 
“confundidos” nos sistemas de informações. 
Atributos como idade, vacinação contra hepatite 
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B, forma clínica, evolução e diagnóstico da 
doença se mostraram muito importantes e 
ajudaram a dar clareza na construção da 
classificação etiológica e do perfil epidemiológico 
das hepatites virais. 

Há, contudo, limitações a serem 
apontadas. Alguns padrões de relacionamento 
gerados são irrelevantes ou de difícil tradução. 
Talvez, muito disto se deva a padrões lógicos de 
repetição de relacionamentos óbvios, ou então 
pela repetição sistemática de erros de registros, 
ou ainda por dados ausentes. Tais obviedades ou 
imprecisões são apenas confirmadas em 
processos em que os dados são trabalhos por 
iteratividade e algoritmos. Merece atenção, ainda, 
o aspecto de que tal metodologia não permite a 
localização espacial dos diversos tipos de casos 
em um território determinado. Seria de grande 
valor a utilização de uma ferramenta 
complementar para o geo-referenciamento das 
informações. Também não foi possível investigar 
os padrões de ocorrência das hepatites virais, 
quando associados a quadros de co-morbidade e 
demais covariáveis que podem atuar como 
fatores de risco (renais crônicos, hemofílicos, 
usuários de drogas, dentre outros). 

Com base nestas considerações de 
potencialidades e limitações, conclui-se que a 
utilização de KDD mostrou-se útil e aplicável para 
o processamento da classificação etiológica e 
perfilização epidemiológica das hepatites virais, a 
partir do SINAN. 
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Resumo - Esta pesquisa mostra a aplicação dos conjuntos difusos no controle de processos médicos, 
permitindo que sejam consideradas as imprecisões do raciocínio clínico presentes nos dados. Aspectos 
esses evidenciados no Sistema Difuso de Controle da Assistência Respiratória em Neonatos (SARE), cujo 
domínio de aplicação refere-se à ventilação mecânica neonatal. O SARE é o protótipo de um sistema difuso 
de controle dos parâmetros da assistência respiratória em neonatos, com base na gasometria arterial e na 
afecção respiratória apresentada pelo paciente. A modelagem do sistema foi realizada por meio da teoria de 
conjuntos difusos, que consiste numa contribuição às áreas da saúde e inteligência artificial, permitindo a 
modelagem e tratamento da imprecisão adequadamente. O SARE foi avaliado de forma qualitativa 
oferecendo satisfatoriamente as alterações de parâmetros a serem realizadas no ventilador mecânico.  
 
Palavras-chave: Inteligência Artificial, Raciocínio Impreciso, Conjuntos Fuzzy. 
 
Abstract - This research shows the application of the fuzzy sets in the control of medical processes, 
permitting the imprecision of clinical reasoning present in the data to be considered. These aspects are 
evident in the Control Fuzzy System of the Respiratory Assistance in New-born (SARE), in which the control 
of application refers to neonatal mechanical ventilation. SARE is the prototype of control fuzzy system of the 
parameters in respiratory assistance in neonates, with basses on arterial gas values and on the respiratory 
affection presented by the patient. The modeling of the system was done by means of the fuzzy set theory, 
which consists of a contribution to the health field and artificial intelligence, permitting the adequate modeling 
and treatment of imprecision. SARE was qualitatively tested, offering satisfaction in the alterations of 
parameters that are to be performed in the mechanical ventilator. 
 
Key-words: Artificial Intelligence, Imprecision Reasoning, Fuzzy Sets. 
 
 
Introdução 
 

Muitos progressos foram realizados na 
construção de sistemas especialistas, desde a 
época em que os primeiros trabalhos foram 
desenvolvidos, na segunda metade da década de 
60. Assim, os sistemas de apoio à decisão e 
controle têm sido bastante utilizados, devido ao 
avanço tecnológico que, associado aos novos 
conceitos de inteligência artificial, propiciam a 
elaboração de sistemas inteligentes e eficientes 
[1]. 

Em sistemas especialistas uns dos maiores 
problemas é o tratamento de dados com 
incerteza, ou seja, como chegar a uma decisão 
quando não se tem disponível todas as 
informações necessárias. Procedimento esse 
bastante comum na área médica, já que as 

informações fornecidas pelo paciente e os testes 
laboratoriais podem apresentar incerteza, além do 
próprio raciocínio clínico. Portanto, processar 
essas informações para se chegar ao diagnóstico 
e a terapia a ser adotada fazem parte do dia-a-dia 
do médico. 

Para que seja possível representar esse 
conhecimento com incerteza, tem-se entre outras, 
quatro linhas matemáticas de estudo, as quais 
são: o Modelo Lógico; a Teoria de Dempster-
Shafer; o Modelo Probabilístico e o Modelo 
Lingüístico baseado no raciocínio difuso. 

Os sistemas que se baseiam no modelo 
lingüístico para representar o conhecimento com 
imprecisão são os que utilizam uma série de 
regras condicionais difusas derivadas da base de 
conhecimento especialista, expressando as 
imprecisões e aproximações dos métodos de 
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decisão dos especialistas, ou seja, esses 
sistemas fazem uso dos conjuntos difusos que 
são capazes de capturar informações vagas, 
descritas em geral numa linguagem natural e 
convertê-las para um formato numérico de fácil 
manipulação pelos computadores, suportando os 
modos de raciocínio que são aproximados ao 
invés de exatos [2]. 

Nesse âmbito, tem-se os sistemas difusos 
de controle que utilizam a abordagem de 
conjuntos difusos para programar e controlar 
processos, proporcionando um algoritmo que 
pode converter a estratégia de controle 
lingüístico, baseado no conhecimento de um 
especialista, em uma estratégia de controle 
automática, tornando a operação de um processo 
mais eficiente e confortável para tarefas que 
envolvam temperatura, velocidade, fluxo, pressão 
e outros; adaptando-se à solução de problemas 
complexos que envolvam o pensamento intuitivo 
ou descritivo humano [3]. Isto os torna ideais para 
aplicações médicas, onde o raciocínio é impreciso 
e muitas vezes intuitivo, além desses sistemas 
propiciarem uma menor dependência de pessoal 
específico. 

Portanto, por meio da informática, que vem 
facilitando diariamente a vida das pessoas, este 
trabalho consistiu no desenvolvimento de um 
sistema difuso de controle na área de alterações 
de parâmetros em ventilação mecânica para 
afecções respiratórias em neonatos. Tendo-se 
como objetivo fornecer aos médicos da Unidade 
de Tratamento Intensivo Pediátrica (UTI) uma 
ferramenta de apoio à tomada de decisão no que 
diz respeito aos parâmetros a serem modificados 
no ventilador mecânico, além de estabelecer 
procedimentos adequados por meio dos quais a 
complexidade e dificuldades inerentes a esse 
problema possam ser ultrapassadas pelo uso de 
novas tecnologias. Possibilitando que o médico 
dedique a maior parte de seu tempo no efetivo 
atendimento à criança criticamente enferma, ao 
invés de controlar o equipamento, podendo assim 
fornecer um melhor suporte no atendimento a 
essas crianças. 

Atualmente, há uma grande interação entre 
a informática e a área médica, aplicações como 
esta, quando desenvolvidas utilizando técnicas de 
inteligência artificial podem propiciar um grande 
benefício àquela área, pois o conhecimento de 
especialistas é disponibilizado em programas 
computacionais que podem ser acessados por 
faculdades, instituições e outros profissionais de 
saúde. 
 
Conjuntos Difusos 
 

Os conjuntos difusos são capazes de 
incorporar o conhecimento objetivo, ou seja, 
aquele a partir de dados numéricos; como 
também o conhecimento subjetivo, aquele a partir 
de informações lingüísticas. Esses conjuntos 

suportam os modos de raciocínio que são 
aproximados, ao invés de exatos, respeitando 
critérios subjetivos. 

Ao contrário dos conjuntos tradicionais 
(conjuntos crisp), nos quais um elemento 
pertence ou não a este conjunto, assumindo 
apenas dois valores {0, 1}, os conjuntos difusos 
podem ser vistos como uma generalização dos 
conjuntos tradicionais, nos quais as funções que 
representam elementos do conjunto, assumem 
valores reais dentro do intervalo [0,1]. Então, a 
idéia de conjunto difuso está associada a um grau 
de pertinência, que varia de acordo com o 
elemento em questão.  

Desta forma, um elemento pode pertencer 
muito ou pouco e até não pertencer a um 
conjunto difuso. O grau de pertinência varia de 0 
a 1, isto é, da completa exclusão até a total 
pertinência, podendo assumir todos os valores 
intermediários. Ou seja, o elemento pertence ao 
conjunto segundo um determinado nível ao qual é 
dado o nome de grau de pertinência. 
 
Metodologia 
 

O protótipo desenvolvido, denominado 
SARE, é difuso, pois tanto os seus dados de 
entrada, ou seja, aqueles referentes a gasometria 
arterial, bem como os de saída, que referem-se 
aos parâmetros do ventilador mecânico são 
considerados variáveis difusas.  

As variáveis de entrada da gasometria 
arterial, podem ser classificadas nos conjuntos 
difusos muito baixo, pouco baixo, normal e alto. 
Enquanto as ações de controle no ventilador 
mecânico, também podem estar classificadas: em 
aumentar, manter e diminuir.  

Para a implementação do protótipo utilizou-
se o ambiente de programação Delphi, sendo as 
etapas referentes ao raciocínio difuso, como 
fuzificação, avaliação das regras e defuzificação 
implementadas.  

O desenvolvimento do SARE compreendeu 
as etapas metodológicas de aquisição do 
conhecimento; modelagem do problema; 
desenvolvimento e avaliação do sistema, as quais 
serão abordadas a seguir. 

O processo de aquisição do conhecimento 
foi realizado por meio de entrevistas com um 
médico especialista da área. O conhecimento 
adquirido consiste nas informações acerca da 
gasometria arterial e das alterações de 
parâmetros do ventilador mecânico, bem como a 
definição das variáveis que seriam utilizadas e 
das regras SE-ENTÃO. Nesta etapa, conseguiu-
se compreender o raciocínio seguido pelo 
especialista ao realizar ajustes no ventilador 
mecânico. 

As variáveis definidas como entrada do 
sistema são relativas a gasometria arterial que 
compreende o pO2 (Pressão Parcial de Oxigênio) 
e pCO2 (Pressão Parcial do Dióxido de Carbono). 
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A inferência do sistema inicia-se sobre essas 
variáveis e realiza-se análise dos dados para 
determinar os parâmetros corretos a serem 
alterados no ventilador mecânico. 

As variáveis de saída definidas englobam 
os parâmetros do ventilador mecânico, como a 
Pressão Inspiratória (PIP), Pressão Positiva no 
Final da Expiração (PEEP), Tempo Inspiratório 
(TI), Tempo Expiratório (TE), Freqüência 
Respiratória (FR), Relação Inspiratória/Expiratória 
(Relação I/E) e Fração de O2 Inspirado (FiO2).  

Após a etapa de aquisição do 
conhecimento, selecionou-se a técnica de 
inteligência artificial mais adequada para a 
representação do conhecimento, no caso do 
SARE, utilizou-se a abordagem de conjuntos 
difusos, já que ela permite a modelagem e 
tratamento da imprecisão de forma adequada. 

A modelagem difusa do sistema SARE 
englobou as etapas referentes ao 
desenvolvimento de sistemas fuzzy, realizando-se 
a fuzificação das variáveis, inferência fuzzy e 
defuzificação. 

A fuzificação das variáveis compreendeu a 
transformação das entradas crisp em entradas 
fuzzy, para isso calculou-se as funções de 
pertinência de entrada.  

No caso do SARE, as funções de 
pertinência foram calculadas por meio da função 
S, porque a sua forma não linear possibilita que 
seja assumido um espectro de valores com grau 
de pertinência 1, e não apenas um valor, podendo 
assim, minimizar as inconsistências e definir as 
funções de pertinência de uma forma mais 
aproximada do raciocínio fuzzy, já que mudanças 
abruptas de conjuntos são evitadas.  

A função S é definida por: 
       

0 para x < α 
     

          2 . ((x – α)/(γ – α))2  para α ≤ x ≤ β 
     

      1 – 2 (( x – γ)/(γ – α))2  para β < x ≤ γ 
     

1 para x > γ 
  

Onde: α; β; γ são parâmetros que podem 
ser ajustados para adequar os dados de 
pertinência desejados permitindo que a base de 
conhecimento seja adaptada a interpretação de 
um outro especialista. Deve-se saber que: α é o 
ponto cujo grau de pertinência é 0.0; β é o ponto 
cujo grau de pertinência é 0.5 e γ é o ponto cujo 
grau de pertinência é 1.0 

Mediante a aplicação destas definições da 
função S, realiza-se os cálculos para descobrir 
qual o grau de pertinência de uma determinada 
entrada crisp. Por exemplo, quando pO2 é 42 
mmHg, calcula-se o grau de pertinência para este 
valor pertencer aos três conjuntos fuzzy: baixo, 
normal e alto. Após a realização dos cálculos, 
para os três conjuntos difusos da variável pO2, 

tem-se as curvas que podem ser visualizadas na 
Figura 1. 

 

PO2 - Funções de Pertinência

0

0,5

1

1,5

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111

BAIXO NORMAL ALTO

 Figura 1 – Funções de pertinência da pO2 
 

Posterior a etapa de fuzificação, realizou-se 
a determinação das regras SE-ENTÃO, conforme 
processo de aquisição do conhecimento junto ao 
especialista. O antecedente da regra corresponde 
ao grau de pertinência calculado para a variável 
durante o processo de fuzificação. Na etapa de 
avaliação das regras que consiste em avaliar a 
relevância ou o grau de pertinência de cada 
antecedente da regra. A relevância da regra é 
calculada com base nos valores dos 
antecedentes desta regra. 

No desenvolvimento do SARE, realizou-se 
a avaliação das regras por meio do cálculo das t-
normas, ou seja, da intersecção fuzzy já que os 
antecedentes das regras possuem o operador 
and (e). Dentre os vários tipos de t-normas 
existentes, decidiu-se realizar uma abordagem 
comparativa de dois tipos de t-normas, no caso, o 
mínimo e o produto algébrico. A escolha por eles 
deu-se em função de o mínimo ser considerado o 
tipo padrão e o produto algébrico ser o que mais 
se assemelha ao padrão.  

A intersecção padrão consiste em i(a,b) = 
min(a,b), enquanto o produto algébrico é i(a,b) = 
a.b,  onde a e b são os graus de pertinência dos 
antecedentes da regra originados do processo de 
fuzificação. 

Ao se realizar o estudo comparativo entre 
os dois tipos de t-normas, chegou-se a conclusão 
que o produto algébrico é o que mais se aproxima 
do raciocínio do especialista por ser mais 
restritivo, adaptando-se melhor ao problema 
modelado. 

O processo de defuzificação do sistema se 
iniciou com a definição das funções de 
pertinência de saída, também por meio da função 
S, para as variáveis de saída FiO2, TI, PIP, FR e 
PEEP. 

Por exemplo, as funções de pertinência 
calculadas para a variável FiO2 foram definidas 
dentro do limite que compreende de 0 a 100, 
sendo formada pelos conjuntos aumentar, manter 
e diminuir (Figura 2).  
 

S (x; α; β; γ) = 
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Posteriormente, realizou-se a defuzificação 
das variáveis por meio do Método do Centro de 
Gravidade, a fim de converter um conjunto difuso 
de saída do sistema em um valor crisp 
correspondente aos ajustes nos parâmetros do 
ventilador mecânico. A defuzificação foi realizada 
por meio do centro de gravidade em função de 
ser bastante utilizado em pesquisas que 
envolvam raciocínio difuso, e também por gerar o 
ponto central para cada função de pertinência de 
saída, o que possibilita o cálculo da média 
ponderada destes pontos. 

 

FiO2 - Funções de Pertinência
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 Figura 2 – Funções de pertinência da FiO2 
 

A realização da defuzificação ocorre 
somente após se ter calculado as funções de 
pertinência de saída e as t-normas, pois serão 
necessárias para a realização do processo. 

 
Resultados 
 

O desenvolvimento do SARE consistiu na 
implementação das etapas referentes aos 
sistemas especialistas difusos, calculadas 
anteriormente, para que fosse possível 
implementar no ambiente de programação Delphi, 
utilizando-se as variáveis consideradas e a base 
de conhecimento onde estão as regras SE-
ENTÃO determinadas pelo especialista. 

O SARE armazena informações do 
paciente como os dados de identificação (nome, 
data de nascimento, nome da mãe e número do 
prontuário), os antropométricos (peso, estatura) e 
a afecção respiratória como também os 
parâmetros iniciais da ventilação e as alterações 
realizadas. Podendo-se imprimir essas 
informações para serem anexadas ao prontuário 
da criança. 

A seguir, tem-se algumas telas do sistema 
SARE. A figura 3 mostra a tela com os dados de 
identificação como nome da criança e da mãe, 
número do prontuário, data de nascimento; dados 
antropométricos (peso e estatura) e a afecção 
respiratória que a criança apresenta. 

A tela referente a gasometria arterial solicita 
os valores da pO2, pCO2 e pH, demonstra os 
respectivos gráficos, referentes a fuzificação 
(Figura 4). 

 
Figura 3 – Tela dos dados pessoais 

 

 
Figura 4 – SARE: informações sobre a 

gasometria arterial 
 

Na figura 5, tem-se que dar entrada aos 
atuais valores que estão presentes no ventilador 
mecânico, ou seja, aqueles valores com os quais 
se iniciou a assistência respiratória. Nesta tela, 
também se geram os gráficos de cada um dos 
parâmetros. 

Os parâmetros do ventilador mecânico, 
considerados no desenvolvimento do SARE 
foram: Pressão Inspiratória (PIP), Pressão 
Positiva no Final da Expiração (PEEP), Tempo 
Inspiratório (TI), Tempo Expiratório (TE), 
Freqüência Respiratória (FR), Relação 
Inspiratória/Expiratória (Relação I/E) e Fração de 
O2 Inspirado (FiO2).  

Finalmente, tem-se a tela com as 
sugestões de alterações nos parâmetros do 
ventilador mecânico, bem como a presença do 
botão raciocínio seguido, que acessa o módulo de 
explicação que mostra as diretrizes de raciocínio 
do sistema (Figura 6).  
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Figura 5 – Parâmetros atuais do ventilador 

mecânico 
 

 
Figura 6 – Sugestões das alterações no  

ventilador mecânico 
 
 
Discussão e Conclusões 
 

O SARE trabalha com uma base de 
conhecimento adequada, devendo porém serem 
realizados maiores refinamentos dessa base. 
Futuramente, o SARE pode constituir-se num 
aliado aos médicos pediatras intensivistas na 
execução rotineira da tarefa de alteração nos 
parâmetros do ventilador, podendo vir a ser 
usado ininterruptamente no apoio ao cuidado da 
criança internada, desde que sejam realizados 
maiores refinamentos na base de conhecimento. 

Esta pesquisa mostra um caminho a ser 
seguido na área de inteligência artificial médica, 

abordagem difusa, que pode trazer muitos 
benefícios tanto para os médicos como para os 
pacientes, contribuindo-se para um maior 
aprofundamento do conhecimento no processo de 
diagnóstico e tratamento de doenças, bem como 
para controle de processos médicos.  

Na Medicina é comum o médico utilizar 
classificações relativas a variáveis clínicas, onde 
há um ponto de corte distinguindo duas classes 
adjacentes, ou ainda utilizar variáveis lingüísticas 
no raciocínio clínico. Na aplicação realizada, 
observa-se a presença de variáveis lingüísticas 
tais como: em relação ao pO2, pode-se classificá-
lo em baixo, normal e alto. Para realizar o ajuste 
nos parâmetros do ventilador mecânico tanto os 
dados de gasometria quanto o próprio ajuste 
existe a presença de expressões lingüísticas em 
todas as variáveis utilizadas no raciocínio clínico. 
Em domínios similares ao aqui trabalhado, 
recomenda-se a aplicação de conjuntos difusos 
para modelar a imprecisão presente. 

O SARE como um sistema difuso voltado à 
área da saúde, constitui-se num instrumento que 
demonstra a aplicabilidade das técnicas da 
inteligência artificial, neste caso dos conjuntos 
fuzzy, que possibilitam uma adequada 
modelagem do raciocínio médico com presença 
de imprecisão. 
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Resumo – Este estudo tem como objetivo identificar e analisar como o aluno de graduação em 
Enfermagem de uma universidade pública do Estado de São Paulo utiliza a Internet. Trata-se de um 
desenho de pesquisa não-experimental do tipo survey descritivo/exploratório. A pesquisa foi realizada junto 
a sala de aula informatizada e sala Pró-aluno. A população alvo foi composta pelos alunos regularmente 
matriculados no 1º ao 8º semestre do curso. A amostra  foi constituída de 70 alunos, ou seja, 20,35% da  
população alvo. Para a coleta de dados utilizou-se um questionário. De acordo com os resultados todos os 
sujeitos possuíam conhecimento básico no uso da Internet, adquiridos principalmente por auto-
aprendizagem. O correio eletrônico é o recurso da Internet mais utilizado e as dificuldades mais citadas 
foram em relação às limitações físicas da sala de informática. As atividades que mais contribuem para o uso 
da Internet são os trabalhos relacionados à graduação e atividades relacionadas à pesquisa. Apesar da 
necessidade já sentida pelo próprio discente de obter novos conhecimentos, a falta de estrutura física, 
pessoal especializado e dificuldade em adaptar esses recursos de acordo com as necessidades da 
profissão, são entraves importantes no ensino da tecnologia da informática na Instituição. 
 
Palavras-chave: Alunos de graduação, Enfermagem, Internet. 
 
Abstract –  The purpose of this study is to identify and to analyze the use of Internet by the nursing 
undergraduate student from a public university of the state of São Paulo. It is a descriptive/exploratory 
survey. The research was held at a computerized classroom. The target population was the students 
regularly enrolled in the 1st to the 8th semester. The sample was 70 students  (20,35% of the target 
population). For the data collection a questionnaire was used. The results showed that all the surveyed 
students have a basic knowledge in the use of the Internet, acquired mainly by self-learning. The electronic 
mail is the most used resource of the Internet. The difficulties mentioned were in relation to the physical 
limitations of the computerized classroom. The activities that have contributed to the use of the Internet are 
the papers related to the undergraduate disciplines and activities related to the research. In spite of the need 
felt already by the students of obtaining new knowledge, the lack of physical structure, specialized personnel 
and difficulty in adapting those resources to the needs of the profession, they are important impediments to 
teach nursing informatics in the Institution. 
 
Key-words: Undergraduate students, Nursing, Internet. 
 
 
Introdução 
 

Desde a sua criação, a Internet está, 
progressivamente presente no cotidiano da vida 
das pessoas. Este avanço da comunicação tem 
muito a oferecer à Enfermagem. Sendo a Internet 
um recurso global, ela pode ser útil não só para 
os enfermeiros e docentes, mas também aos 
alunos de graduação na busca de conhecimento, 
troca de informação e aprendizagem. 

Alguns autores [1] comentam que a 
disponibilização aos alunos de graduação o 
acesso à rede Internet, possibilita um diferencial 
na formação e capacitação dos graduandos para 
o mercado de trabalho, indo ao encontro das 
exigências do novo perfil profissional da era da 
informação.  

Diante dos avanços tecnológicos, a 
Universidade de São Paulo tem impulsionado o 
ensino, facilitado a pesquisa e apoiado às 
atividades de prestação de serviços à 
comunidade por meio de provimentos e incentivos 
à informatização [2]. 

Este estudo tem como objetivo identificar 
e analisar como o aluno de graduação em 
Enfermagem de uma universidade pública utiliza 
os recursos da Internet. 
 
Metodologia 
 
 Trata-se de um desenho de pesquisa 
não-experimental do tipo estudo survey descritivo 
exploratório. A pesquisa foi realizada na Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
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Universidade de São Paulo (EERP/USP), na sala 
de aula informatizada da Seção de Informática e 
na sala Pró-aluno, de uso exclusivo dos alunos de 
graduação. Todos os computadores estão 
conectados à Internet e à rede USP, 
possibilitando o fácil acesso às bases de dados 
disponíveis no âmbito nacional e internacional. 
Acresça-se a isto a possibilidade dos discentes 
de acessarem a World Wide Web (www) e de 
possuírem uma caixa postal. 

A população de estudo foi composta 
pelos alunos regularmente matriculados e 
freqüentando do 1º ao 8º semestre. A amostra foi 
constituída por 70 alunos (20,35% da população 
alvo) que estavam utilizando a sala de aula 
informatizada ou a sala Pró-aluno na ocasião da 
coleta dos dados e que concordaram em 
participar do estudo assinando o termo de 
consentimento livre e esclarecido. 

O instrumento utilizado para a coleta de 
dados foi um questionário contendo questões 
abertas e fechadas, sendo composto por duas 
partes: dados de identificação e conhecimentos e 
uso da Internet. 

A coleta de dados foi preferencialmente 
realizada em ambiente privado (onde pudesse 
estar livre de interferências e o entrevistado mais 
à vontade para emitir as informações), ou na 
própria sala onde os alunos foram abordados, 
caso fosse mais conveniente ao entrevistado. A 
coleta de dados foi realizada entre os meses de 
outubro e dezembro de 2002.  

 
Resultados e Discussão 
 

O grupo de entrevistados foi constituído 
por alunos entre 18 e 27 anos de idade, 49 
(70,0%) destes, na faixa etária dos 20 aos 23 
anos. Observa-se a predominância do sexo 
feminino, constituída por 65 graduandos (92,8%). 
Quanto à distribuição por semestre que 
cursavam, 15 (21,4%) estavam no 2º semestre, 
26 (37,2%) no 4º semestre, 18 (25,7%) no 6º 
semestre e 11 (15,7%) no 8º semestre.  
 Dentre as atividades extracurriculares 
desenvolvidas pelos discentes, 27 (38,6%) 
possuem bolsa de iniciação científica, 10 (14,3%) 
possuem bolsa de auxilio financeiro oferecido 
pelo Serviço Social da Universidade (Bolsa 
Trabalho), 3 (4,3%) realizam trabalhos voluntários 
e apenas 2 (2,8%) possuem emprego; 28 (40,0%) 
não realizam atividades extracurriculares. 
Observa-se, portanto, que o estímulo às 
atividades de pesquisa na EERP/USP são 
intensas.  

Todos os entrevistados (100,0%) 
referiram possuir conhecimento básico no uso da 
Internet. A maioria dos graduandos (70,0%) 
referiu ter adquirido os conhecimentos por meio 
de auto-aprendizado, 17 (24,3%) receberam 
ajuda de outras pessoas e 15 (21,4%) realizaram 

cursos particulares. A questão permitiu a escolha 
de mais de uma resposta. 

A disciplina de informática aplicada à 
saúde oferecido na EERP/USP é de caráter 
optativa e oferece 20 vagas a cada ano. Entre 
outros recursos da informática este abrange uma 
introdução à Internet. Dos 16 entrevistados 
(22,8%) que realizaram a disciplina, 5 (31,3%) 
referiram que as expectativas foram atingidas, 6 
(37,5%) relataram que não e 4 (25,0%), que 
atingiu em parte; 1 entrevistado (6,3%) não 
expressou sua opinião por ainda estar cursando a 
mesma. Entre os 54 (77,2%) que não 
participaram da disciplina, 8 (14,8%) não 
conseguiram vaga, o que demonstra que apesar 
da preocupação de alguns alunos quanto ao 
aprendizado das tecnologias da informática, as 
limitações físicas e humanas da Faculdade não 
permitem oportunidade de participação a todos os 
solicitantes. Alguns alunos deram mais de uma 
resposta para a justificativa de não ter cursado a 
disciplina.  

A sala de informática da EERP/USP é o 
local de acesso à Internet mais freqüentemente 
utilizado para 66 (94,3%) dos entrevistados, o que 
demonstra a importância da possibilidade de 
acesso à rede, disponibilizado na Unidade. 
Outros locais relatados foram: no domicilio (5 
citações), na biblioteca Central da Universidade 
(1 citação) e na Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto (1 citação). Alguns alunos deram 
mais de uma resposta a essa questão.  

O correio eletrônico é, sem duvidas, o 
recurso da Internet mais utilizado, seguido de 
busca bibliográfica em bases de dados nacionais, 
sites de conhecimento especifico e navegação 
em diferentes sites. Dados semelhantes com 
respeito ao correio eletrônico foram encontrados 
em uma pesquisa também realizada em 
universidade pública [1], porém resultados de um 
outro estudo [3] demonstram que apenas 48,0% 
dos alunos utilizam esses recursos.  
 Apesar de 29 alunos relatarem não ter 
qualquer dificuldade no uso da Internet, os 
problemas mais citados foram em relação a 
pouca disponibilidade de máquinas e lentidão no 
acesso, seguida por necessidade sentida pelo 
próprio discente em aprofundar seus 
conhecimentos sobre Internet. Alguns autores [3] 
também chamam a atenção para esses mesmos 
problemas; a ausência de dificuldades também foi 
observada nesse estudo.  
 Os recursos da informática em geral que 
os alunos solicitam maior conhecimento foram os 
programas como Word, Excel, programas gráficos 
e Sistema operacional Linux; seguidos de busca 
bibliográfica em bases de dados; 12 (17,2%) 
alunos referiram não ter interesse em conhecer 
recurso algum. Observa-se a necessidade dos 
futuros enfermeiros de ter ou aprofundar 
conhecimentos em recursos da Internet e da 
informática em geral, relacionados à pesquisa. 
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 Quanto ao tempo diário, em média, 
despedido pelos alunos com a Internet na Sala de 
Informática da EERP/USP; 41 (58,6%) revelaram 
utilizar até uma hora, 26 (37,2%) utilizam 1 a 2 
horas, 2 (2,8%) utilizam até 3 horas e apenas 1 
entrevistado (1,4%) utiliza até 4 horas.   
 Observou-se que 50 (71,4%) alunos 
possuem computador e 34 (48,6%) têm acesso à 
rede no domicilio; 20 (28,6%) utilizam por até 1 
hora ao dia, em média.  Essa grande 
porcentagem de alunos com computador no 
domicilio pode estar relacionada à não 
diferenciação pelo instrumento, do local onde o 
mesmo se encontra (Ribeirão Preto ou na cidade 
de origem do estudante).  Em um estudo 
realizado nos EUA [4] os autores mostram que 
70,0% dos graduandos entrevistados possuem 
computador em casa, 43,0% acessam a Internet 
no domicilio e 100,0% acessam e-mail no 
laboratório da Faculdade.   

As atividades que, segundo os alunos, 
contribuem para o uso da Internet são os próprios 
trabalhos relacionados à graduação (como 
estudos de caso e seminários), lembrada por 55 
entrevistados; atividades relacionadas à 
pesquisa, citada por 40 alunos; outras atividades 
referidas foram: busca para obtenção de 
conhecimento especifico (4 citações), trabalhos 
relacionados ao Centro Acadêmico (2 citações), 
todas as atividades acadêmicas (2 citações), 
nenhuma atividade acadêmica (1 citação). A 
questão permitiu mais de uma resposta por aluno. 
 
Conclusões 
 

Os resultados obtidos na presente 
pesquisa revelam que todos os alunos de 
graduação da EERP possuem conhecimentos 
básicos sobre a Internet, adquiridos 
principalmente por meio de auto-aprendizagem e 
ajuda de amigos e familiares; ou seja, poucos são 
os que tiveram aprendizado sistemático por meio 
de cursos formais. 

Os recursos mais utilizados são o correio 
eletrônico, banco de dados, assim como os sites 
para conhecimento especifico. As dificuldades 
encontradas pelos discentes são relacionadas à 
quantidade insuficiente de máquinas e lentidão do 
acesso; uma parcela significativa referiu não ter 
dificuldades. Conhecimentos básicos da 
informática ainda são dificuldades freqüentes 
entre os alunos; os recursos mais solicitados da 
informática para maior conhecimento pelos 
alunos são programas como Word, Excel, entre 
outros e busca bibliográfica via Internet.   

Embora grande parte dos entrevistados 
tem acesso à rede no domicilio, a Sala de 
Informática da EERP/USP é o local em que os 
discentes mais freqüentemente utilizam a 
Internet.  

As atividades acadêmicas que envolvem 
o uso da Internet mais citados pelos alunos são 

os trabalhos solicitados pelas disciplinas da 
graduação e as atividades de pesquisa, já que é 
grande a ênfase dada à pesquisa na faculdade.  
 A proposta de maior conhecimento sobre 
os hábitos dos graduandos no uso da Internet foi 
alcançada. O que se observa é que a rede 
oferece um leque muito maior de atividades 
possíveis, voltadas ao profissional enfermeiro 
tanto no ensino, pesquisa e assistência do que as 
conhecidas, ou mais utilizadas, por esses alunos. 
O papel da Faculdade, portanto, é fazer com que 
o aluno se familiarize com essas novas 
tecnologias. Apesar de alguns referirem não ter 
dificuldades, percebe-se que muitas dúvidas em 
relação à Internet e à informática em geral, são 
referentes a conhecimentos ainda básicos. 

Apesar de se ter ciência das exigências 
do mercado, onde conhecimentos sobre 
informática deixaram de ser diferencial entre os 
trabalhadores para se tornar pré-requisito, a 
disponibilidade de maquinas é pequena em 
relação à quantidade de alunos da faculdade; são 
poucos os docentes que se propõe em também 
buscar novos conhecimentos, acarretando na 
pouca disponibilidade de recursos humanos 
especializados. Conclui-se que, apesar da 
necessidade de obter esses conhecimentos já 
sentidos pelo próprio discente, a falta de estrutura 
física, pessoal especializado e dificuldade em 
adaptar esses recursos de acordo com as 
necessidades da profissão, são entraves 
importantes no ensino da tecnologia da 
informática na EERP/USP. 
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Resumo: Este artigo apresenta a proposta de uma arquitetura de sistema que tenta favorecer a tomada de 
decisão na emissão de diagnósticos, disponibilizando interfaces em linguagem natural para aplicações em 
domínios específicos da saúde. As definições da ontologia de domínio e dos padrões de frases interrogativas 
que uma aplicação é suscetível de responder são os pontos cruciais para tal aplicação. Tais definições formam 
a base para instanciação de várias estruturas de dados indexados e mecanismos de busca e raciocínio 
necessários para a prototipagem rápida de uma interface em linguagem natural para uma aplicação. 
Finalmente, a discussão será centrada na metodologia para obter os elementos básicos para construção rápida 
de um protótipo da interface em linguagem natural para uma aplicação específica com a estruturação e 
indexação dos conceitos, da construção das respostas assim como, alguns mecanismos adicionais que devem 
facilitar testar tal interface.   
 
Palavras-chave: Emissão de Diagnósticos, Linguagem Natural, Ontologia, Indexação de Conceitos, Respostas. 
 
Abstract: This article presents the proposal of a system architecture that tries to favor the taking of decision in 
the diagnostic emission, making availability interfaces in natural language for applications in health specific 
domains. The definitions of the ontology of domain and the standards of interrogative sentences that an 
application is susceptible to answer are the crucial points to such application. Such definitions form the base for 
to instance of some structures of indexed data and mechanisms of necessary search and reasoning for the fast 
construction of a prototype of an interface in natural language for an application. Finally, the discussion will be 
centered in the methodology to get the basic elements for fast construction of a prototype of the interface in 
natural language for a specific application with the structuralization and indexation of the concepts, of the 
construction of the answers as some additional mechanisms that they must facilitate to test such interface. 
 
Key-words: Diagnostic Emission, Natural Language, Ontology, Concept Indexing, Answers. 
 
 
 
Introdu ção 

A popularização da Web está favorecendo a 
inclusão digital e também motivando a construção 
de máquinas de busca e auxílio à decisão, cada 
vez mais sofisticadas. Tal sofisticação, de forma 
ampla, encontra-se nos esforços sobre a Web 
Semântica, que incorpora elementos semânticos 
na formatação dos seus objetos e deve propiciar 
buscas com maior qualidade ou inteligência.  

A dinâmica e a complexidade de tais 
sistemas de busca requerem a construção de 
sistemas que exibam um comportamento 
inteligente. Segundo Roger Schank [1], a 
inteligência é um processo baseado em 
conhecimentos armazenados em uma memória. O 
processo pode compreender um caso abstraindo 
um caso novo, resultando na aprendizagem sobre 

o caso corrente, a partir da recuperação de casos 
armazenados.  

Na tentativa de simular a mente humana, Roger 
Schank [1,2], criou um esquema de representação e 
manipulação de conhecimento chamado Memória 
Dinâmica. Para ele, a aprendizagem acontece quando 
algo inesperado ocorre e fatos estáticos não são os 
mais significativos. O conhecimento adquirido varia 
constantemente com o tempo, e auto-adaptação a 
esta alteração é uma importante parte da inteligência, 
tanto para máquinas quanto para os homens. Tal 
tentativa fundamenta-se em um método denominado 
raciocínio baseado em casos [3,4,5]. 

A metodologia do raciocínio baseado em casos 
sugere um modelo do raciocínio que incorpora a 
resolução de problemas, a compreensão e o 
aprendizado. Estes três elementos funcionam de 

CBIS’2004 272

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



forma integrada para compor os processos da 
memória. Estas premissas sugerem que a 
qualidade do mecanismo de raciocínio baseado 
em casos depende de cinco elementos, sendo 1) 
as experiências anteriores; 2) a habilidade na 
compreensão das situações atuais a partir das 
experiências anteriores; 3) a habilidade de adaptar 
soluções; 4) a habilidade em avaliar a situação e 
recuperar casos anteriores; e 5) a capacidade de 
armazenar corretamente as novas experiências na 
memória[1,3,4,5].  

 
Metodologia 

A nossa proposta tem um objetivo 
ambicioso que consiste na definição de uma 
arquitetura de software envolvendo módulos de 
software, que, dada uma ontologia de domínio, em 
uma base de dados, e conjunto de templates, gera 
automaticamente uma memória de objetos através 
de ontologias e taxonomias indexados de maneira 
a permitir um grande número de combinações 
entre objetos, possibilitando a compreensão de 
questionamentos recebidos em linguagem natural, 
elaborando respostas para tais questões.  

A implementação da memória dos agentes 
segue os princípios de memória dinâmica de 
Roger Schank [1]; o mecanismo para a 
compreensão das frases trocadas entre os 
agentes é baseado na idéia do parser baseados 
em casos de Martin [6] e Riesbeck [7] e a 
indexação e busca propõe uma complementação 
com a implementação dos conceitos do CBR de 
Kolodner [3]. Este mecanismo operará sobre uma 
estrutura de dados específica capturada de uma 
Base de Dados Relacional [8], onde são 
representados os conceitos com seus índices que 
compõem parte da memória.  

A partir deste cenário se desenvolve a 
proposta do CAS, que implementa um sistema que 
deve permitir questionar e obter respostas em 
linguagem natural, onde ambas questões e 
respostas são recebidas, compreendidas e 
respondidas de forma automática pelos agentes. 
Utilizamos para experimentos uma base de dados 
de Saúde, demonstrando a capacidade do CAS no 
auxílio na geração de diagnósticos. 
 
Casos resolvidos pelo CAS: 
1) Caso 1: 
Questão: “Cite-me as causas que desencadeiam a 
doença Diabetes Mellitus tipo II” 
Resposta: “As causas que desencadeiam a 
Diabetes Mellitus tipo II são Afecções 
Pancreáticas, Distúrbios Hormonais, Síndrome de 
Cushing, Obesidade, Alcoolismo Crônico, Stress 
Emocional e Fatores Hereditários” [9]. 
 

2) Caso 2: 
Questão: “Quais os medicamentos que possuem 
fármacos como sulfonilureais e biguanidas?” 
Resposta: “Os medicamentos que possuem fármacos 
como sulfonilureais e biguanidas são os 
Hiploglicemiantes orais” [9]. 
 
A Construção Memória Dinâmica 

A memória criada a partir da Base relacional 
torna-se Dinâmica, pois permite reestruturações 
através de índices à medida que conceitos novos vão 
sendo adquiridos. Os objetos da Memória Dinâmica 
são construídos a partir das tabelas da base de dados 
[1]. Portanto o primeiro passo do CAS é extrair da 
base os nomes das tabelas e os respectivos 
relacionamentos, montando, assim, a primeira fase da 
construção da Memória Dinâmica através de grafos 
orientados. 
A Base de Dados Origem 

Os relacionamentos da base de Dados geram 
taxonomias que servirão para a primeira indexação 
dos objetos na memória, onde cada relação tem dois 
lados com definições particulares. O CAS busca as 
relações entre os objetos nas tabelas do sistema. 
Descrevemos a seguir os tipos de relações ou 
taxonomias que são montadas pelo CAS ao compor a 
Memória de Objetos.  

1 – parent/son – todo o relacionamento hierárquico 
entre duas entidades. Esta relação não define 
herança; 

1.1 – domain/instance – define a relação entre 
a entidade em si e suas instâncias; 
1.2 – compose/component – define as 
entidades que fazem parte de uma outra, isto 

Figura 1 - Relacionamentos entre os objetos 
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é, um grupo de entidades que formam 
uma terceira com características próprias; 
1.3  – owner/property – desmembra as 
entidades nas suas propriedades 
(características) ou relaciona em uma 
entidade, propriedades diversas; 

2 – enclose/partnership – define o relacionamento 
de agrupamento por características equivalentes 
entre os objetos. Esta relação define heranças que 
podem ser múltiplas.  

Podemos analisar as taxonomias na figura  
1, onde a taxonomia parent/son define a relação 
entre dois objetos onde a doença  tem várias 
partições do tipo son: instance = diabetes, 
bronquite; component = sintoma; ou property = 
descrição. O mesmo não acontece de baixo para 
cima onde um objeto somente tem um parent 
(domain, compose, ou owner), pois um objeto não 
pode ter mais de uma definição de cada vez para 
um determinado objeto. Podemos chamar esta 
relação de lógico-física e não de herança, pois é 
dentro dela que são encaixados os outros 
relacionamentos. Assim, o parent de um objeto 
sintoma é doença, por sua vez o objeto doença 
tem várias relações do tipo son; porém o 
relacionamento entre o objeto doença e o objeto 
sintoma é de component/compound, onde o tipo 
de parent do assunto é compound e o tipo de son 
na relação doença-sitoma para o doença é de 
component. 
 
Como são criados os Relacionamentos 

Os SGBD Relacionais atuais disponíveis 
para gerenciamento das Bases de Dados 
possuem algumas limitações na representação 
com relação à hierarquia de composição de 
objetos. Por exemplo, uma doença é composta por 
vários sintomas e o CAS não pode identificar 
automaticamente se o relacionamento existente 
entre a tabela doença e a tabela sintoma (Doença-
N:N-Sintoma) é horizontal, de parceria 
(partnership) ou vertical, de composição 
(component), pois a representação é idêntica. 
Portanto, as hierarquias de composição devem ser 
informadas ao CAS na incorporação da Base de 
Dados, para que sejam identificados tais casos ao 
criar a Memória de Objetos no formato 
compon ente:composição. Por exemplo, a 
doença é um objeto na Saúde, o sintoma é um 
objeto na Saúde e a causa também é um objeto 
na Saúde. O sintoma da doença é uma 
composição, ou seja, uma doença é composta de 
sintomas que só a ela pertencem. Deve ser 
informado antecipadamente para não ser 
interpretado como parceria, pois como podemos 
observar na relação entre a doença e a causa 
onde a doença faz parte de uma lista de objetos 

que a causa desencadeia. Tal relação é identificada 
automaticamente pelo CAS. Estas definições estão 
esquematizadas na figura 1. 

A taxonomia domain/instance define o 
relacionamento entre um objeto e o seu conteúdo. Por 
exemplo, o objeto doença tem como instance os 
objetos “Diabete Mellitus Tipo II”, “Insuficiência renal 
Crônica (IRA)”, entre outras. Cada um destes objetos 
citados tem como domain (parent) o objeto doença. As 
instâncias serão estruturadas após toda a taxonomia 
estar criada. 

Cada objeto possui características como, por 
exemplo, ‘descrição’, ‘diagnóstico’ entre tantos. Cada 
uma dessas características é instanciada na memória 
de Objetos independentemente e relacionada com o 
seu objeto principal com a taxonomia owner/property. 
A instanciação das propriedades acontece no mesmo 
momento da instanciação dos objetos instance, pois 
são dependentes destes. 

A relação enclose/partnership demonstra os 
agrupamentos dos objetos por participação de um 
objeto na composição de outro sem fazer parte dele. 
Essa participação é através de algumas 
características que um objeto “participa” com outro. É 
nesta relação que acontecem as heranças que 
poderão ser múltiplas onde cada partnership traz para 
junto do seu enclose todas as suas características e 
relacionamentos. Podemos citar a manifestação da 
causa que, relacionada a determinada doença, 
possibilitará ao CAS responder sobre os órgãos que 
são envolvidos na doença e quais fármacos poderão 
ser utilizados para tratar das causas de tal doença.  

Outra relação não identificada automaticamente é o 
recurso utilizado para representar a relação N:N 

Figura 2 - Indexação dos conceitos 
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dentro das possibilidades do SGBD quando é 
criada uma tabela de transição que somente está 
lá porque a linguagem SQL tem problemas com o 
tratamento deste tipo de relação. Portanto, na 
edição das composições deve-se simplesmente 
eliminar estas tabelas da lista. O CAS, não 
encontrando uma tabela no relacionamento entre 
duas outras, definirá uma relação N:N entre os 
objetos. Veja esta transformação na figura 3. 

Descobertos os objetos que equivalem às 
tabelas, eliminadas as tabelas de transição, e 
estabelecendo as composições hierárquicas, o 
CAS passa a nomear os relacionamentos e fazer 
os links entre o item de grupo (compound) e os 
componentes (component), informados na edição.   
 
Criação das Taxonomias 

Os relacionamentos então são buscados 
nas tabelas SGBDR para descobrir quais objetos 
se relacionam. Os relacionamentos geram, então 
as taxonomias. As relações já estabelecidas como 
de dependência são ignoradas nessa 
recuperação, isto é, quando o CAS lê o 
relacionamento e percebe que já foi representado 
na etapa de edição, ignora a leitura e passa para o 
próximo objeto da lista. Por exemplo, a relação de 
dependência entre a causa e os fatores que 
desencadeiam tal causa já estão alocadas nos 
grafos como dependência no momento da análise. 
Desta maneira este objeto é ignorado neste 
processo. 
 
Indexação dos Conceitos Absorvidos da Base de 
Dados 

Uma vez finalizada a geração dos grafos e 
composição da memória, a indexação dos 
conceitos é feita automaticamente pelo CAS 
através dos objetos e seus relacionamentos. 

O primeiro passo é a geração da árvore de 
índices na memória, que represente os objetos e 
os tipos de relações que podem possuir. Esses 
relacionamentos serão utilizados para construção 
dos conceitos tácitos de busca na elaboração dos 
templates. Criados os objetos, o CAS percorre 

toda a memória, indexando cada conceito nos seus 
índices devidos, gerando uma árvore de índices como 
podemos observar na figura 2. 
Resultados 

Na nossa proposta de implementação de 
envolve a participação de um especialista com a maior 
experiência no assunto do negócio e Base de Dados. 
Para a inclusão de alguns conceitos tácitos na 
memória dinâmica, construindo templates que 
possibilitem construir relacionamentos entre conceitos 
que não estão representados na Base de Dados e 
podem gerar questionamentos, como veremos a 
seguir na construção dos templates.  

A estruturação dos conhecimentos pode ser 
feita antes da ativação do CAS, manualmente, ou na 
inicialização através do editor de estruturas. Ao 
carregar a Base de Dados, o conhecimento tácito, 
explicitado nos templates, será utilizado para indexar 
os conceitos, delineando novos caminhos de busca.  

 
O funcionamento da estrutura dos templates  

Um nome de seção apresenta o relacionamento 
representado pelos templates seguintes; 

A apresentação do relacionamento é composta 
pela palavra ‘object’ base para verificação do 
relacionamento, seguido por um ‘ :’ (dois pontos) e o 
nome da relação a ser buscada na estrutura da 
memória (no caso ‘enclose’); 

Para cada conjunto de templates encontra-se 
indexada a possível resposta que atende às possíveis 
combinações de objetos, previstos no índice gerado 
pelos templates. Esta resposta será armazenada na 
memória para criação dos índices na construção da 
Memória Dinâmica de acordo com os relacionamentos 
encontrados na base.  

Tomemos aqui para o exemplo do caso 1 citado 
anteriormente que faz uma solicitação à memória 
dinâmica sobre informações sobre doenças: 

 
Cite-me as causas que desencadeiam a doença 
Diabetes Mellitus tipo II 

 
Conforme já identificamos, as seguintes partes 

compõe esta solicitação:  
 

Cite-me a(s) [object]s que desencadeiam a [enclose] 
[instance/enclose] 

Quando o parser [6,7] identifica o termo 
“causas ”, através dos índices relacionados, saberá 

Figura 4 - Estrutura de um template 
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que ele é um objeto, ativando este conceito como 
na figura 3. Na seqüência, o termo “doença”, na 
mesma operação, é identifica como um 
agrupamento (enclose) de causas (partnership)  e 
a expressão “Diabetes Mellitus tipo II” ativará o 
conceito instance/enclose. 

Toda a questão só será considerada se a 
expressão “Diabetes Mellitus tipo II”  pertencer ao 
índice instance, estiver relacionado a um enclose  
na memória cujo parent seja um object do tipo 
“doença”. Esta busca é feita por uma função 
instanciada no momento da compreensão da 
questão, que irá, então, validá-la (figura 5). 

 Modelo de Geração de Resposta 
Como vimos, a ativação dos conceitos é 

feita conforme a verificação da frase recebida, que 
é analisada lexicalmente através do algoritmo do 
parser criado por Martin [6]. Ativando os conceitos, 
o template da resposta é reconhecido e ativado. 
Através dos índices o CAS instancia uma função 
que, combina o template da resposta com os 
conceitos que a ativaram, iniciando a construção 
da resposta a partir da pergunta que será 
complementada com o item indicado entre 
colchetes (figuras 4 e 5).  

Navegando pelos conceitos, a função 
instanciada identifica as instâncias dos objetos a 
serem buscadas.  Para ativar o conceito object do 
template, o parser utilizou o objeto “causa”.  
Encontradas as instâncias, é montada a frase de 
resposta e devolvida ao agente gerador das 
frases. 
No exemplo: 
Cite-me as causas que desencadeiam a doença 
Diabetes Mellitus tipo II 
São identificados os itens: 
Cite-me – questão: identifica uma relação  
a|as – léxico: ignora parcialmente  

causas – objeto da questão – está no plural  
que – léxico: ignora parcialmente  
desencadeiam – léxico: ignora parcialmente 
a – léxico: ignora parcialmente  
doença –objeto sendo questionado – está no singular 
Diabete Melli tus Tipo II – instância do objeto sendo 
questionado 
 
Conceitos ativados: 
[objeto] causa 
[enclose] doença 
[instance/enclose] Diabete Mellitus Tipo  II 
Reconhece o índice na memória de acordo com os 
conceitos e a ordem estabelecida: 

 
Cite-me a(s) [object]s que desencadeiam a [enclose] 
[instance/enclose] 

 
Para este template há uma resposta elaborada, 

acessada através do índice da pergunta: 
 
r-:O/A/s object/s que desencadeiam a :enclose  
:isntance é/são [object/instance] 

 
Os templates são completados de acordo com 

os conceitos ativados e a função instanciada 
devolverá o complemento, deixando a resposta desta 
maneira (figura 5): 
As causas que desencadeiam a Diabetes Melli tus 
tipo II são Afecções Pancreáticas, Distúrbios 
Hormonais, Síndrome de Cushing, Obesidade, 
Alcoo lismo Crôn ico, Stress Emocional e Fatores 
Hereditários [9] 

 
Elaboração da Resposta 

Identificada a questão, indexado a ela está o 
template da resposta que é complementado com os 
dados da pergunta  e o complemento que é a resposta 
propriamente dita é resultado de uma função de busca 
na Estrutura de Objetos. 
No caso do exemplo, na elaboração da resposta 
temos indexado: 
r-:O/A/s ob ject/s que desencadeiam a :enclose  
:isntance é/são [ob ject/instance] 
onde estão identificados: 
object

�
causa, 

enclose
�

doença, 
instance/enclose

�
Diabetes Mellitus tipo II, 

ficando para complementar o item [object/instance].  
 

Ao interpretar esta parte do template, o Agente 
verifica que, para esta resposta ele necessita 
encontrar ‘ instance’ do item ‘object’ que tenham a 
‘ instance’ da questão como ‘enclose’. Este algoritmo é 
padrão para este tipo de template e facilmente o CAS 
compreende o tipo de busca que deve fazer, 
instanciando então um método de busca que 

Figura 5 - Máquina de busca e elaboração de 
respostas 
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devolverá a resposta esperada: “Afecções 
Pancreáticas”, “Distúrbios Hormonais”, “Síndrome 
de Cushing”, “Obesidade”, “Alcoolismo Crônico”, 
“Stress Emocional” e “Fatores Hereditários”.  

 
Discussão e Conclusões 

A nossa proposta do CAS, é permitir obter 
respostas inteligentes automáticas sobre uma 
determinada especialidade, utilizando linguagem 
natural, utilizando metodologias desenvolvidas por 
vários autores, combinando seus conceitos, 
adicionados com uma proposta nossa da inclusão 
do conhecimento tácito. Como linguagem, 
sugerimos Java pela possibilidade de utilização da 
técnica de Orientação a Objetos, Grafos, 
Ontologias, Taxonomias e Templates, criando uma 
Estrutura Dinâmica de memória.  

A ciência Cognitiva tem contribuído muito 
com as ferramentas computacionais na área da 
Saúde, proporcionando uma eficiência 
considerável nos ambientes automatizados.  A 
mais direta contribuição está no âmbito da 
reprodução do comportamento humano inteligente 
em ambientes que a computação tem participação 
ativa na emissão de laudos e auxílio na geração 
de diagnósticos. 

A abordagem que damos neste trabalho 
visa justamente colaborar de uma maneira 
eficiente nos estudos e desenvolvimento da 
Ciência Cognitiva para colaboração com a ciência 
da Saúde. Esta nossa participação abre um leque 
de opções para implementações nas áreas do 
reconhecimento, interpretação e compreensão de 
situações e elaboração de diagnósticos. 

Esta estrutura pode ser aproveitada para a 
tomada de decisões na área da medicina, através 
do cruzamento de dados do histórico do paciente 
com informações sobre fármacos, princípios 
ativos, órgãos onde atuam, agentes causadores 
de doenças entre tantas outras. Por ser totalmente 
flexível, o sistema pode ser facilmente direcionado 
para organizações hospitalares, clínicas ou 
consultórios que possuam bases de dados de 
conhecimento explícito e que necessitem auxilio 
para combinação com o conhecimento tácito na 
tomada de decisão em tempo real e confiável. 
Para tanto, são necessárias a mudança da base 
de dados e a construção da estrutura do 
conhecimento tácito. Outra grande vantagem 
desse sistema está no âmbito de que, em 
trabalhos complementares futuros, poderão ser 
acessados informações e diagnósticos via voz 
através de telefone celular, via palmtop ou outros 
que tenham acesso à Internet. 
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Resumo - Este artigo representa a experiência de implantação de um projeto de telesaúde – BHTELEMED - 
voltado para os médicos de saúde da família, envolvendo 14 unidades básicas de saúde da rede municipal de 
Belo Horizonte e o Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Este projeto 
de telesaúde estrutura-se para a discussão de casos clínicos em tempo real, permitindo uma educação médica 
continuada, utilizando videoconferências, compartilhamento do prontuário eletrônico/imagens médicas e um 
sistema de gestão de teleconsultas. 
 
Palavras-chave: aplicação de informática médica, tomada de decisões assistida por computador, sistemas de 
apoio a decisões clínicas 
 
Abstract –  This paper describes the deployment of BHTELEMED project. It focuses an application that supports 
physicians who works in a social health program at Belo Horizonte. They attend on 14 units spread through Belo 
Horizonte county and include a partnership with Medical Center of Federal University of Minas Gerais State. The 
main goal of the project is to give the necessary support for on line interviews between doctors at health unit 
center and specialists at Medical Center using videoconference technologies and health information systems.  
 
Key-words: medical informatics applications, decision making computer assisted, decision support systems 
clinical. 
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Introdução 
 
 

O presente projeto  criou  um modelo de 
telesaúde para atenção primária na Rede Municipal 
de Saúde de Belo Horizonte - BHTELEMED, 
articulando instituições assistenciais da área de 
saúde e de tecnologias de informação. Este projeto 
constituiu uma rara oportunidade de aplicar os 
potenciais da telesaúde para consolidar o sistema 
de referência e contra-referência do Sistema 
Municipal de Saúde. 

Utilizando avançados recursos de 
telecomunicações, foi implantado um sistema de 
segunda opinião médica através da discussão de 
casos clínicos com grandes especialistas que hoje 
prestam atendimento no HC, além da formação 
continuada em serviço dos médicos que fazem 
atendimento nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS).  

Belo Horizonte estruturou um Programa  de 
Saúde da Família (PSF) com 497 equipes, no qual 
a  maioria dos profissionais médicos e de 
enfermagem não possuem formação específica em 
saúde da família, configurando uma situação em     
que o processo de formação continuada destes 
profissionais é absolutamente imprescindível para o 
avanço da estruturação do PSF no município. 
Também na referência secundária em distintas 
especialidades constata-se um processo de 
estrangulamento importante, fazendo com que os 
pacientes encaminhados tenham que aguardam 
diversos meses para a realização de consultas 
especializadas. O projeto BHTELEMED se 
estruturou com o objetivo de contribuir para a 
superação destes dois problemas.  
         Para a viabilização deste projeto, vários 
potenciais foram articulados: (1) o potencial 
desenvolvido de integração na área de informática 
existente no Sistema Único de Saúde, 
particularmente o Cartão Nacional de Saúde e a 
existência de prontuário eletrônico do paciente; (2) 
recursos que os procedimentos telemédicos 
propiciam: a telemedicina com o intercâmbio “on 
line” da atividade profissional, compartilhamento da 
história clínica e dos resultados de exames 
informatizados,  tráfego de imagens radiológicas e 
eletrocardiograma, além dos procedimentos “off 
line”; (3) utilização de recursos de telecomunicação, 
tais como distribuição compartilhada de 
videoconferências com transmissão de imagem, 
dados e voz.  

Este projeto, em curso, está sendo 
desenvolvido conjuntamente com a União Européia, 
na linha @lis de financiamento, contando com  
experiências de países europeus na área, como a 
Itália, França, Finlândia e Dinamarca.  O Ministério 

da Saúde também co-financia o projeto, 
acompanhando-o de perto, na perspectiva de 
utilizar o modelo para ser reproduzido nas distintas 
instituições públicas. 
 
 
Metodologia 
 

Para se alcançar os objetivos propostos, as 
seguintes etapas foram percorridas: 
 
        -  construção de um sistema de consultoria e 
segunda opinião médica para unidades básicas de 
saúde contemplando as seguintes atividades: 
análise de softwares de videoconferência e 
softwares para aquisição, tratamento e visualização 
de imagens radiológicas existentes no mercado (o 
software de prontuário eletrônico já está implantado 
nas unidades básicas de saúde); estruturação de 
uma rede multicast que possibilite a transmissão 
simultânea das discussões dos casos clínicos para 
várias UBS, utilizando recursos de 
telecomunicações envolvendo imagens, dados e 
voz, integrando o compartilhamento do prontuário 
eletrônico com imagens médicas necessárias; 
definição de tipos de protocolos a serem utilizados 
(protocolos de imagem médicas, protocolos de 
transmissão de imagens e voz); análise de 
perfomance dos softwares escolhidos nos tipos de 
rede de interconexão utilizados no projeto, 
envolvendo redes convencionais e Rede 
Metropolitana de Alta Velocidade (ReMAV); 
definição do hardware necessário para o sistema, 
microcomputador com sistema multimídia e web 
cam; avaliação do sistema de videoconferência e  
de imagens pelos médicos potencialmente usuários 
do sistema – na prática, a opção foi pela 
implantação de um projeto sem equipamento 
específico de vídeoconferência; teste da 
transmissão simultânea de discussões de casos 
clínicos para várias UBS e análise e execução de 
customizações necessárias para a implantação do 
sistema de segunda opinião médica e consultoria.  
   
        - a estruturação de uma rede interligando 14 
UBS do distrito sanitário Oeste da Secretaria 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o qual por 
sua vez está interligado com a rede metropolitana 
de alta velocidade, envolvendo Prodabel, Hospital 
das Clínicas e Laboratório de Computação 
Científica (LCC), instituições  que já participam do 
projeto ReMAV. 
 
         - a montagem de uma sala de telemedicina no 
Hospital das Clínicas, envolvendo duas estações de 
trabalho, a partir da qual os especialistas podem 
realizar discussões de casos clínicos com os 
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médicos das unidades básicas em duas 
modalidades: a telemedicina não presencial, “off 
line”,  utilizada para consultoria, através de um 
sistema de mensagens eletrônicas ou envio da 
história clínica (a secretaria municipal de saúde 
implantou um sistema de prontuário eletrônico 
nestas 14 UBS) para os especialistas, que enviam 
suas respostas utilizando os mesmos recursos. 
Para os casos mais complexos, os médicos dos 
centros de saúde agendam uma discussão clínica 
em  especialidades anteriormente definidas e 
disponibilizadas, utilizando os recursos da 
telemedicina “on line”, ou seja, têm acesso à 
imagem e voz do especialista, além da 
possibilidade de compartilharem as imagens 
radiológicas e de eletrocardiogramas (ECG). Os 
médicos das UBS também podem assistir e 
participar através de chat, das discussões clínicas 
realizadas entre o HC e outro centro de saúde e 
das palestras conferidas no HC. 
 
        - estruturação de um local para receber as 
radiografias e os eletrocardiogramas para sua 
digitalização, as quais são enviadas via rede 
metropolitana de alta velocidade, para o LCC para 
armazenamento. O LCC também faz a recuperação 
e distribuição de imagens que são utilizadas nas 
discussões dos casos clínicos. 
 
       -  desenvolvimento de software de gestão de 
teleconsultas, em  linguagem PHP, com banco de 
dados MYSQL.  O software desenvolvido também 
possibilita a implantação do projeto em unidades 
que não possuem prontuário eletrônico, pois 
apresenta uma estruturação  dos principais dados 
clínicos de forma sintética. 
 
       -  capacitação de recursos humanos através da 
realização de estágios no exterior, cursos 
específicos de telemedicina, videoconferências e 
em redes avançadas de alta velocidade. 
 
 
Resultados 
 
        Atualmente, o projeto BHTELEMED encontra-
se implantado em 14 unidades básicas de saúde,  
permitindo a realização de teleconferências  com 
transmissão de dados, voz, imagens radiológicas e 
de ECG, passível de ser assistida por profissionais 
presentes em distintas unidades de saúde. 
      O sistema é utilizado por 98 médicos das 
unidades básicas, que se relacionam, discutindo 
casos, com médicos de 21 especialidades, 
professores do Hospital das Clínicas e da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
Minas Gerais: angiologia, cardiologia, clínica 

médica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia e 
obstetrícia, hematologia, mastologia, nefrologia, 
neurologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, 
pneumologia, reumatologia, neurologia pediátrica, 
hematologia pediátrica, pneumomologia pediátrica, 
otorrinolaringologia pediátrica, nefrologia pediátrica.  
     O sistema implantado permite uma média de 2 
teleconsultas por semana em cada unidade básica, 
sendo que atualmente predominam casos 
relacionados à cardiologia e endocrinologia. 
     Nas distintas reuniões de avaliação do projeto, 
tanto os médicos dos centros de saúde quanto os 
especialistas constatam uma grande resolutividade 
dos casos discutidos, por volta de 65 %, com os 
pacientes permanecendo nas unidades básicas, 
sem necessidade de referenciamento para um 
especialista.  
              
Discussão e Conclusões 

A telemedicina é uma área da saúde que 
encontra-se em vertiginosa expansão [1], [2]. De 
uma maneira mais específica, o surgimento das 
novas tecnologias de informação e de 
telecomunicações permitem visualizar novas 
formas de exercer a medicina e de oferecer 
serviços médicos especializados. A telemedicina, 
definida como sendo o exercício da medicina à 
distância com ajuda dos meios de 
telecomunicações, pode modificar em profundidade 
as práticas médicas e a organização de cuidados 
de saúde ofertados à população. Este projeto 
constituiu uma rara oportunidade de aplicar os 
potenciais da telemedicina para aprimorar o  
Sistema  Único de Saúde no país. Ao permitir a 
interação entre médicos da ponta do sistema – os 
médicos do Programa Saúde da Família – com 
professores especialistas da Universidade Federal 
de Minas Gerais, o projeto qualifica enormemente a 
qualidade da assistência ofertada aos cidadãos que 
utilizam a rede pública no país, seja por aumentar a 
resolutividade da atenção básica e por manter o 
vínculo do paciente com seu médico de referência, 
seja por propiciar uma formação continuada em 
serviço altamente qualificada. 
 

 O Brasil  já vem testando algumas 
experiências em telemedicina, bastante 
dependentes das iniciativas do setor privado,  além 
de uma série de experiências abrangendo setores 
específicos: teleradiologia ou digitalização, 
armazenamento e transmissão de imagens 
radiológicas intrahospitalares, telepatologia e 
telecardiologia, com transmissão de 
eletrocardiogramas para análise a distancia. 

 
Na rede pública de saúde, são escassas as 

experiências mais abrangentes. Tanto as 
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experiências canadenses quanto várias 
experiências européias têm se desenvolvido 
largamente nesta perspectiva, apresentando 
grande capacidade de articular os sistemas de 
saúde, responsabilizando e definindo claramente 
quais casos são resolvidos em cada nível de 
complexidade como também impactando 
enormemente os sistemas no que se refere a 
custos e a resolução mais rápida de casos clínicos 
mais complexos [3], [4],  [5]. 

 
O projeto ora apresentado se propôs a 

formular um modelo de telemedicina para níveis 
mais baixos de complexidade do sistema de saúde, 
especialmente o nível primário, passível de resolver 
cerca de 80 % dos casos, experimentando seu 
impacto na rede assistencial e no processo de 
formação continuada dos médicos da rede pública 
de saúde. Este processo só se tornou possível 
devido a conjugação de esforços de órgãos 
formadores da Faculdade de Medicina e do 
Hospital das Clínicas da UFMG, profissionais de 
saúde pública da Secretaria Municipal de Saúde e 
profissionais de informática, advindos do 
LCC/UFMG e da Prodabel. O modelo de 
telemedicina gestado é de baixo custo, altamente 
eficaz, propicia uma melhor qualificação para os 
médicos da rede pública do SUS  e permite um 
aperfeiçoamento da qualidade do serviço ofertado 
ao cidadão. Tem todas as condições para ser 
reproduzido na rede pública e em Belo Horizonte, já 
está em processo de expansão para mais 114 
unidades básicas de saúde. 

 
 . 
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Resumo – A Informática em Saúde tem na sua essência a multidisciplinaridade de profissões e de 
relacionamentos, incluindo-se aí profissionais de saúde, de tecnologia, pacientes, familiares, usuários de 
sistemas de saúde, dentre outros. Isso resulta, muitas vezes, em conflitos de interesses econômicos, 
culturais, divergências de objetivos e de opiniões. A Ética se apresenta nesse cenário como um caminho, 
não para a solução definitiva desses conflitos, mas para capacitar as pessoas envolvidas para uma 
convivência respeitosa com equilíbrio de interesses e objetivos. São varias as aplicações que a Informática 
possibilita para a área da saúde.  Este trabalho tem como objetivo abordar a Internet, mais especificamente 
o uso dos Sites de Medicina e Saúde. A HON – Health on the Net Foundation, organização não 
governamental, sem fins lucrativos e estabelecida na Suíça, criou um Código de Conduta (HON code) para 
sites de medicina e saúde contendo 08 Princípios. Foram avaliados 40 sites em relação aos Princípios da 
HON. Nenhum site atendeu aos 8 Princípios, sendo que, o menos respeitado foi o terceiro Principio 
(Confidencialidade) com somente 2,5% de presença nos sites. Os sites de medicina e saúde não seguem 
os Princípios Éticos da Hon. 
   
Palavras-chave: Sites de Medicina e Saúde, Ética, Código de Ética, HON, Internet 
 
Abstract –  Medical Informatics include relationships among health or technology professionals, patients, 
family, users of health systems, and others. This results, the most time, in conflicts of economical and 
cultural interests, as well divergences opinions. The Ethics comes as a way, not for the definitive solution of 
those conflicts but to qualify the involved people for a respectful coexistence with balance of interests and 
objectives. There are a lot of applications that the computer science can do for the health area. This work will 
approach the Internet, specifically about the use of medical sites. The HON – Health on the Net Foundation, 
no government organization, without lucrative goals and established in Switzerland created a Code of 
Conduct (HON code) for medical sites containing 08 fundamentals items. It had been lifted up 40 sites and 
compared to the Rules of HON, individually. None of the sites assisted to the 8 rules, and the fewer 
respected was the third rule with only 2,5% of presence in the sites. The sites related to medical and health 
informations do not attend to the Rules of Hon. 
 
Key-words: Sites, Medical Sites, Ethics, Ethics Code, HON, Internet 
 
 
Introdução 
 
  A Informática Médica ou Informática em 
Saúde (em inglês: Medical Informatics) é definida 
por Blois & Shortliffe como um campo de rápido 
desenvolvimento científico que lida com 
armazenamento, recuperação e uso da 
informação, dados e conhecimento biomédicos 
para a resolução de problemas e tomada de 
decisão[1]. É caracterizada por seu objetivo 
(medicina) e seus métodos (os de gerenciamento 
de informação). Evoca outras disciplinas como a 
matemática, a estatística, a lingüística e a ciência 
da cognição ou a Filosofia [2].                                                                                                                                                    
São várias as aplicações que a Informática 
possibilita para a área da saúde. Este trabalho vai 
abordar a Internet, mais especificamente o uso 

dos Sites de Medicina e Saúde. A Internet é 
conhecida como um conjunto de redes de 
computadores interligadas tendo em comum um 
conjunto de serviços como Web Sites, e-mails, 
chats (bate-papos), sites de pesquisa [3]. Em 
matéria publicada no jornal O Estado de São 
Paulo, no mês de maio de 2004 a Internet  
alcançou pela primeira vez a marca de 50 milhões 
de sites ativos representando um crescimento a 
uma velocidade média de 25 mil novos endereços 
por dia. A mesma matéria traz que, mantido o 
ritmo, o próximo grande número - a marca de 100 
milhões de sites – deverá ocorrer em dezembro 
de 2006, quando a internet estará completando 
dez anos de existência [4]. Sites de medicina e 
saúde são aqueles que trazem informações sobre 
doenças, causas, prognósticos, sugerem 
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tratamentos, vendem produtos médicos e 
farmacêuticos dentre outros. Quando um usuário 
procura uma informação de saúde na internet, ele 
pode utilizar sites de busca de conteúdo 
específico ou de conteúdo geral como citado 
anteriormente. A HON –  Health on the Net 
Foundation [5] estabelecida na Suíça, é uma 
organização não-governamental, sem fins 
lucrativos, com o objetivo de prestar informações 
médicas e de saúde, estando comprometida em 
manter uma auto regulamentação responsável 
para provedores na Web. Criou um Código de 
Conduta (HON code) para sites de medicina e 
saúde contendo 8 (oito) princípios, a seguir: 
 
1.Autoridade: Toda orientação médica ou de 
saúde contida no site será dada somente por 
profissionais treinados e qualificados, a menos 
que seja declarado expressamente que uma 
determinada orientação está sendo dada por um 
indivíduo ou organização não qualificado na área 
médica. 
 
2.Complementaridade: A informação disponível 
no site foi concebida para apoiar e não para 
substituir o relacionamento existente entre 
pacientes ou visitantes do site e seus médicos.  
 
3.Confidencialidade: Será respeitado o caráter 
confidencial dos dados dos pacientes e visitantes 
de um site médico ou de saúde - incluindo sua 
identidade pessoal. Os responsáveis pelo site  se 
comprometem em honrar ou exceder os 
requisitos legais mínimos de privacidade de 
informação médica e de saúde vigentes no país 
e no estado onde se localizam o site e as cópias 
do site. 
  
4.Atribuições: Quando for o caso, a informação 
contida no site será respaldada por referências 
claras às fontes consultadas, e, quando possível, 
tendo links HTML para estas fontes. A data em 
que cada página médica foi atualizada pela 
última vez será exibida claramente (no topo da 
página, por exemplo).  
 
5.Justificativas: Quaisquer afirmações feitas 
sobre os benefícios e/ou desempenho de um 
tratamento, produto comercial ou serviço 
específico serão respaldadas com comprovação 
adequada e equilibrada, conforme indicado no 
Princípio 4.  
 
6.Transparência na propriedade: Os 
programadores visuais do site irão procurar 
dispor a informação da forma mais clara possível 
e disponibilizar endereços de contato para os 
visitantes que desejarem informação ou ajuda 
adicional. O webmaster exibirá seu endereço de 
e.mail claramente em todas as páginas do site. 
  

7.Transparência do patrocínio:  Os apoios 
dados ao site serão identificados claramente, 
incluindo a identidade das organizações 
comerciais e não-comerciais que tenham 
contribuído para o site com ajuda financeira, 
serviços ou recursos materiais. 
 
8.Honestidade da publicidade e da política  

editorial:  Se a publicidade é uma das fontes de 
renda do site, isto deverá ser indicado 
claramente. Os proprietários do site fornecerão 
uma breve descrição da política de divulgação 
adotada. Os anúncios e outros materiais 
promocionais serão apresentados aos visitantes 
de uma maneira e em um contexto que facilitem 
diferenciá-los do material original produzido pela 
instituição gestora do site 
(http://www.hon.ch/HONcode).  
 

A HON criou um selo para  os sites de 
medicina e saúde visando credenciar aqueles que 
seguem os oito Princípios do Código de Ética. 
Este trabalho apresenta um estudo realizado 
junto à Sites de Medicina e Saúde comparando-
os aos 8 (oito) Princípios Éticos da HON.  
 
Metodologia 
 

Foram pesquisados 40 sites que 
apresentaram informações sobre doenças de 
maior prevalência no Brasil, como infarto do 
miocárdio e doenças cérebro vasculares (AVC) 
segundo o Datasus (Sistema de Informação do 
SUS, Sistema Único de Saúde) – Ministério da 
Saúde (datasus.gov) [6]. Dos 40 sites 
pesquisados, 20 apresentaram informações sobre 
a doença infarto do miocárdio e 20 sobre a 
doença acidente vascular cerebral.  Os sites de 
busca  utilizados foram o Google 
(www.google.com) e o Cadê (www.cade.com.br), 
principais sites de busca internacional e nacional, 
respectivamente [7]. Foram utilizados para o 
estudo, os dez primeiros sites, não repetidos, 
listados pelos respectivos mecanismos de busca. 
Os sites que não abriram de imediato  receberam 
nova tentativa após 48 horas. Nos casos de 
reincidência, foram substituídos pelo próximo da 
lista do buscador. Cada site listado foi comparado 
a cada um dos oito Princípios da HON recebendo 
uma classificação (SIM ou NÃO) ou seja, atende 
ou não atende aquele Princípio. Durante a análise 
dos sites, aqueles que apresentaram o selo foram 
marcados e analisados dentro dos mesmos 
critérios. 
 
Resultados 
 

Após as respectivas análises, obteve-se o 
seguinte resultado: 
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Figura 1.  Tabela de Resultados       
 
 
 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

1 2 3 4 5 6 7 8

Resultados

SIM%

NÃO%

 
 
 
Figura 2.  Gráfico de Resultados 
 
 
Discussão e Conclusão 
 

Os sites de medicina e saúde constituem 
uma das aplicações que a Informática permite 
para a área da saúde. A HON – Health on the Net 
Foundation, preocupada com as questões éticas 
que envolvem o uso desses tipos de sites, criou o 
Código de Conduta visando nortear usuários e 
mantenedores com oito Princípios . Criou também 
o Selo de Certificação para os sites que atendem 
seus Princípios. Dos 40 sites somente 2 
apresentaram o Selo da HON e não atenderam 
os 8 Princípios na íntegra. Com o estudo 
realizado, conforme a análise das Figuras 1 e 2, 
pode-se observar que há um caminho longo a ser 
percorrido para que os responsáveis por sites de 
medicina e saúde adotem os Princípios da HON. 
A facilidade de acesso de usuários aos sites de 
medicina e saúde graças à internet, resulta numa 
importante e preocupante vulnerabilidade desses 
usuários à informações de qualidade e fonte 
duvidosas. Questões éticas em medicina, 
enfermagem, pesquisas humanas, psicologia, 
serviço social e áreas afins, já foram muito 
discutidas e as questões chaves já são bem 
conhecidas [8]. Questões éticas em informática 
em saúde são menos familiares e Informática se 
apresenta, atualmente, como um dos mais 

importantes e interessantes debates éticos em 
todas as profissões da área da saúde [8]. 
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Pesquisando e Monitorando Informação Médica 
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Resumo – Encontrar informação relevante na área médica é fundamental para se obter diagnósticos e 
tratamentos de qualidade de pacientes. Entretanto, vários problemas impedem que o médico utilize com 
eficiência os sistemas tradicionais de pesquisa de informação na Web. Entre esses problemas, 
destacamos a dificuldade na formulação de pesquisas Web em línguas diferentes do português e o 
pouco tempo para realizar um trabalho mais completo de pesquisa bibliográfica. Máquinas de busca na 
Web podem retornar uma grande quantidade de páginas em resposta a uma única pesquisa, o que 
dificulta a escolha do que é relevante. Neste artigo, descrevemos uma ferramenta para pesquisa de 
informação médica que implementa várias facilidades para um acesso rápido e relevante à informação 
médica. Com essa ferramenta, é possível realizar tanto uma pesquisa on-line quanto uma off-line via um 
módulo de monitoramento de informação baseado em perfis de usuários. Esse último será, inclusive, o 
foco principal desse artigo. Ao final, descrevemos um caso real onde nossa ferramenta é utilizada. 
  
Palavras-chave: Recuperação de Informação, Monitoramento de Informação, MeSH, MEDLINE. 
 
Abstract – Searching of relevant information in the medical area is a fundamental task for supporting 
tasks of patient diagnosis and treatment. However, it is difficult for the health professionals to use 
traditional systems of information retrieval in the Web for this tasks. For instance, Brazilian doctors might 
find it difficult to formulate queries in a language other than Portuguese besides the lack of time for an 
exhaustive work of bibliographical research. Search engines in the Web can return a great amount of 
pages for a simple query. In here, we describe a tool for searching medical information that implements 
various facilities for a fast and comfortable access to medical information. With our tool, it is possible to 
do an on-line search as well as an off-line search through a module of filtering of medical information 
based on user's profiles. This is the main focus of the paper. At the end, we exemplify a real case in 
which our tool is used.  
 
Key-words: Information Retrieval, Information Filtering, MeSH, MEDLINE. 
 
 
Introdução 
 

A Internet trouxe aos tempos atuais um 
novo paradigma de acesso e disponibilização da 
informação. Hoje, é extremamente simples publicar 
uma página Web e disponibilizá-la para milhões de 
pessoas. Por outro lado, a despeito de toda essa 
facilidade, ainda é muito difícil encontrar informação 
relevante na Web. Para facilitar o acesso à 
informação foram criadas as chamadas máquinas 
de busca, que mantém bancos de dados de 
páginas Web [1,2]. Encontrar a informação 
desejada usando esses buscadores é, muitas 
vezes, tedioso e frustrante. Essa incapacidade de 
responder de forma satisfatória às necessidades de 
informação dos usuários se deve a muitos fatores, 
dentre os quais destacamos, a ineficácia dos 
usuários em formular corretamente sua pesquisa 
até a incapacidade do próprio buscador em 

apresentar as melhores páginas Web que atendem 
à pesquisa realizada. Muitas vezes, o problema não 
incide exatamente sobre os buscadores, mas sobre 
a própria dinâmica da Web, onde a informação é 
publicada e removida em um ritmo muito maior do 
que os buscadores atuais podem acompanhar. 
Assim, é praticamente impossível garantir que a 
melhor página seja sempre apresentada ao usuário. 
 

Na área médica esse problema se torna 
maior, pois, a informação buscada em geral é 
crítica ao processo de tomada de decisão do 
próprio profissional de saúde [3]. Encontrar uma 
informação em saúde de qualidade é um diferencial 
relevante na decisão correta sobre o diagnóstico e 
o tratamento de um paciente. Sem o auxílio e a 
experiência de um bibliotecário especializado, 
encontrar e recuperar informação de interesse são 
um desafio. O problema é que muitos profissionais 
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em saúde não têm acesso aos serviços 
bibliotecários. Então, buscar informação na Web é 
uma alternativa hoje disponível, porém, uma tarefa 
extremamente custosa e tediosa devido aos 
seguintes fatores: 
 
• Dificuldade de se encontrar o material mais 

recente publicado. 
• Dificuldade de pesquisar material disponível em 

um outro idioma diferente do seu. 
• Alto custo na obtenção dos artigos científicos 

que muitas vezes são pagos. 
• Pouco tempo para interagir com as atuais 

ferramentas de pesquisa. 
 

Para minimizar esses problemas 
implementamos uma ferramenta que disponibiliza 
os seguintes recursos: 
 
• Atualização periódica dos principais artigos 

publicados em bibliotecas digitais médicas. 
• Localização de informação relevante em 

diferentes idiomas. 
• Possibilidade de se encontrar artigos científicos 

completos e gratuitos. 
• Pesquisas científicas baseadas em textos 

médicos ou estudos clínicos. 
• Monitoramento e alerta, via e-mail, de toda 

nova informação descoberta mediante um perfil 
de usuário. 

 
Nesse artigo, descrevemos de forma 

sucinta uma ferramenta que atende aos requisitos 
acima, enfatizando principalmente o aspecto do 
monitoramento da informação científica. 
 
Ferramenta para Pesquisa Científica On-line 
 
 Nossa ferramenta é um instrumento de 
pesquisa rápida e fácil de informação médica. Para 
isso, implementamos um sistema híbrido que 
permite realizar pesquisas on-line e monitoramento 
off-line de informação médica na Web. 

 
Pesquisar informação médica na Web é 

problemático devido à dificuldade existente na 
formulação da pesquisa e na falta de confiabilidade 
das páginas recuperadas. Para minimizar esses 
problemas, implementamos uma ferramenta de 
pesquisa de artigos médicos científicos publicados 
nos últimos cinco anos (de 2000 até os dias atuais). 
Ela é suportada por uma tecnologia que permite 
classificar toda a informação indexada com base 
em assuntos fornecidos pelo vocabulário MeSH1. O 
vocabulário MeSH é um vocabulário hierárquico 
                                                 
1 Medical Subject Headings (www.nlm.nih.gov/mesh) 

desenvolvido pela National Library of Medicine 
(USA) que contém cerca de 36.000 conceitos 
médicos abrangendo os mais diversos assuntos. 
Com o MeSH alimentamos o nosso módulo de 
classificação automática [4,5,6]. Com esse módulo, 
cada artigo da base é indexado por assunto MeSH 
e por periódico. Essa classificação é a base de 
nossa ferramenta e permite disponibilizar diversas 
facilidades que auxiliam a pesquisa bibliográfica do 
usuário médico. O usuário pode, por exemplo, 
informar uma pesquisa em português e recuperar 
artigos em inglês minimizando assim os problemas 
decorrentes de barreiras lingüísticas [7]. Se uma 
pesquisa não puder ser traduzida e, por 
conseqüência, não retornar nenhum artigo, 
sugestões de assuntos relacionados à pesquisa 
são fornecidos. 
 

Uma outra facilidade é a possibilidade de 
restringir a pesquisa por filtros. Dessa forma, o 
usuário pode filtrar sua pesquisa por data de 
publicação ou por artigos gratuitos e completos. 
Adicionalmente, um assistente de pesquisa também 
é fornecido. Nele, o usuário descreve um caso 
clínico qualquer e recebe como sugestão de 
pesquisa assuntos relacionados ao caso informado. 
Então, o usuário escolhe um assunto principal e um 
secundário e os submete à pesquisa de artigos.  
 
 Como todos os artigos da base foram 
classificados tendo como referência o periódico de 
origem e os principais assuntos relacionados, o 
usuário pode fazer pesquisas específicas em um 
assunto ou um periódico. Isso possibilita pesquisas 
mais refinadas ao contexto médico. Por exemplo, 
um médico alergista pode pesquisar somente os 
artigos do periódico Allergie and Asthma ou o 
assunto Hipersensibilidade, obtendo assim 
pesquisas mais refinadas ao contexto de sua 
especialidade. A pesquisa por assuntos e 
periódicos, além de fornecer uma pesquisa 
contextualizada, é o principal pilar de sustentação 
de nossa ferramenta de monitoramento de 
informação, descrita a seguir. 
 
Ferramenta para Monitoramento de Informação 
Científica Off-line 
 

O monitoramento de informação é uma 
área bem estudada na literatura científica [8,9,10] 
possuindo bons artigos para a área médica 
[11,12,13]. Sistemas ou ferramentas que 
implementam monitoramento de informação são 
chamados de Sistemas de Filtragem de Informação 
(SFI) ou Information Filtering Systems. Esses 
sistemas são uma variação dos sistemas 
tradicionais de pesquisa chamados de Sistemas de 
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Recuperação de Informação (SRI) ou Information 
Retrieval Systems. Esses últimos são a base das 
máquinas de busca na Internet como, por exemplo, 
o UolBusca2, o FarejadorIG3 e o Akwanmed4 [14], 
especializado em artigos médicos científicos. 
 

Dentre as principais diferenças entre essas 
classes de sistemas de busca destacamos [13]: 

 
1. Os SFI trabalham com os interesses e as 

necessidades dos usuários representados por 
perfis formados geralmente por grande listas de 
palavras-chaves, enquanto os SRI trabalham 
em geral com os interesses e as necessidades 
dos usuários representados por pesquisas 
envolvendo poucos termos (normalmente 1 a 3 
termos). 

2. Os SFI manipulam um fluxo dinâmico de 
entrada e saída de documentos da base de 
dados, enquanto os SRI operam com uma base 
de documentos relativamente estática. 

 
Nossa ferramenta é um misto de SRI e SFI 

e lida com os problemas de ambos. Basicamente, 
resolvemos os dois problemas principais: (1) 
pesquisas por perfis de usuário e (2) inserção 
periódica de novos documentos à base. A solução 
desses problemas é amparada em grande parte por 
um método de classificação automática [4,5,6] que 
organiza a base de documentos em assuntos e 
periódicos, facilitando a construção do perfil de 
usuário. Dessa forma, os novos documentos são 
previamente classificados antes de entrar na base. 
 

Podemos formalizar os documentos e o 
perfil do usuário como se segue: 
 
• Cada documento pode ser mapeado para um 

conjunto D={p,a1,a2,a3,...an} onde p representa 
um periódico e an representa um assunto do 
vocabulário MeSH. Esse mapeamento é 
realizado pelo classificador automático. 

• Um perfil de usuário P é a união dos conjuntos 
de periódicos e assuntos, P = {p1,p2,p3,...,pj} U 
{a1,a2,a3,...,aj} onde pi representa um periódico 
e aj um assunto MeSH. 

 
Dessa forma, é fácil recuperar os 

documentos, dado um perfil de usuário. Cada item 
de P é confrontado com o índice de assuntos e 
periódicos. Se o artigo pertencer a um dos itens do 
perfil, então ele é apresentado ao usuário. Para 
uma melhor organização, o resultado é mostrado 

                                                 
2
 http://busca.uol.com.br 

3
 http://farejador.ig.com.br. 

4
 http://www.akwanmed.com.br 

como um resumo do total de artigos que atendem a 
cada item de P. O usuário escolhe um periódico p 
ou um assunto a e acessa os artigos relacionados 
para cada item escolhido. 
 

A Figura 1 mostra a arquitetura do sistema 
de monitoramento de informação médica. Todos os 
novos artigos são classificados automaticamente 
baseado no MeSH e no periódico a que pertence, e 
inseridos no índice de assuntos e periódicos criado 
para que o processador de pesquisas responda 
adequadamente ao perfil do usuário.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Arquitetura do sistema de monitoramento 
de informação médica. 

 
A maioria dos SFI representa o perfil do 

usuário como um conjunto de palavras-chave. Em 
nosso caso, utilizamos periódicos e assuntos por 
uma questão de desempenho e, para minimizar 
problemas de ordem lingüística. Monitorar, por 
exemplo, a palavra-chave ASMA pode não retornar 
nenhum documento em uma base de documentos 
em inglês, mas monitorar o assunto ASMA 
(DOENÇA) com certeza retornará documentos 
pertinentes ao tema. Isso é possível devido à 
intervenção do classificador que identifica os 
principais assuntos de cada documento 
independente do idioma em que o artigo foi escrito. 
 
 Na próxima seção descrevemos nossa 
ferramenta de monitoramento de informação que 
implantamos no Centro de Documentação 
Científica (CDC) da Associação Médica de Minas 
Gerais (AMMG).  
 
Resultados Experimentais 
 

Utilizamos nossa ferramenta em um 
ambiente real, no qual os usuários são médicos 
com diversos níveis de experiência em pesquisa 
bibliográfica. Apresentamos a seguir um estudo de 
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caso onde implantamos nossa ferramenta no 
Centro de Documentação Científica (CDC) da 
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG).  
 
Estudo de Caso (CDC/AMMG) 
 
 O CDC é o departamento da AMMG 
responsável pela atualização científica dos 
associados. Todo o trabalho é realizado por 
profissionais especializados no levantamento de 
informação médica científica. O associado faz sua 
requisição pessoalmente, por e-mail, por FAX ou 
por telefone e aguarda a obtenção do material 
recuperado pelos especialistas. 
 

Para o CDC, dispor de uma ferramenta 
para intermediar a relação com o associado é 
essencial. Essa ferramenta deve prover facilidades 
que permita ao associado realizar suas pesquisas 
científicas tanto na modalidade de pesquisa on-line 
quanto na modalidade de monitoramento off-line da 
informação médica de seu interesse. 
  

A Figura 2 mostra a interface padrão da 
ferramenta, onde o associado acessa as principais 
funções do sistema. Ela funciona como uma página 
pessoal com informações personalizadas de cada 
usuário. Nela, o usuário sabe se há artigos 
monitorados, pesquisa o status dos seus pedidos 
de artigos feitos ao CDC e tem um atalho rápido 
para os principais assuntos e periódicos 
relacionados à sua especialidade médica. Na 
Figura 2, merecem destaque às seções Pesquisa e 
Alerta Bibliográfico. 
 

Figura 2. Página personalizada do associado. 
 

A seção Pesquisa possui quatro itens onde 
o usuário pode pesquisar artigos, assuntos e 
periódicos. O usuário pode também informar um 
caso clínico e receber sugestões de pesquisa. A 

Figura 3 mostra a seção de pesquisa de artigos 
para a pesquisa “ASMA”. Observe que os 
documentos retornados estão em inglês a despeito 
da pesquisa ser em português. Observe também 
que a pesquisa foi realizada sem nenhum filtro, mas 
poderia utilizar os filtros de artigos completos e 
artigos recentes do último ano ou do último mês. 
 

Figura 3. Página de resposta de uma pesquisa. 
 
Uma grande facilidade de nossa ferramenta 

é o auxílio à pesquisa do usuário. Na grande 
maioria das vezes a necessidade de informação do 
usuário médico decorre de um caso clínico escrito 
em texto corrido. Formular uma pesquisa 
satisfatória a partir desse texto é uma tarefa por 
vezes difícil, pois envolve, inclusive, a tradução dos 
termos do texto médico para outro idioma. Com o 
apoio do Auxílio à Pesquisa da nossa ferramenta, 
os principais assuntos relacionados ao texto são 
identificados e ordenados pela sua relevância com 
relação ao texto informado. O usuário pode então 
escolher um assunto principal e outro secundário e 
usa-los para recuperar os artigos relacionados. 
Com isso, o tempo normalmente gasto na 
formulação da pesquisa é transferido para a análise 
dos artigos retornados pela ferramenta. Isso torna o 
processo de obtenção da informação muito mais 
ágil e fácil. A Figura 4 fornece um exemplo da 
interface do Auxílio à Pesquisa. 
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Figura 4. Auxílio a pesquisa científica. 
 

Na mesma seção Pesquisa o usuário pode 
ainda realizar uma pesquisa por assuntos ou 
periódicos. Essa pesquisa permite que ele acesse 
os artigos do item selecionado ou que ele indique 
um assunto ou periódico para monitoramento da 
ferramenta. A Figura 5 mostra como um assunto 
pode ser adicionado ao alerta ou ter seus artigos 
acessados. 
 

Figura 5. Página de pesquisa por assunto. 
 

Por meio da pesquisa por assuntos e 
periódicos, o perfil do usuário vai sendo construído. 
O Alerta Bibliográfico passa então a ler esse perfil 
e a monitorar os itens cadastrados. Mensalmente o 
perfil do usuário é avaliado e todo novo artigo 
encontrado é informado via e-mail. A Figura 6 
mostra a interface do Alerta Bibliográfico que é na 
verdade a interface para o módulo de 
Monitoramento Off-line de informação médica. Por 
meio do Alerta Bibliográfico, o usuário tem uma 

interface simples para gerenciar e monitorar os 
itens mais apropriados de acordo com suas 
necessidades de informação. 
 

Figura 6. Alerta Bibliográfico com os assuntos e 
periódicos cadastrados. 

 
Conclusão 
 

Nesse artigo descrevemos uma ferramenta 
de pesquisa e monitoramento de informação 
médica. Esse sistema híbrido com características 
de SRI e SFI foi desenvolvido tendo como suporte 
um módulo de classificação automática de 
informação médica. Com esse módulo, todo novo 
artigo inserido na base é classificado com relação 
aos seus principais assuntos e seu periódico de 
origem. Com base nesses itens, o usuário constrói 
seu perfil e recebe periodicamente, via e-mail, 
informação relacionada aos assuntos e periódicos 
cadastrados. Além disso, nossa ferramenta permite 
uma série de facilidades para que o usuário possa 
realizar sua pesquisa bibliográfica on-line e sem 
ajuda de especialistas. Dentre as principais 
facilidades destacamos a possibilidade de se 
pesquisar em português mesmo que os artigos da 
base estejam em inglês e o filtro de artigos 
completos gratuitos. 

 
Como trabalho futuro pretendemos 

incorporar a nova Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos5 em 
nossa ferramenta. Com isso, o médico poderá 
recuperar e monitorar informação com base nesses 
procedimentos. Pretendemos também propor uma 
avaliação experimental da ferramenta que medirá 
sua real utilidade para os médicos interessados em 
atualização cientifica continuada. 

                                                 
5 http://www.amb.org.br 
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Resumo - É apresentado um método computacional, que compreende a análise da dieta e pretende facilitar 
o seu cálculo, atendendo as necessidades dos alunos e professores de dietética do curso de Nutrição. 
 
Palavras-chave: Método para análise da dieta, Informática aplicada à nutrição. 
 
Abstract -  This paper shows a method computational that it understands the module of analysis of diet that it 
takes care of the necessities of students and teachers of diet course of Nutrition. The official language is 
Portuguese. 
 
Key-words: Analysis of diet using computation, Informatics applied to nutrition. 
 
 
Introdução   

 
A “UNINOVE” carece de um sistema 

automático, para apoio aos professores em sala 
de aula, ocasião em que os alunos de Nutrição 
gastam muito tempo em cálculos, no processo 
chamado análise de dieta. Existe uma 
realimentação dos dados de entrada do processo 
para o recálculo de uma dieta, sendo este um 
processo manual e suscetível a erros. 
  Como trabalho de conclusão de curso 
(TCC) de CC, quer-se desenvolver o protótipo de 
um sistema para automatização do método de 
ensino, cotidianamente, praticado pela professora 
co-orientadora em todas as disciplinas do curso 
de Nutrição da UNINOVE, que desenvolvem 
análise de dietas, para citar Dietética Normal I, II. 
Pretende-se que seu desenvolvimento seja 
implementado em código aberto. 

Uma dieta, a ser prescrita, é o resultado 
de basicamente duas etapas: avaliação 
nutricional, composta da avaliação 
antropométrica; e planejamento dietético e 
análise da dieta. Relacionadas estas duas etapas, 
foi eleita a etapa da análise da dieta para estudo 
e desenvolvimento de um método computacional 
para implementá-la. 
 
Metodologia 
 

Na disciplina de Nutrição Normal I, no 
curso de Nutrição, da UNINOVE, os alunos 
deparam-se com as atividades de análise da 
dieta, utilizando a planilha, ANEXO - I, que inicia 

com os alimentos e suas quantidades 
subdivididas em dois grandes grupos: os 
macronutrientes e os micronutrientes.  Para 
efetuar uma análise nutricional tem-se os itens: 
alimentos, quantidade, glicídio, proteína bruta, 
utilização líquida de proteína (NPU), proteína 
líquida, lipídios, e /ou os micronutrientes, cálcio, 
ferro, vitamina A, vitamina B, vitamina C, por 
exemplo.  

Para calcular a quantidade proporcional 
dos macronutrientes escolhidos, tais como 
glicídio, proteína bruta e lipídio, precisa-se das 
quantidades dos alimentos propostos, valor e a 
quantidade do nutriente, obtidos da tabela de 
composição de alimentos, que correspondem a 
100g (cem gramas), geralmente, com exceção 
dos micronutrientes: Cálcio, Fósforo, Ferro, 
Vitamina A, B, C e outros, que utilizam miligrama 
(mg) e milicentigrama (mcg). No caso da proteína 
líquida utiliza-se o valor do NPU, de acordo com 
tabela de fatores de utilização protéica tabela 1 
citado por FAUSTO (2003), multiplicando-a pela 
proteína bruta. 

 
Tabela 1 – Índices de Utilizações 

Líquidas de Proteínas. 
 

NPU Fator 
Animal 0,7 

Leguminosas 0,6 
Cereais 0,5 
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Ao efetuarmos o cálculo utilizam-se 
algumas das definições, como indicado na tabela 
(2). 

 
Tabela 2 – Tabela de Siglas utilizadas 

 
Fator do nutriente (Fn) 
Gasto energético total (GET) 
Glicídio (G) 
Gramas (g) 
Gramas por quilo de Peso Teórico (g/kpt) 
Lipídio (L) 
Milicentigrama (mcg) 
Miligrama (mg) 
Quantidade macronutrientes ou 
micronutrientes   (n) 

Primeiro valor do nutriente 
proposto (Pvnp) 

Proteína Bruta (PB) 
Proteína Líquida (PL) 
Peso teórico (Pt) 
Quantidade do alimento padrão 
definido pela tabela de nutrientes. (Qapdtn) 

Quantidade do alimento proposto. (Qap) 
Quantidade do nutriente da tabela 
de nutrientes. (Qntn) 

Quantidade do Nutriente do 
proposto. (Qnap) 

Quilocaloria (Kcal) 
Total de nutriente proposto (Tnp) 
Ultimo valor do nutriente proposto (Uvnp) 
Unidade de Medida utilizada. (u) 
Utilização líquida de proteína (NPU) 
Valor energético total (VET) 

 
Como calcular  

A regra de três simples é aplicada para 
obter a proporcionalidade dos nutrientes como 
representa a equação (1): 

 

)(

)(*)(
)(

uQapdtn

uQntnuQap
uQnap =  

 
(1) 

 
Fórmula aplicada a cada nutriente ficaria 

como indicada abaixo: 

)(

)(*)(
)(

gQapdtn

gQGtngQap
gQGap =  

 
(2) 

 

)(

)(*)(
)(

gQapdtn

gQPBtngQap
gQPBap =  

 
(3) 

 
NPUgQPBapgQPLap *)()( =  (4) 

 

)(

)(*)(
)(

gQapdtn

gQLtngQap
gQLap =  

 
(5) 

 

Tomando-se, por exemplo, o 150g de Pão 
de Batata, usando a tabela do ENDEF (1996), 
como referência. 

 
Tabela 3  Valores dos nutrientes do pão de 

batata estipulados pelo ENDEF. 
 

Nutrientes Valor 
Glicídio 58,2 
Proteína 8,2 
Lipídios 0,95 

 
Calculando proporção de glicídio utilizando 

a equação (2). 

)(100

)(2,58*)(150
)(

g

gg
gQGap =  

ggQGap 3,87)( =  

 

Calculando proporção de Proteína. 
Proteína Bruta: (3) 

)(100

)(2,8*)(150
)(

g

gg
gQPBap =  

ggQPBap 3,12)( =  

 

Proteína liquida: (4) 
 

05,0*)()( 3,12 ggQPLap =  
 

0,615g)( =gQPLap  
 

Calculando proporção de lipídio utilizando 
a equação (5). 
 
Lipídio: (5) 

)(100

)(0,95*)(150
)(

g

gg
gQLap =  

1,425)( =gQLap g 
 

 

Prescrição dietética 
 
Na prescrição dietética é definido o gasto 

energético total ou valor energético total (VET) 
proposto ”Ótimo” e o real. GET proposto será o 
objetivo a ser atingido e o GET real o que 
realmente foi alcançado ou calculado.  

Em suas composições há percentual, 
quantidade em gramas, quilocaloria, total de 
glicídios /carboidratos, lipídios e gramas por quilo 
de peso teórico do individuo. 
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Tabela 4  - fatores para distribuição de 

nutrientes. 

Nutrientes Fator (Fn) 
Glicídio 4 
Proteína 4 
Lipídios 9 

 
 
Utilizando a formula (6) obtém-se o total do 

nutriente, o total de kcal do nutriente será obtido 
utilizando fórmula (7) se orientando pela tabela 
(4), com valores propostos por FAUSTO (2003), 
que possibilitará obter o percentual equivalente 
aplicando a equação (8), para o cálculo da 
relação peso teórico total de nutriente aplicando a 
equação (10).  

 

∑=
Pvnp

Uvnp

gTnp )(  
 

(6) 

 

 

 

Pt

gTnp
kgptg

)(
/ =  

 
(10) 

 
Resultados 
   

Apresentamos uma sugestão, uma 
especificação narrativa, ou, um fluxo geral para 
implementação do método computacional a ser 
desenvolvido no TCC.  

Considerando um dado a planilha (ANEXO-
1) que compreende: 

a. cabeçalho - com base no planejamento 
do cardápio, são informados os dados de entrada 
formados pela prescrição dietética esperada, a 
ser observada ou o objetivo a ser atingido. Na 
prescrição dietética estão relacionados os dados 
GET, cuja unidade é caloria por kilo (kcal). 
Também, os macronutrientes proteína, glicídio e 
lipídio, apresentados, um a um, em percentuais, 
caloria por kilo (kcal), grama (g) e kilograma por 
peso teórico (g/kg PT). Ao final do processo de 
simulação e cálculo da dieta, são apresentados 
os resultados obtidos ou reais, para citar, o GET 
real, nas respectivas unidades. 

b. linha detalhe - são apresentados: 
1. alimentos - são relacionados, em 

conformidade com o planejamento do cardápio, 
com as respectivas quantidades; 

2. quantidade - é relacionada, alimento a 
alimento, usando a unidade adequada, por 
exemplo, a grama. 

3. os macronutrientes e os micronutrientes, 
são escolhidos ou selecionados pelo usuário, por 
exemplo: 

3.1.1. glicídio - são relacionados, em 
gramas, a composição do macronutriente glicídio, 
alimento a alimento; Usa-se a equação (2). 

3.1. 2. proteína - o macronutriente proteína, 
em gramas, que compõem o alimento, é um 
campo, da planilha, composto de três sub-
campos: 

3.1.2.1. proteína bruta - obtida, por meio do 
uso da equação (3); 

3.1.2.2. NPU - é um índice, obtido pela 
pesquisa da tabela 1; 

3.1.2.3 proteína líquida - é obtida, por meio 
do uso da equação (4), que multiplica o NPU pela 
quantidade da proteína bruta; 

3.1.3. lipídio - são relacionados, em 
gramas, a composição do macronutriente lipídio, 
alimento a alimento, obtido por meio do uso da 
equação (5); 

3.2.1. cálcio - o micronutriente cálcio, em 
miligramas, é obtido por meio da equação (1), 
com o nome quantidade de cálcio do alimento 
proposto (Qcap), onde o micronutriente n é 
representado pela letra c, com a respectiva 
unidade (u); 

3.2.2. fósforo - o micronutriente fósforo, em 
miligramas, é obtido por meio da equação (1), 
com o nome quantidade de fósforo do alimento 
proposto (Qfap), onde o micronutriente n é 
representado pela letra f, com a respectiva 
unidade (u); 

3.2.3. vitamina A - o micronutriente 
vitamina A, em miligramas, é obtido por meio da 
equação (1), com o nome quantidade de vitamina 
A do alimento proposto (QVAap), onde o 
micronutriente n é representado pelas letras VA, 
com a respectiva unidade (u); 

3.2.4. vitamina B - o micronutriente 
vitamina B, em miligramas, é obtido por meio da 
equação (1), com o nome quantidade de vitamina 
B do alimento proposto (QVBap), onde o 
micronutriente n é representado pelas letras VB, 
com a respectiva unidade (u);  

3.2.5. vitamina C - o micronutriente 
vitamina C, em miligramas, é obtido por meio da 
equação (1), com o nome quantidade de vitamina 
C do alimento proposto (QVCap), onde o 
micronutriente n é representado pelas letras VC, 
com a respectiva unidade (u); 

Com o fechamento das respectivas colunas 
e os respectivos totais destas e a obtenção do 
GET Real e macronutrientes realizados, encerra-
se o processamento inicial da planilha de análise 
de dieta.  

Procede-se com a análise dos resultados 
obtidos GET real em confrontação como GET 
esperado. O sistema decide, caso o GET real 

FngTnpTnpKcal *)(=  (7) 
 

100*
)(

(%)
GET

gTnpKcal
Tnp =  

 
(8) 
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seja maior ou igual a 95% que o GET esperado, a 
dieta calculada é adequada. O usuário pode 
selecionar ou escolher o índice de aceite deste 
resultado apurado, maior ou menor que 95%, 
sendo este assumido pelo sistema normalmente.  

Caso contrário, isto é, o resultado obtido 
pelo sistema seja menor que 95%, o sistema 
procede ao recálculo da dieta, com base no 
recálculo e redistribuição dos macronutrientes 
calculados previamente.   
 
Discussão e Conclusões 
 
 O presente trabalho será implementado 
com base nesta especificação, como um protótipo 
para testes na UNINOVE e em instituições 
hospitalares, como o Hospital Sanatório Partenon, 
em Porto Alegre, RS. Desta forma será avaliada a 
presente especificação do ponto de vista de seu 
uso prático.  
 Inúmeros detalhes como o tipo de 
estruturas de dados a serem utilizados como as 
respectivas técnicas de programação a serem 
empregadas, por exemplo, para busca de um 
item em tabelas, como a ENDEF são formas que 
ainda estão em discursos no sentido da busca da 
melhor alternativa aplicável. 
 Uma discussão muito interessante é a 
alimentação de uma tabela de composição de 
alimentos, contínua e progressiva, conforme a 
necessidade do usuário, isto é, pode-se usando 
uma aplication program interface (API) de um 
banco de dados escolhido, implementar um 
módulo de criação e manutenção, atualização 
desta nova tabela de composição de alimentos, 
atrelada ao sistema, resolvendo, assim, um 
gargalo observado nos sistemas atuais, onde as 
tabelas de composição de alimentos são 
incompletas ou insatisfatórias devido ao pequeno 
número de alimentos cadastrados.  
 Sem dúvida, cabe mencionar a questão 
do ferramental de desenvolvimento do sistema, 
pretende-se desenvolver os programas utilizando 
o C++, da Borland Software Corporation  para a 
criação da interface gráfica, acrescido da 
linguagem C, básica e perl para a versão web. 
 Outra discussão, igualmente interessante, 
que advém da filosofia de implementação, 
corrente, do software livre, é a idéia, praticada 
desde já, no que se refere a este artigo e a 
presente proposta de especificação do sistema, 
onde é apresentada, abertamente, a presente 
proposta para discussão na comunidade 
interessada, aberta a sugestões e críticas. E, da 
mesma forma, pretende-se atuar com a 
implementação, utilizando código aberto, em 
conformidade com a Gnu Public License (GPL) .   
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Ficha de Análise de Dieta 

 
GET Proposto:            kcal  GET REAL:             kcal 
Proteína: % Kcal g g/kgPT Proteína: % Kcal  g g/kgPT  
Glicídio: % Kcal g g/kgPT Glicídio: % Kcal  g g/kgPT  
Lipídio: % Kcal g g/kgPT  Lipídio: % Kcal  g g/kgPT  

 
 

 Proteína (g) 

Alimento 
Qtde 
(g) 

Glicídio 
(g) bruta NPU líquida Lipídio 

(g) 
Cálcio 
(mg) 

Fósforo 
(mg) 

Ferro 
(mg) Vitamina A Vitamina B 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

                        
 
ANEXO -1 Ficha de análise de dieta 
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Resumo - Este artigo procura demonstrar a importância de um meta-modelo como um guia para a modelagem 
de sistemas de informação que tenham como objetivo a gestão do conhecimento e o apoio a decisão na área 
da saúde, observando e citando possíveis  tecnologias de inteligência artificial e de pesquisa de estudos de 
casos na web. 
 
Palavras-chave: meta-modelo,sistemas de informação, apoio a decisão, medicina globalizada,pesquisa na web. 
 
Abstract -  This paper shows the importance of one metamodel as a guide to model information systems for 
knowledge management and support decision in healthcare area, observing and citing possible technologies of 
artificial intelligence and research in web.  
 
Key-words: meta-model, information system, support decision, globlal medicine,research in web 
 
 
Introdução 
 

A busca de uma contextualização mais ampla e 
total, com uma unidade de visões tem sido uma 
constância nos últimos anos por grandes cientistas 
e pensadores, inclusive na área da Tecnologia da 
Informação e da Ciência da Computação. 

Apresentar justificativas filosóficas e técnicas 
para um futuro trabalho no campo da modelagem 
de sistemas de informação que una padrões e 
observe as potencialidades da gestão do 
conhecimento utilizando agentes e tecnologias de 
última geração em ambientes abertos como a web , 
é a intenção desta pesquisa, além de analisar a 
influência dos conhecimentos da saúde  no âmbito 
mundial e sugerir uma  eventual continuidade do 
trabalho , definindo um escopo e um horizonte  de 
estudo  para concepção de um guia genérico 
aplicado a este cenário  

 
Metodologia 
 

Através de uma pesquisa bibliográfica e em 
artigos publicados na internet, em sites de 
universidades ou com reconhecimento científico, 
estaremos apresentando alguns conceitos, 
requisitos  e necessidades para o apoio a decisão 
médica e a busca do conhecimento na área da 
saúde; que não só, sejam  validados por 
argumentos de alguns estudiosos,  mas que 

também evidenciem a aplicabilidade da  tecnologia 
de informação.  

 
Uma conceituação sobre meta-modelo 
 

Em "Os investigadores", Boorstin cita que 
“Einsten via o pequeno e o grande, o atômico e o 
cósmico, como um enigma, a fim de descobrir o 
todo, explicado por leis e pela razão, inspirado pelo 
que ele chamava de ´seu sentimento religioso 
cósmico´. ´O indivíduo percebe a futilidade dos 
desejos e anseios humanos e a maravilha e perfeita 
ordem que se revelam tanto na natureza como  no 
mundo do pensamento´, (...)” [1] 

Um meta-modelo, busca esta idéia, da 
descoberta do todo,e segundo Gómez-Sanz é uma 
representação dos tipos de entidades que podem 
existir em um modelo, suas relações  e restrições 
de aplicações. Os meta-modelos servem como guia 
para construir modelos durante o desenvolvimento 
de sistemas de informação multi-agente orientado a 
objetos. Na figura 1 , apresentamos um exemplo 
que apresenta as relações entre  diferentes  meta-
modelos, e  as relações das entidades principais, a 
organização e o agente [2]. Os meta-modelos se 
apresentam de forma separada e tem os seguintes 
objetivos: 
• Meta-modelo de agente - descreve as 

particularidades e os estados mentais em que 
se encontram ao longo se sua vida. 
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<<Objeto>> 
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Agente 
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com 

Define -se 
em 

Define-se em 
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objetivos utilizando 

• Meta-modelo de tarefas e objetivos ,são usados 
para associar o estado mental do agente com 
as tarefas que executa. 

• Meta-modelo de organização onde se define 
como se agrupam os agentes, as 
funcionalidades do sistema e quais restrições 
serão impostas sobre o comportamento dos 
agentes. 

• Meta-modelo de interação que detalha como se 
coordenam e se comunicam os agentes. 

• Meta-modelo de contorno ou de ontologia que 
define o que existe ao redor do novo sistema e 
como é percebido pelo agente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Exemplo de um  meta-modelo para 
desenvolvimento de sistemas de informação. 
  
A busca por uma medicina globalizada 
 

  Primeiramente, tem-se a necessidade de 
avaliar a aplicação do conceito para um escopo, um 
entorno, uma ontologia de conteúdo de informações 
que dê  ênfase a um modelo generalista, isto 
porque se verifica na atualidade uma tendência a 
procura por uma medicina mais completa e holística 
[3]. Em 1974, Capra juntamente com Norman 
Shealy, que mais tarde fundou a Associação Norte-
Americana de Medicina Holística, em um evento 
denominado “Palestras de Maio” organizado pela 
Universidade de Brunel, já enunciava algumas 
mudanças na área da medicina quando analisou a 
conferência que tinha o tema “Novas abordagens 
da saúde e da cura: individuais e sociais” : 

“(...) um conjunto de novos conceitos que 
formariam a base de um futuro sistema holístico de 
saúde. Um dos novos conceitos básicos é o 
reconhecimento da complexa interdependência 
entre a mente e o corpo na saúde e na doença, 
sugerindo uma abordagem ´psicossomática´ para 
qualquer tipo de terapêutica. O outro é a 
constatação do elo fundamental que há entre os 

seres humanos e o seu ambiente (decorrendo disso 
um aumento de interligação – entre a mente e o 
corpo,  e entre o organismo e o seu ambiente – 
foram muitas vezes discutidos em termos de 
noções ainda conjeturais de padrões de energia). O 
conceito indiano de prana e o conceito chinês de 
chi foram mencionados como exemplos de termos 
tradicionais que se referem a essas ´energias vitais´ 
ou ´sutis´. Nessas disciplinas tradicionais, a doença 
é vista como resultado de mudanças nos padrões 
de energia, e as técnicas terapêuticas foram 
desenvolvidas no sentido de influírem no sistema 
energético do corpo”.[3,p.124-125]. 

E conclui sobre o assunto, comentando o 
reconhecimento mundial da importância do trabalho 
de Margaret Lock , que estudou as  interações 
entre a medicina tradicional do leste asiático e a 
medicina ocidental moderna, produzindo uma  fonte 
rica e valiosa de informações, demonstrando a 
importância de conhecimentos globalizados e de 
estudos epidemiológicos intercontinentais[3,p.128]. 

Reforçam esta idéia, toda a história  da 
medicina, iniciando com   os ensinamentos 
epidemiológicos de Hipócrates quando cita, no seu 
estudo, mais particularmente no primeiro dos sete 
princípios do seu tratado, “Ares, Águas e Lugares” 
[4] , a necessidade de se avaliar a água que 
bebemos, o ar que respiramos e o local em que 
moramos , pressupondo então que determinados 
ambientes, locais, cidades, climas, 
desenvolvimento econômico, níveis educacionais, 
comportamentos, atitudes, religiões, costumes, 
entre outros vários fatores, podem provocar 
reações e enfermidades diferenciadas nos seres 
humanos e que mesmo para uma determinada 
doença, por influência de fatores locais, culturais, 
históricos, religiosos, econômicos e até heurísticos, 
são aplicados tratamentos, ou condutas ou 
procedimentos de cura  também diferenciados. 

Tais procedimentos , também denominados  
guidelines, são guias que podem ser utilizados 
durante a avaliação e manuseio dos pacientes com 
condições clínicas específicas.  Constituem bases e 
recomendações produzidas de maneira estruturada 
(freqüência, diagnóstico, tratamento, prognóstico, 
profilaxia), sendo utilizadas na assistência, na 
tomada de decisões e até mesmo no direito médico 
e atualmente já encontram-se publicados na 
internet em vários sites de instituições de pesquisa 
como a AMB (Associação Médica Brasileira – 
www.amb.org.br ) e em diversos países em outras 
entidades semelhantes.  
 
O conhecimento através da web  

 
Steve Lawrence confirma nos seus estudos, 

conforme Figura 2, a crescente disponibilidade de 
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artigos  científicos, na forma completa e de 
abstracts com acesso online, que pela facilidade de  
obtenção para leitura provocam por conseguinte 
mais citações de  artigos publicados com este tipo 
de acesso livre ,  do que aqueles que estão 
armazenados em bases ou em sites de acesso 
controlado.[5] 

 
Figura 2:  Análise de 119.924 artigos de eventos 
em Ciência da Computação,computados somente 
sites  com mais de 100 artigos  disponíveis .[5] 
 
Arquitetura aberta utilizando padrões 
 

Este aumento substancial de informações 
disponíveis, normalmente , de forma desestruturada 
e sem um crivo qualitativo , fazem surgir algumas 
necessidades para que tais informações possam 
ser aproveitadas e filtradas para o ambiente 
computacional e após internalizadas pelo ser 
humano se transformem em conhecimento e por 
conseqüência no desenvolvimento de 
competências.   

Quando Alvin Toffler comenta a “Bomba do 
Paradoxo“ :  

   “Quanto mais turbulento, instável e 
desequilibrado o ambiente empresarial do futuro se 
tornar, mais imprevisíveis serão as necessidades 
dos usuários”. 

    “Mudança rápida significa risco. Significa 
incerteza. Significa concorrência vinda de onde 
menos se esperava. Significa grandes projetos que 
desmoronam e pequenos projetos que nos deixam 
aturdidos com o seu sucesso. Significa novas 
tecnologias, novos tipos de qualificações e 
trabalhadores e condições econômicas inteiramente 
sem precedentes (...)”.  

 (...) Como, nesse tipo de mundo, até 
mesmo o mais inteligente dos superintendentes de 
informações  pode pré-especificar  com exatidão 
que informações serão necessárias a quem? Ou 
por quanto tempo? (...) 

  (...) Quanto mais seguro e certo um 
sistema de informações empresariais, e quanto 
melhor ele for protegido, predefinido, pré-
estruturado e policiado, mais ele irá restringir a 
criatividade e sufocar a organização (...) (...). O 
poder, na atividade empresarial de amanhã, irá fluir 
para aqueles que tiverem as melhores informações 
sobre os limites da informação.”  [6, p. 173-74].  

Pode-se considerar que estas citações, mesmo 
que voltadas a empresas, podem ser aplicada 
analogamente a processos e organizações na área 
da saúde, que tenham uma estrutura e uma 
dinâmica semelhante tendo-se a nítida percepção 
de quanto difícil se torna perenizar os sistemas de 
informação e os modelos nas suas funcionalidades 
e arquiteturas originais. 

Contemplar visões mais abertas e globalizadas 
nos sistemas de informação, agregando uma 
inteligência e auto-aprendizado que ultrapassem as 
intervenções dos especialistas ou usuários que 
interagem com o sistema , são premissas 
emergentes que diferenciam os sistemas 
construídos para usar e ficar.   

A utilização de agentes integrados deve ser  
uma premissa do meta-modelo  e por conseguinte 
dos modelos por ele sugeridos e a necessidade 
sistêmica através de um modelo que busca padrões 
tem seu embasamento na práxis e na facilidade de 
compreensão. 

Capra, no seu livro Sabedoria incomum [3], 
apresenta as idéias de Gregory Bateson  sobre este 
tema e que também serviram para rever seus 
pensamentos e escrevê-los na sua obra O Ponto de 
mutação :  

“A importante passagem de meu pensamento do 
'raciocínio físico' para o 'raciocínio sistêmico' 
ocorreu gradualmente, e resultou de muitas 
influências. (...) (...)Mais que tudo, porém, foi a 
influência de uma só pessoa, Gregory Bateson  
fornecendo-me os elementos-chave para uma visão 
radicalmente nova da natureza, que vim a chamar 
de ‘visão sistêmica da vida’". 

Segundo Capra, Gregory Bateson será 
considerado um dos pensadores mais influentes de 
nossa época por historiadores futuros. A 
singularidade de seu pensamento decorre de sua 
amplitude e generalidade. Numa época 
caracterizada pela fragmentação e pela sua 
especialização, Bateson desafiou os pressupostos 
básicos e os métodos das várias ciências ao buscar 
os padrões que se articulam por trás dos padrões e 
os processos subjacentes às estruturas. Ele 

2000 

1989 
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declarou que a relação deveria ser a base para 
toda a definição, e sua meta principal seria a de 
descobrir os princípios de organização em todos os 
fenômenos que observava, ´o padrão que une´, 
como ele diria”. [3, p.60] 

Desta forma, o meta-modelo, deverá também 
propor uma sugestão de padronização tanto no 
interfaceamento de sistemas,  como no 
interrelacionamento de conceitos e ontologias e no 
trafego de informação durante a procura na web  e 
a criação de uma base voltada ao conhecimento.  
Neste caso , um claro exemplo de como a 
característica de flexibilidade em relação a 
algoritmos selecionados, aliada a tipos de 
documentos processados, pode ser influenciada 
por um ambiente em que seja possível ao autor 
adicionar informações sobre a natureza do 
documento gerado (meta-informação) é por 
exemplo, adicionar informações referentes à sua 
categoria (ontologia), data de criação, data de 
última alteração, organização que o gerou, além do 
nome do próprio autor, somente para citar algumas. 
Tais informações poderiam (e deveriam) ser 
utilizadas, em conjunto com o conteúdo do 
documento, para determinar a melhor classificação 
de acordo com um grupo de categorias . Um 
ambiente em que tais condições são satisfeitas é o 
da web semântica (semantic web) [7] trabalhada 
por agentes cognitivos que entendam a sintaxe 
XML e RDF de forma a reduzir a eleição de casos e 
estudos que não estejam alinhados com o motivo 
da busca nesta fração do conhecimento. 
 
Resultados 
 

A Figura 2, que apresenta um cenário de artigos 
científicos  no âmbito da Ciência da Computação, 
não nos impede de tecer, ainda,  uma analogia para 
todas as outras áreas do conhecimento humano, 
inclusive na saúde e mais particularmente na 
medicina com seus estudos de casos, pesquisas e 
artigos. [8] 

Com esta variedade de experiências e 
conhecimentos médicos , e com o advento da 
internet globalizada , utilizando-se dos meios de 
apresentação de conteúdo disponível na web, 
pode-se dizer que justifica-se e é possível modelar 
um sistema de informação que utilizando agentes 
de busca[9][10], identifique, recupere, armazene e 
eleja uma lista global, multi-idiomas, de casos 
semelhantes, mesmo que de forma aproximada, 
mas que procure observar uma ordenação (Curva 
ABC) eleita através de um número aberto e flexível 
de variáveis, de critérios estratégico-decisórios [11] 
e de características particulares de cada 
investigação, criando-se uma base de 
conhecimento de grande significância para o apoio 

ao diagnóstico médico. Da mesma forma podemos 
aplicar esta justificativa, a mesma tecnologia 
envolvida e a mesma topologia sistêmica, para com  
a fase de escolha do tratamento de cura, de 
profilaxia ou de prevenção que podem incluir 
procedimentos eletivos ( guidelines ) . 

Se os agentes forem parametrizados com 
algoritmos que priorizem e ponderem cada item, 
cada evidência, cada palavra chave, de forma 
entrópica ou não, mas estrategicamente 
convincentes, e embarcando no sistema, processos 
inteligentes de contínuo refino decisório oferecendo 
uma auto-adequação ou um auto-aprendizado [8] e 
permitindo eventualmente, a interação com o 
usuário especialista médico [12], toda vez que  
novos casos sejam identificados e armazenados, 
atualizando continuamente esta base de 
conhecimento de casos semelhantes ao estudado, 
ainda mais, com a possibilidade da integração com 
outros sistemas de informação ou agentes, através 
de padrões abertos e ferramentas tecnológicas 
condizentes; ter-se-á um aprimoramento do 
conhecimento sobre a doença e seu tratamento, 
proporcionando uma revisão das variáveis sobre 
evidências (sinais e sintomas) e sobre o ambiente 
até que os casos elegidos sejam considerados 
satisfatórios para a tomada de decisão.  

Com esta visão globalizada, a necessidade de  
uma solução que atenda as mais variadas 
especialidades médicas necessitará de padrões de 
interface na sua modelagem como um sistema de 
informação que atua com outros sistemas na área 
médica (ex: HL7 ou MLM ou Arden Sintax ), 
padrões no armazenamento de imagens médicas 
(ex: DICOM) , padrões e terminologia e no 
armazenamento do conteúdo dos casos médicos 
(ex:UMLS, XML, XHTML), padrões na estrutura dos 
dados de clínica médica  (prontuários eletrônicos – 
ex: ASTM E3I; Guidelines – ex : GLIF), padrões na 
classificação de doenças (ex: CID-10 ou SNOMED) 
e  padrões de busca na web (Ex: RDF e XML) entre 
outros. 
 
Conclusão e trabalhos futuros 

 
Com as justificativas e a relevância do trabalho 

já identificadas, bem como algumas premissas e 
requisitos: podemos apresentar um diagrama 
(figura 3) que traz uma proposta de continuidade a 
este trabalho, com uma visualização do escopo e 
do horizonte de ação sugerido neste cenário e  que 
poderá servir para balizar a construção do referido 
meta-modelo, de forma a facilitar e fomentar o 
desenvolvimento de novos sistemas que ampliem o 
conhecimento e apoiem a decisão médica em todas 
as especialidades, auxiliando  tanto a medicina 
preventiva como a medicina curativa, e  
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proporcionando uma gestão do conhecimento na 
área da saúde com maior segurança no 
diagnóstico, na classificação e na escolha de 
procedimentos e diretrizes para o tratamento da 
doença , e em paralelo, oferecendo um  
desenvolvimento de competências do  profissional  
ou do estudante de medicina com conhecimentos 
mundiais da doença em estudo. 

Agentes de 
extração da 
web, seleção e 
armazenagem 

Estudos de 
casos Agentes de 

extração da 
web, seleção e 
armazenagem 

Guidelines

Sistema externo

Sistema externo

XML/RDF/XHTML

XML/RDF/XHTML

IA

IA
Prontuário e anamnese

ASTM - E31 - UMLS

Diagnóstico

Classificação

Tratamento
Guideline XML  

GLIF

HL7 – MLM - AS

HL7 – MLM - AS

HL7 – MLM - AS

HL7 – MLM - AS

EspecialistaPaciente

SNOMED – CID10

 
Figura 3 : Escopo e horizonte  do meta-modelo. 
 

Se ainda, este meta-modelo, conter uma análise 
estratégico-decisória utilizando ferramentas e 
métodos de última geração,  que proponha uma 
arquitetura aberta de um sistema de informação, 
orientado a objetos, que contenha agentes 
cognitivos e agentes reativos com as mais variadas 
funções, certamente encurtará  caminhos a 
especialistas e desenvolvedores de sistemas que 
contemplam estas necessidades. 
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Resumo – Neste trabalho desenvolveu-se um software de simulação dos processos de divisão celular e 
mutação da reação de centro germinal (CG). Esta reação é responsável pela criação de anticorpos de alta 
especificidade contra um agente patológico sendo, portanto, um processo chave na resposta imunológica 
humoral. A fim de estudar esta reação estabeleceu-se um modelo computacional realista e foram 
analisadas aspectos da população de linfócitos B produzida in silico, tais como características das árvores 
filogenéticas. Pode-se observar que estas características dependem fortemente i) da taxa de mutações 
deletérias que as células sofrem  e hei) da forma como a amostragem é feita dentro de uma população de 
células. Estes dois fatores não estão relacionados a um processo de seleção específico em que mutantes 
melhores têm vantagem em detrimento das células piores. 
 
Palavras-chave: anticorpos, linfócitos B, mutações, árvores filogenéticas, modelo computacional. 
 
Abstract –  In this work the process of cellular division and mutation in the germinal center (GC) reaction was 
studied with the help of a software developed to this end. The GC reaction is responsible for the 
development of high affinity antibodies against a certain pathological agent, being therefore a key process in 
the humoral immune response. In order to study this reaction a computational model was developed and 
some aspects of the resulting B lymphocytes population was studied such as properties of filogenetic trees. 
It was possible to observe that these properties are strongly dependent on i) the rate of deleterious 
mutations and ii) the way cells are picked from the whole population of cells. These factors are not directly 
related to any specific selection process in which better mutants have advantage against the bad ones 
causing their massive death. 
 
Key-words: antibodies, B-lymphocytes, filogenetic trees, computer model. 
 
Introdução 
 
 Este trabalho trata do fenômeno de 
maturação de afinidade relacionado à resposta 
imunológica humoral, ou seja, mediada por 
anticorpos. A medula óssea produz linfócitos B 
virgens de aproximadamente 1010 tipos 
diferentes, sendo cada tipo responsável por um 
anticorpo de acordo com a teoria de Burnet da 
seleção clonal [1]. Isto ocorre porque existe uma 
variabilidade natural nos genes que codificam as 
imunoglobulinas (Ig) - as proteínas que 
constituem os anticorpos.   

Devido a esta diversidade, quando o 
organismo é desafiado pela primeira vez por um 
antígeno, existem boas chances de se encontrar 
alguns tipos de células que produzem Ig com 
baixa ou moderada afinidade1 com ele.  Porém, 
em torno de duas semanas após o organismo ter 
sido exposto a um antígeno específico, observa-
se a presença de células B produzindo anticorpos 
                                                           
1 A afinidade entre um anticorpo e um antígeno expressa o 
grau de complementaridade química entre os dois. Quanto 
maior a afinidade entre um anticorpo e um antígeno, maior a 
efetividade com que esse anticorpo irá neutralizar o antígeno. 

com alta afinidade para esse antígeno. A este 
processo denomina-se maturação de afinidade e 
ele dará origem às células que comporão o 
repertório de células produtoras de anticorpos e 
de memória (células B de longa vida capazes de 
rapidamente iniciar uma resposta humoral quando 
desafiadas por antígeno para o qual elas 
produzem imunoglobulinas de alta afinidade).  

O processo de maturação de afinidade 
ocorre no tecido linfático dentro de folículos 
denominados centros germinais (CGs), que se 
formam em torno de 4  dias depois da exposição 
do organismo a um antígeno [2], [3].  Dentro dos 
CG as células proliferam-se a uma taxa de uma 
divisão a cada 7 horas aproximadamente [2] e 
sofrem mutações a uma taxa de 
aproximadamente 10-3 mutações/base/divisão 
[4],[5]. O que é uma taxa bastante elevada dado 
que em todos os outros processos de divisão 
celular, a probabilidade normal de mutação é de 
10-10  mutações/base/divisão [4]. Estas mutações 
pontuais estão concentradas na região dos genes 
que codificam as imunoglobulinas sendo, 
portanto, responsáveis pela geração de 
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diversidade que, associada a um forte processo 
de seleção, leva ao à maturação de afinidade.  

Acredita-se que a reação de centro 
germinal seja um processo semelhante à 
evolução darwiniana em que os mutantes de alta 
afinidade têm vantagem em detrimento das 
células originais e mutantes piores. No entanto, 
como esta reação se dá numa escala de tempo 
bastante curta, mecanismos de seleção especiais 
tem sido propostos para explicá-la tais como 
expansão dos mutantes melhores sem mutação 
[6], alternância de ciclos de proliferação com e 
sem mutação [7], curva de seleção com limiar que 
aumenta sempre que um mutante melhor surge 
[8]. 

Devido à sua importância para a resposta 
imune humoral e por ser um processo evolutivo 
em tão pequena escala de tempo e espaço, a 
reação de CG vem sendo estudada 
exaustivamente através de experimentos. Alguns 
dos dados experimentais mais relevantes são 
aqueles obtidos a partir do sequenciamento do 
DNA de um pequeno número de células extraídas 
de CGs [6], [9], [10]. A partir destes dados, são 
construídas  árvores filogenéticas que  constituem 
a principal ferramenta para descrição de qualquer 
processo evolutivo. Portanto, a análise destas 
árvores pode levar a respostas sobre o processo 
de seleção se for feita sistematicamente. 

Experimentalmente, no entanto, não é 
possível ainda obter um grande número de 
árvores nas diferentes etapas da reação de CG 
para uma análise estatística satisfatória e as 
análises das árvores são essencialmente 
qualitativas.  

Propõe-se aqui um modelo computacional 
realista do processo de proliferação que ocorre no 
CG que permita a realização de experimentos in 
silico. Neste trabalho especificamente, o objetivo 
é fazer uma análise quantitativa das árvores 
filogenéticas geradas pelo modelo computacional 
sem incluir nele nenhum mecanismo de seleção 
positiva. O objetivo é verificar como fatores não 
relacionados à seleção mediada por antígeno tais 
como a taxa de mutações deletérias influenciam 
nestas árvores e poder estimar o quanto 
fenômenos "não darwinianos" são importantes na 
reação de centro germinal. 
 
 
Metodologia 
 
O modelo computacional proposto aqui para o 
processo de proliferação/mutação é bastante 
simples: cada célula é modelada como sendo um 
objeto dotado de uma seqüência de nucleotídeos 
de tamanho N. Outros atributos do objeto “célula” 
são o número de mutações que ela já sofreu, os 
sítios e o tipo destas mutações (se são 
silenciosas ou substitutivas ou se são stop). 
 O modelo leva em conta alguns fatos 
gerais sobre mutações: são consideradas 

mutações silenciosas aquelas que não modificam 
o aminoácido. Por exemplo, os códons GCA e 
GCC codificam ambos o aminoácido arginina. 
Portanto, a mutação de A para G na última 
posição deste códon é dita silenciosa. As 
mutações não silenciosas são chamadas de 
substitutivas. Além disso, algumas mutações 
darão origem aos códons stop (TAA,TAG,TGA) 
onde a transcrição gênica é interrompida. 
Algumas mutações substitutivas podem ser 
deletérias, ou seja, podem produzir alterações 
que levem a célula à morte ou a previnam de 
produzir anticorpos válidos. As mutações que 
levam a códons stop, por exemplo, são sempre 
deletérias.  

Além destes fatos gerais o modelo 
considera que as mutações não ocorrem com a 
mesma probabilidade em todos os sítios de uma 
seqüência. Análises das regiões não codifcadores 
mostram que na hypermutação dos CG que a 
base A muta com mais frequência do que a G; e o 
códon AGC sofre mais mutações que o AGA 
[11],[12]. Em experimentos semelhantes 
observou-se que a mutabilidade de um nucleótido  
depende da sua posição dentro de uma 
sequência [13]. 

A mutabilidade de um nucleotídeo é 
representada no modelo pelo seu índice 
mutacional MI – cujo valor é definido em [11] 
como sendo razão entre a freqüência observada 
de mutação de um nucleótido e aquela esperada 
se a probabilidade de mutação fosse uniforme. 
Para este trabalho, calcula-se este índice de 
acordo com o que é proposto em [13],  

A probabilidade de mutação do nucleótido 
na posição i, levando em conta seu índice 
mutacional, será dada por: 

Pi = MI  p. 
Sendo p a probabilidade que o nucleótido teria de 
mutar caso a taxa de mutação fosse uniforme ao 
longo de toda a sequëncia. 
 Ao final de n gerações tem-se uma 
população de aproximadamente 2n células com 
seqüências diversas e descendentes de um 
ancestral comum. A população como um todo é 
modelada como uma lista encadeada de objetos 
"célula". O processo de divisão celular é simulado 
substituindo, a cada geração, cada célula da lista, 
por duas células filhas que tem probabilidade de 
sofrerem mutação de acordo com os métodos 
descritos acima. A fim de modelar a vizinhança 
espacial entre células irmãs, tais células são 
mantidas juntas dentro da lista. 
 A seqüência ancestral, bem como a taxa 
de mutação e a proporção de mutações deletérias 
que não são stop -  w - são fornecidos como 
parâmetros no modelo.  
 A morte de células que sofreram 
mutações stop ou deletérias é simulada 
deletando-se da lista, depois da divisão, as 
células que sofreram mutações stop e uma 
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proporção w do número de células que sofreram 
mutações substitutivas não stop. 
 A fim de analisar quantitativamente as 
árvores filogenéticas geradas pelo modelo, foram 
utilizados os métodos descritos em [8]. 
 Foram implementadas rotinas que,  
montam a árvore filogenética de uma lista de 
células. A árvore é codificada da forma proposta 
em [8]: cada mutação diferente presente na lista 
corresponde a um nó da árvore. Mutações 
presentes em mais de uma seqüência dão origem 
a nós com filhos. 

Por exemplo, o grupo de sequencias 
abaixo (onde as letras em negrito são referentes 
às mutações) dá origem à árvore da Figura 1. 
 
Posição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AACTGGAAACTT   
ACCTGGAAACTT  
ACCTGGAATCTA  
ACCTCGAATCTT  

  ACCTGGCATCTT 
 
 
 

 
Figura 1: Árvore filogenética da população de 
seqüências que foi dada como exemplo nesta 
seção. 
 
 A árvore representa um caminho 
evolutivo que as seqüencias seguiram: na árvore 
da Figura 1, pode-se deduzir que a seqüência 
original sofreu uma mutação na posição 2, 
seguida de outra na posição 8. As células com 
estas duas mutações deram origem a 3 clones 
diferentes com mutações nas posições 4, 6 e 10, 
respectivamente.  

Para analisr as  árvores de forma 
quantiativa é necessário parametrizá-las e para 
tnato utilizamos aqui os parâmetros definidos em 
[8]:  

•número total de nós; 
•número de folhas: número de nós que não 

tem derivações; 
•nós split: número de nós que tem dois ou 

mais filhos; 
•nós pass-through : número de nós que tem 

somente um filho; 
•numero máximo de filhos por nó split; 
•número minimo de filhos por nó split; 

•número médio de filhos por nó split; 
 
E introduzimos um novo parâmetro: 
 

• nós germline: número de filhos da 
sequência original  

 
Por exemplo, a árvore da Figura 1 tem ao 

total 5 nós, 3 folhas,  1 nó germline, 1 nó split, 1 
nó pass – through, e número médio de filhos por 
nó split igual a 3.  

Como mencionado na Introdução, nos 
experimentos são extraídas apenas algumas 
poucas células que são sequenciadas e 
analisadas. A fim de modelar este processo de 
amostragem, as árvores são construídas a partir 
de uma pequena amostra da população (lista) 
que pode ser retirada de uma vizinhança restrita 
ou aleatoriamente de qualquer posição da lista. 

A estocasticidade presente no processo 
biológico foi modelada utilizando-se um gerador 
de números pseudo-aleatórios para os processos 
de mutação, morte de células com mutações 
deletérias e amostragem das células. 
 
Resultados 
 
 Utilizando o software descrito na 
Metodologia, realizaram-se alguns experimentos 
in silico a fim de observar as características da 
população de células gerada com o modelo. 

Adotamos o valor  de p=1.1 10-3 pois é o 
valor mais preciso de acordo com [5]. 
 Não se sabe qual é o valor de w e obter 
este valor experimentalmente, a partir de dados 
sobre a estrutura secundária, é algo que ainda 
não foi feito (até o nosso conhecimento). 
Estudou-se, portanto, como este valor influencia 
as características das árvores. 
 Para os experimentos com o modelo 
tomamos como seqüência ancestral (da célula 
fundadora) o gen VkOx1 que codifica a região 
variável do anticorpo contra o composto 2-fenil-5-
oxazolona (PhOx). Escolhemos este gen, pois a 
resposta anti-PhOx em ratos vêm sendo estudada 
exaustivamente na literatura [6],[10],[14],[15] e as 
árvores filogenéticas ao longo de vários dias após 
a imunização foram obtidas por vários autores [6], 
[10], [15]. 
 O gen VkOx1 consiste em 321 
nucleotídeos e sua seqüência foi obtida em [16]. 
 O experimento consiste em deixar a 
população evoluir através de divisões celulares a 
partir de uma única célula ancestral por um 
determinado número de gerações. Ao fim deste 
período, uma amostra das células é extraída, a 
árvore correspondente é construída e analisada. 
O experimento é repetido mudando-se a semente 
do gerador de números pseudo-aleatórios a fim 
de simular a existência de vários centros 
germinais e obter um comportamento médio. 
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 Na Figura 2 estão mostradas árvores 
filogenéticas geradas pelo simulador a partir de 
uma amostra de 70 células extraídas de uma 
população que evolui por 13 gerações (esquerda) 
e 30 gerações (direita) a partir de uma única 
célula ancestral com gen VkOx1, e w=0.9.  
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Árvores filogenéticas geradas pelo 
simulador a partir de uma amostra de 70 células 
extraídas de uma população que evoluiu por 13 
(esquerda) e 30 (direita) gerações a partir de uma  
única célula ancestral com gen VkOx1 com 
w=0.9. 
 

Analisou-se sistematicamente como os 
parâmetros das árvores variam de acordo com a 
idade da população (geração em que a simulação 
foi interrrompida e a amostra foi coletada) e com 
o valor de w -  a proporção de mutações letais. As 
figuras 3 e 4 mostram os resultados obtidos: cada 
ponto das figuras corresponde à média de 20 
processos de simulação de centros germinais e 
as barras de erro ao desvio-padrão associado. 

Na Figura 3 observa-se que o número 
total de nós das árvores tende a aumentar como 
o aumento da idade da população, o que é 
esperado pois as células vão acumulando 
mutações a cada geração. Um fato interessante é 
que o número de nós tende a um valor estável 
que, na verdade é o número máximo de 
mutações diferentes que se pode observar numa 
amostra finita e pequena da população (no caso 
da Figura 3 foram tomadas sempre 70 células). 
Na verdade observou-se, através de simulações 
para diferentes tamanhos de amostras que este 
patamar depende do tamanho da amostra.  O 
efeito das mutações deletérias no número médio 
de nós é aquele esperado a priori: à medida que 
o valor de w aumenta, há menores chances de as 
células acumularem muitas mutações antes de 
morrerem o que resulta em árvores menores -  
com menos nós. 
 

Figura 3 – Número médio de nós das árvores 
obtidas de uma amostra de 70 células em função 
da idade da população para três valores de w.  
 
 Analisando a Figura 4 observa-se que 
após uma expansão inicial há uma queda no 
número de nós que derivam diretamente da 
origem (nós germline) à medida que a população 
aumenta com as gerações. Isso ocorre não como 
uma conseqüência do padrão de mutação em si, 
mas sim do padrão espacial das células: células 
irmãs ficam próximas na população e a 
amostragem também é feita dentro de uma 
vizinhança restrita. Assim, numa população 
grande que já está evoluindo há muitas gerações, 
se tomarmos uma amostra pequena de células 
próximas espacialmente é muito provável que 
todas elas descendam de um ancestral comum, 
que por sua vez descende da célula original, 
como na Figura 2 à direita.  Por outro lado, numa 
população mais jovem as células que derivaram 
diretamente da original ainda estão relativamente 
próximas e são capturadas na mesma amostra 
gerando árvores como a da Figura 2 à esquerda. 

 
Figura 4: Número médio de nós germline em 
função da idade da população para três valores 
de  w (barras de erro foram suprimidas para maior 
clareza). 
  

Ainda analisando-se a Figura 4, observa-
se que o número de nós germline aumenta 
quando w aumenta. Isto se dá porque para altos 
valores de w, devido à morte de células com 
muitas mutações, não há formação de domínios 
espaciais com descendentes de um mesmo 
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ancestral. As filhas de ancestrais diferentes 
acabam misturando-se mesmo após muitas 
gerações. 
 
Discussão e Conclusões 
  
 Não se sabe exatamente como funciona o 
mecanismo de seleção nos centros germinais. 
Uma idéia proposta há alguns anos, e bastante 
difundida, é a existência de ciclos alternados de 
fases proliferação e seleção quando as células 
“ruins” morreriam maciçamente e as melhores re-
entrariam na fase de proliferação [7]. Este modelo 
foi melhorado recentemente pelos autores de [17] 
para levar em conta aspectos quantitativos. Estes 
observaram, porém, que o modelo não consegue 
reproduzir o comportamento individual de centros 
germinais. Além disso, estes modelos não 
analisam a evolução do genótipo das células 
trabalhando somente com classes de afinidades. 
 Outra hipótese de como a seleção atua é 
a expansão de mutantes de alta afinidade sem 
mutação [6]. Esta hipótese é baseada 
principalmente em árvores filogenéticas obtidas 
experimentalmente que mostram um pequeno 
número de nós em comparação com o esperado 
em populações na geração 30. 
 Neste trabalho procurou-se construir um 
simulador para os processos de proliferação e 
mutação nos centros germinais da forma mais 
realista possível. Como se estivessem sendo 
realizados experimentos in vitro, deixou-se as 
células se proliferarem e mutarem sem aplicar 
nenhum mecanismo de seleção a não ser a 
seleção negativa das mutações deletérias que, 
com certeza, está presente nos centros 
germinais. 
 Observou-se que as árvores filogenéticas 
construídas a partir de amostras pequenas da 
população tem suas características grandemente 
influenciadas pela proporção de mutações 
deletérias cujo valor exato não se conhece ainda; 
pelo tamanho da amostra; e, principalmente, pela 
forma como a amostra é retirada da população – 
se são tomadas somente células vizinhas ou são 
extraídas células uniformemente dentro da toda a 
população. 
 Por exemplo, observou-se aqui que 
árvores com um só ramo saindo direto da célula 
fundadora (como na Figura 2 à direita), podem 
não indicar necessariamente o predomínio de um 
mutante de alta afinidade em toda a população, 
mas refletir a forma como as poucas células que 
foram extraídas do CG.  
 Isso nos leva a concluir que para uma 
análise quantitativa de dados tais como árvores 
filogenéticas é necessário especificar o tamanho 
da amostra retirada e a forma como a 
amostragem é feita 

Sendo o objetivo último dos experimentos 
inferir as características das populações inteiras 
dos centros germinais ao longo de toda a reação, 

verifica-se que são necessários métodos 
estatísticos elaborados pois  geralmente as 
amostras são bastante pequenas e de tamanho 
variável (por exemplo em [10] a árvore do dia 7 é 
construída com uma amostra de 13 células 
enquanto que a do dia 10 com uma amostra de 
30 células). 

Com ajuda do software de simulação que 
foi desenvolvido neste trabalho será possível 
estudar ou desenvolver métodos estatísticos 
adequados para análise de árvores experimentais 
pois as características da população inteira são 
conhecidas.  
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Informatização das unidades básicas de saúde em Bel o Horizonte: 
mudanças e aperfeiçoamento dos processos de trabalh o e de gestão 
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1 Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; 2  Empresa de informação e informática de Belo Horizonte 
 
Resumo  – 
 
O presente trabalho visa apresentar e analisar a experiência de Belo Horizonte com a incorporação de 
tecnologias baseadas na microinformática na rede de atendimentos básicos dos serviços de saúde. O foco da 
análise está na metodologia adotada nos processos de elaboração, desenvolvimento e implementação do 
Sistema Saúde em Rede. Trata-se de uma metodologia centrada no usuário da informação e no fomento da 
completude do ciclo de aprendizado organizacional.  Atribui-se à metodologia parte significativa da bem 
sucedida incorporação da tecnologia e as mudanças ocorridas com a eficaz gestão do ciclo informacional, 
assim como, a revisão e aperfeiçoamento de processos e fluxos assistenciais e gerenciais desencadeados 
pelas reflexões geradas para o desenvolvimento do sistema.  Essas mudanças também impactaram de forma 
muito satisfatória na implantação do Programa de Saúde da Família, que ocorreu concomitantemente ao 
processo de implantação do prontuário eletrônico. Por fim, a referida análise permite corroborar com a 
concepção que prontuário eletrônico é mais que um recurso tecnológico, é um conceito que implica e provoca 
mudanças significativas nos processos assistenciais e gerenciais.   
 
 
 
Palavras-chave: aplicações de informática médica; sistemas de tomada de decisão clínica; sistemas de tomada 
de decisão administrativas. 
 
Abstract  –  
 
This work aims to present and to analyze the experience of Belo Horizonte with the incorporation of based 
technologies in the microcomputing in the net of basic attendances services of health. The focus of the analysis 
is in the methodology adopted in the elaboration processes, development and implementation of the Health 
System in Net. It is a methodology centered in the user of the information and in the incentive of the finalization 
of the organizational learning cycle. An important part of the well succeed incorporation of the technology and 
the changes occurred with the effective administration of the cycle informational, are attributed to the 
methodology, as well as, the revision and improvement of the processes and assistance and managerial flows 
unchained by the reflections generated for the development of the system.Those changes also influenced in a 
very satisfactory way in the implantation of the Family Health Program, hat happened concomitantly to the 
process of the implantation of the electronic health register. Finally, the referred analysis allows to corroborate 
with the conception that electronic health register is more than a technological resource, it is a concept that 
implicates and incurs significant changes in the assistance and managerial processes. 
  
Key-words: decision support systems management; medical informatics aplications;  decision support systems 
clinical. 
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Introdução 
 

O processo de informatização da Rede 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte tem como 
conceito norteador o prontuário eletrônico do 
usuário.  Sendo assim, não refere apenas às 
orientações para desenvolvimento e implantação de 
uma ferramenta tecnológica, mas objetiva, também, 
alterar valores de uma cultura baseada em práticas 
informacionais fragmentadas para uma cultura 
informacional ecológica, voltada para a qualificação 
dos resultados e para geração de conhecimento.  

A mudança de foco dos processos de 
informatização centrados na tecnologia para a 
compreensão da informatização como recurso 
fomentador de avanços relacionados à qualidade 
dos serviços e da geração de conhecimento, faz 
parte de um processo evolutivo percebido no setor 
empresarial e público. 

A década de 1980 foi marcada pela 
reorganização do sistema produtivo, visando 
ampliar o mercado, baixar custos e aumentar a 
competitividade. No setor público as necessidades 
se assemelham, o modelo de administração pública 
burocrático é apontado  nos diversos diagnósticos 
como um dos responsáveis pela “inoperância” do 
Estado, e várias iniciativas são testadas visando 
ampliar a qualidade do atendimento, eficácia, 
eficiência e efetividade. Ou seja, está em 
desenvolvimento um modelo de administração 
pública pós-burocrática que pretende deslocar a 
centralidade da ação nos processos meios para os 
resultados.  

As alternativas gerenciais para atender as 
necessidades dos setores público e privado 
também se assemelham, pois evidenciam duas 
dimensões importantes dos processos de oferta de 
bens e serviços: a qualidade e a capacidade de 
inovar e adaptar-se aos processos dinâmicos de 
mudanças. 

A qualidade dos serviços e bens torna-se o 
principal eixo orientador da reestruturação do 
sistema produtivo baseando-se na organização do 
trabalho através de grupos de pessoas, nos quais 
interagem engenheiros de projetos, programadores 
e operários para discutir e implementar manutenção 
e melhorias nos processos instituídos; e nos grupos 
que procuram utilizar quotidianamente o 
conhecimento operário, conforme Santos (2003, p. 
38). Esse modelo tem origem no Japão e é 
propagado no mundo inteiro como a alternativa ao 
modelo fordista/taylorista.  Sua estratégia 
viabilizadora baseia-se na capacidade de gestão 
dos processos informacionais visando o 
compartilhamento, criação e uso do conhecimento, 
e conseqüentemente, ampliação das bases 
materiais e imateriais de adaptação às 

necessidades do mercado. Sendo assim, a revisão 
dos processos produtivos vem se desenvolvendo 
concomitantemente com as propostas de gestão da 
informação e do conhecimento. 

No setor público a falta de qualidade nos 
serviços e bens ofertados tornou-se uma máxima 
do senso comum atribuída à burocracia. Burocracia 
é compreendida como sinônimo de processos 
longos, pouco resolutivos, com grande dispêndio de 
tempo, assim como, entrave às mudanças, enfim, 
pouco ou quase nenhuma visualização dos 
resultados. Esse quadro diante de uma crise fiscal 
e aumento das necessidades da população coloca 
em evidência a necessidade de repensar os 
processos visando à ampliação da qualidade e 
obtenção de resultados eficazes, eficientes e 
efetivos.  Observa-se que o desenvolvimento de um 
modelo pós-burocrático vem ocorrendo baseando-
se no: incentivo à adoção de parcerias com o setor 
privado e com as organizações não 
governamentais; ampla introdução de mecanismos 
de avaliação de desempenho individual e de 
resultados organizacionais; maior autonomia às 
agências governamentais e horizontalização da 
estrutura hierárquica; descentralização política; 
estabelecimento do conceito de planejamento 
estratégico; flexibilização das regras; flexibilização 
da política de pessoal; e na profissionalização dos 
servidores públicos, conforme Ribeiro (2003, p. 32-
33). Portanto, tanto no setor público quanto no 
privado as dimensões da qualidade e da 
capacidade de inovação são observadas, assim 
como, a compreensão estratégica da informação e 
do conhecimento.  

A informatização é apontada como um 
importante recurso para implementação das 
estratégias de ampliação da qualidade, assim 
como, para o gerenciamento da informação e do 
conhecimento. Esse lugar da informatização é 
relativamente recente, pois existia um pensamento 
hegemônico que a informatização servia 
principalmente para a automação de processos e, 
conseqüentemente, substituição da mão-de-obra 
humana. Nessa visão a informatização tem como 
centralidade a máquina, a tecnologia, relegando ao 
segundo plano a dimensão humana da organização 
do trabalho e sua importância nas adaptações 
necessárias durante as crises, que por sua vez, 
tornaram-se muito comuns nos tempos atuais.  

Atualmente vigora um pensamento que 
compreende a informatização como recurso, 
ferramenta e estratégia do trabalho humano, que 
tem como objetivo facilitar, agilizar, qualificar 
processos informacionais e ampliar as 
possibilidades de geração, uso e compartilhamento 
de conhecimento. Sendo assim, a informatização 
está a serviço da qualificação dos processos e da 
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produção de resultados satisfatórios, e o homem 
está no centro desse processo, pois o fenômeno 
informacional é também de ordem humana e social, 
e não apenas de ordem material e tecnológica.   

Esse é o contexto da definição de 
prontuário eletrônico, como um importante recurso 
tecnológico a serviço da qualificação dos processos 
informacionais sobre o usuário dos serviços de 
saúde, visando melhoria na assistência à saúde e 
nos processos gerenciais, de planejamento, 
monitoramento e avaliação dos serviços. A 
incorporação desse recurso tecnológico nos 
processos de trabalho já existentes nas unidades 
básicas de saúde requereu estratégias de 
sensibilização, reflexão sobre  a organização do 
trabalho, parâmetros de qualidade e mudanças no 
modelo de gestão. 

No caso de Belo Horizonte esse processo 
ocorreu concomitante com a mudança do modelo 
assistencial baseado no Programa de Saúde da 
Família. Avalia-se que a informatização foi um 
recurso significativo no auxílio às revisões de 
processos e fluxos. 

 
Metodologia 
 
  Partindo do princípio que os recursos 
tecnológicos estão a serviços das necessidades 
humanas, gerenciais e sociais dos processos de 
trabalho e de ações/comportamentos, a 
metodologia utilizada na incorporação desses 
recursos nas unidades básicas de saúde de Belo 
Horizonte foi centrada no usuário da informação.  
 Essa abordagem pressupõe que a 
informação não exista de forma objetivada; é 
resultado do processo de construção executado 
pelo usuário, na qual o significado é construído de 
forma subjetiva, dependente da situação. Ou seja, 
busca compreender o que ocorre no processo de 
construção de necessidades de informação e sua 
relação com os sistemas de informação conforme 
Santos (2003, p.62), visando à otimização do uso 
da informação. 
 Considerando essa concepção Allen (1996) 
propõe uma metodologia para criação de sistemas 
baseados no usuário que contempla as etapas de 
identificação de grupos de usuários, investigação 
das necessidades de informação desses grupos, 
descoberta do tipo de tarefa que o usuário 
desempenha ao encontrar essas necessidades; 
investigação de fontes a que os usuários recorrem 
para completar essas tarefas e síntese dos passos 
anteriores para se forjar proposta de modelo 
referencial que possa orientar a construção de 
sistema de informação. Esse modelo metodológico 
não ignora a importância da performance do serviço 
em termos da eficácia da sua estrutura de dados 

para armazenar informações que precisam ser 
mensuradas e da efetividade de sua interface, e da 
satisfação do usuário com os resultados da 
recuperação. Tanto a dimensão do sistema como a 
do usuário precisam ser contempladas de forma 
equânime.  
 Agrega-se a essa concepção metodológica 
a importância das reflexões do usuário da 
informação sobre o fazer (trabalho) cotidiano, 
identificando as necessidades e fluxos 
informacionais, os problemas da organização do 
trabalho, as possibilidades de uso da informação e 
da inovação.  Pode-se então considerar que a 
metodologia de desenvolver e implementar um 
sistema de informação reconhecendo o 
protagonismo do usuário desencadeia um processo 
de aprendizado organizacional e de perenidade das 
mudanças, pois a mudança organizacional só 
ocorre mediante mudança das atitudes dos seus 
membros, resultante de um processo de 
aprendizagem coletiva que promova novas formas 
de reflexão e ação, conforme Guadagnin (2000, p. 
23).  
 Na experiência de Belo Horizonte a 
convergência metodológica centrada no usuário da 
informação e o aprendizado organizacional 
resultaram em um significativo conjunto de teorias e 
práticas que forjaram no cotidiano do 
desenvolvimento e implementação do Sistema 
Saúde em Rede ações e estruturas facilitadoras da 
incorporação da tecnologia.  
 Destacam-se as inúmeras atividades 
coletivas com os diversos grupos de profissionais 
para refletir sobre os processos, fluxos, 
necessidades e uso da informação, proporcionando 
o compartilhamento dos modelos mentais 
individuais, que por sua vez, expandiram a base de 
significados coletivos e ampliaram as possibilidades 
de agregarem  outros conhecimentos.  
 Para efetivar as atividades supracitadas foi 
necessário montar uma equipe de profissionais com 
conhecimento e habilidades para proceder às 
diversas ações, fomentando as reflexões, 
sistematizando-as e agregando-as ao 
desenvolvimento do sistema. Essa equipe também 
se responsabilizou pela garantia da produção 
coletiva, evitando a fragmentação e a não 
completude do ciclo de aprendizagem 
organizacional.  
 O processo de desenvolvimento e 
implementação do Sistema Saúde em Rede 
resultou em um produto de qualidade que foi 
rapidamente incorporado pelos profissionais, além 
de provocar mudanças muito significativas nos 
processos de trabalho e na gestão dos serviços.  
 
Resultados 
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 O conhecimento organizacional gerado 
através das reflexões e problematizações 
proporcionadas pelo ensejo do desenvolvimento do 
Sistema Saúde em Rede e a qualidade da gestão 
do ciclo informacional promovida pela 
informatização provocaram mudanças significativas 
observadas na implantação de um sistema de 
gestão da área de saúde integrando atividades 
administrativas e assistenciais; no aperfeiçoamento 
do processo de trabalho assistencial; e no 
aperfeiçoamento da capacidade de gestão do 
Programa de Saúde da Família.  
 A implantação de um sistema de gestão da 
área de saúde integrando atividades administrativas 
e assistenciais tornou-se possível com o Sistema 
Saúde em Rede através do controle do estoque e 
dispensação de medicamentos e itens de 
almoxarifado, que registra etapa por etapa desse 
processo. É possível também realizar estudos e 
avaliação de custos, pois existem informações que 
permitam a vinculação entre orçamento e custos 
por unidade assistencial e por item de custos. Com 
isso, pode-se afirmar que o Sistema tornou-se um 
importante instrumento dos processos de 
monitoramento e gestão dos custos das unidades 
de saúde. 

O aperfeiçoamento do processo de trabalho 
assistencial pode ser considerado como um 
processo contínuo em desenvolvimento, pois o uso 
da informação desencadeia novas necessidades 
informacionais, que geraram novos conhecimentos 
e assim se segue a espiral virtuosa do 
conhecimento. Mas, observa-se que o 
desenvolvimento e uso do Sistema Saúde em Rede 
provocaram mudanças significativas no foco das 
atividades, que antes se centravam nas rotinas 
meio e atualmente focam-se no trabalho 
assistencial e na qualidade do atendimento ao 
paciente/usuário. Concretamente isso representa: 
� agilização dos processos, com significativa 

diminuição do tempo de espera de vários 
procedimentos como agendamentos e realização 
de exames;  

� reestruturação do fluxo vinculado às condutas 
assistenciais, otimizando os recursos existentes;   

� estruturação do acolhimento na unidades 
básicas e na urgência; 

� disponibilização e uso de informações na 
tomada de decisão clínica, de forma mais rápida 
e com  qualidade. Isso ocorre em função do uso 
de protocolos assistenciais e do acesso ao 
histórico do paciente em outros níveis de 
complexidade e ao resultado de exames.   

O aperfeiçoamento dos processos de 
trabalho impactou de forma muito satisfatória na 
capacidade de gestão do Programa de Saúde da 

Família, pois alterou a centralidade das ações antes 
nas atividades de controle para as atividades de 
planejamento, monitoramento e avaliação. Ou seja, 
introduziu mudanças no comportamento gerencial, 
que antes não se atinham aos resultados das ações 
e agora se ocupam e se instrumentalizam para 
gerenciar voltando-se para os resultados. Isso foi 
possível com a liberação de tempo, conseqüência 
natural do processo de informatização, que tornou 
mais ágil o registro, processamento e recuperação 
da informação. Esse tempo disponibilizado foi 
sendo ocupado pelas atividades de 
aperfeiçoamento dos processos de trabalho e pela 
incrementação dos instrumentos de gestão.  

Os instrumentos de gestão do Programa de 
Saúde da Família disponibilizados pela 
informatização baseiam-se, principalmente, no 
acompanhamento on line de atividades planejadas 
e executadas pelo conjunto das equipes, 
abrangendo diversos bancos de dados e sistemas. 
Destaca-se o Extrator de Relatórios e Indicadores, 
como uma importante ferramenta tecnológica a 
serviços dos referidos instrumentos de gestão. 
Trata-se de uma tecnologia datawarehouse que 
utiliza várias bases de dados, que é disponibilizada 
através da intranet e tem uma interface amigável e 
flexível.  

O uso dessa ferramenta e 
conseqüentemente o uso da informação permitiram 
o estabelecimento de parâmetros avaliativos para 
os indicadores pactuados com as equipes.  Esses 
indicadores visam acompanhar a qualidade dos 
serviços prestados pelas equipes de Saúde da 
Família considerando quatro dimensões:  
� a captação do paciente/usuário, visa verificar o 

quanto da população foi atendida pela equipe em 
relação à população esperada. 

� o acompanhamento do paciente/usuário, volta-
se para as doenças e situações que necessitam 
de acompanhamento como diabetes, hipertensão, 
desnutrição, asma, gestação e puericultura. Visa 
verificar se os pacientes/usuários captados estão 
sendo acompanhados conforme parâmetros de 
qualidade pré-estabelecidos. 

� agravos evitáveis (internação), volta-se para 
verificação da existência de agravamento de 
doenças evitáveis pela ação eficaz das equipes, 
tais como: complicações da diabetes, acidentes 
cardiovasculares em hipertensos e pneumonia 
em idosos e crianças.  

� resolutividade, é composta por indicadores que 
permitam a avaliação da eficácia e da efetividade 
das ações das equipes em relação às condutas, 
procedimentos, processos de trabalho e fluxos.  

 
Discussão e conclusões 
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 A experiência da informatização da Rede 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 
especialmente relacionado à implementação do 
Sistema Saúde em Rede, permite corroborar a 
assertiva que a informatização não tem fim nela 
mesma e que deve ser planejada e implantada na 
perspectiva de introduzir mudanças de 
comportamentos organizacionais. No caso 
analisado neste trabalho essas mudanças visavam 
estabelecer facilitadores para a implementação 
efetiva do Programa de Saúde da Família e para 
incorporação de novas práticas gerenciais de um 
modelo de administração pública pós-burocrática.  
 Observou-se que o sucesso da 
incorporação da tecnologia nessa perspectiva está 
diretamente relacionado ao método empregado nos 
processos de desenvolvimento e implementação da 
ferramenta. Trata-se de uma metodologia centrada 
no usuário da informação e nas atividades que 
visam a completude do ciclo de aprendizado 
organizacional. Essa metodologia não só favoreceu 
o uso da ferramenta tecnológica, mas também, 
inseriu reflexões que resultaram na mudança de 
hábitos, crenças e valores que regiam a cultura 
organizacional das unidades básicas de saúde e do 
atendimento ao usuário/paciente.  
 Sendo assim, o prontuário eletrônico pode 
ser afirmado e confirmado como um conceito, ou 
seja, mais que uma tecnologia, pois provoca 
mudanças significativas e impactantes nos diversos 
níveis assistenciais e gerenciais dos serviços de 
saúde.  
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Resumo - A partir da crescente preocupação de organizações pagadoras de serviços de saúde com a 
otimização dos recursos financeiros aplicados nas ações em saúde estabeleceu-se uma nova especialidade 
para os profissionais de saúde: a Auditoria de Contas Médicas Hospitalares. A realização da presente 
pesquisa teve como objetivo propor um formulário de coleta de dados para os profissionais envolvidos nesta 
atividade, a fim de que os dados nele coletados fossem estruturados de maneira a contribuir de maneira 
eficaz para a produção de informação e conhecimento relacionado aos gastos com a área hospitalar.  
 Foram coletados formulários de cinco operadoras de saúde do tipo auto-gestão da cidade de Curitiba-PR, e 
posteriormente realizadas discussões com especialistas na área de Auditoria para que finalmente fosse 
proposto um modelo para a coleta de dados em Auditoria de Contas Médicas Hospitalares. Foram 
elaboradas 17 categorias, sendo que duas delas caracterizam-se por campo aberto, e as demais como 
campo fechado. A contribuição da presente pesquisa é a modelagem dos dados essenciais para a prática 
da Auditoria de Contas Médicas Hospitalares, otimizando a prática dessa auditoria, e servindo de base para 
a implementação de um sistema com versão para PDA. 
 
Palavras-chave: auditoria de enfermagem, auditoria de contas médicas hospitalares, informação em saúde. 
 
ABSTRACT- Medical-Hospitals Bills Audit is a new specialty for health professionals, established from the 
increasing interest of health care financing organizations on the optimization of the financial resources 
applied to health actions. This paper aims to propose a data collection form to model data in a effective way 
that it would lead to the production of information and knowledge related to medical-hospital expenses. 
Forms were analyzed from five health organizations in Curitiba -PR, that perform the activity of Medical-
Hospital Bills Audit. Afterwards, specialists in this area were consulted, and finally we proposed a model  
for data collection. Seventeen categories were developed, two of them as open fields, and the others as 
closed fields. The relevance of this paper arises from modeling the essential data for the Medical-Hospital 
Bills Audit, which may enhance the audit practice, and serve as a base to the implementation of a system 
with a PDA version.  
 
Keywords: nursing audit, medical-hospitals bills audit, health information. 
 
Introdução 

Muito vem sendo discutido em relação às 
questões estratégicas no gerenciamento e 
controle de organizações de saúde, e seus 
processos de gestão. A partir da crescente 
preocupação de organizações/ fontes pagadoras1 
de serviços de saúde com a otimização dos 
recursos destinados ao financiamento das ações 
em saúde, se estabelece uma nova especialidade 
para os profissionais de saúde: a Auditoria de 
Contas Médicas Hospitalares.  

A Auditoria Médica consiste na revisão, 
perícia, intervenção ou exame de contas de 
serviços ou procedimentos [1] prestados por 
organizações prestadoras de serviços de saúde2. 
É realizada por auditores ligados a uma 
organização/ fonte pagadora que é responsável 
pelo pagamento destas contas. 

                                                           
1 Organização ou fonte pagadora – Sistema Público de 
Saúde; Operadoras de Planos de Saúde como: Seguradoras, 
Cooperativas Médicas, Autogestões; ou o próprio paciente.  
 
2 Organização prestadora de serviços de saúde/ Prestador: 
hospitais, clínicas, centros de saúde. 

Também neste contexto, é essencial a 
sistematização das informações, uma vez que 
nem sempre os gestores dispõem das 
informações necessárias para decidir com 
segurança e consistência. O fato é que nem todo 
dado gera informação útil. Os únicos dados 
relevantes são os que geram informação, e esta 
somente é relevante se gera conhecimento 
indispensável para a tomada de decisão gerencial 
ou técnica.  

De acordo com Évora[2], a tecnologia 
computacional pode contribuir para 
aprimoramento da qualidade da assistência à 
saúde, uma vez que pode facilitar o 
planejamento, a tomada de decisão, a 
comunicação, o controle gerencial e as mudanças 
na estrutura organizacional. A autora 
complementa ainda que os sistemas de 
informação estratégicas, admintrativas e 
operacionais podem auxiliar na estruturação, 
operacionalização, controle e avaliação do 
desempenho do serviço. Afinal, é interessante 
para todas as partes envolvidas na questão da 
saúde que o diagnóstico médico seja correto, a 
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terapêutica aplicada seja a adequada, e que seja 
realizada com o menor custo possível [3].  

Dentro deste ponto de vista, o processo 
de Auditoria de Contas Médicas pode também se 
beneficiar desta tecnologia, no sentido da 
otimização do tempo de coleta e processamento 
dos dados coletados na organização auditada.  

Os processo de informação constitui-se 
de três elementos básicos os quais se inter-
relacionam: o dado, a informação e o 
conhecimento. De acordo com Branco [4], dado é 
qualquer indicador bruto, sem capacidade de por 
si só levar à compreensão de uma situação ou 
realidade. Sigulem et al. [3] complementam com a 
definição de que “dados são fatos e conceitos 
expressos sob a forma de declarações”, a qual é 
adequada dentro da ótica do processo de coleta 
de dados para o diagnóstico médico. Pelo 
processamento destes dados, a fim de encontrar 
significado ao que se observa, temos a 
informação. O conhecimento se dá pelo 
processamento de informações relevantes. Évora 
[2], citando Amos & Graves, complementa o 
conceito de informação como sendo “dados cujos 
significados têm estado juntos em virtude do 
contexto ou por terem sido organizados dentro de 
um estrutura de real significado”. 

 
Trajetória Metodológica 

Contextualizando a Prática  

A Auditoria é uma especialidade nova na 
área médica. Apesar de ser prevista nos 
Conselhos Federais de Medicina e de 
Enfermagem, no Brasil existe pouca literatura 
especializada no assunto, embora já existam 
associações da classe  regionais e federal.  

Seu conceito advém da Contabilidade, 
ciência cujos profissionais que praticam a 
Auditoria organizam-se desde 1850 [5]. É da 
Contabilidade o conceito de que a “Auditoria 
significa o mesmo que revisão, perícia, 
intervenção ou exame de contas ou de toda uma 
escrita, periódica ou constantemente, eventual ou 
definitivamente” (p.14) [1]. 

Auditoria Médica  pode ser realizada de 
diversas maneiras, a saber: 

- Auditoria Médica Preventiva: realizada a 
fim de que os procedimentos sejam auditados 
antes que aconteçam. Geralmente está ligado ao 
setor de liberações de procedimentos ou guias do 
plano de saúde, e é exercida pelos médicos. [7] 

- Auditoria Médica Operacional: é o 
momento no qual são auditados os 
procedimentos durante e após terem acontecido. 
O auditor atua junto aos profissionais da 
assistência, a fim de monitorizar o estado clínico 
do paciente internado, verificando a procedência 

e gerenciando o internamento, auxiliando na 
liberação de procedimentos ou materiais e 
medicamentos de alto custo, e também 
verificando a qualidade da assistência prestada. É 
nesta hora que o auditor pode indicar, com a 
anuência do médico assistente, outra opção de 
assistência médica ao usuário, como o Home 
Care3 ou o Gerenciamento de Casos Crônicos. [7] 

Inclui-se na Auditoria Médica Operacional 
a Auditoria de Contas. Classificada de Visita 
Hospitalar de Alta [6] quando ocorre após a alta 
hospitalar do paciente, porém ainda no ambiente 
hospitalar, este processo ocorre antes desta 
conta ser enviada para a fonte pagadora, tendo o 
auditor a posse do prontuário médico completo 
para análise. Neste caso, possíveis 
irregularidades ou inconformidades podem ser 
negociadas antes do envio da conta hospitalar à 
fonte pagadora, com mútua e formal 
concordância. A outra possibilidade é da Auditoria 
de Contas ser realizada nas instalações da 
organização pagadora. 

A Auditoria de Contas trata-se de um 
processo minucioso, no qual são verificados os 
seguintes aspectos: o diagnóstico médico, os 
procedimentos realizados, exames e seus laudos, 
materiais e medicamentos gastos conforme 
prescrição médica nos horários corretos, taxas 
hospitalares diversas, relatórios da equipe 
multidisciplinar, padrões das Comissões de 
Controle de Infecção Hospitalares (CCIH), entre 
outros.  

O auditor externo (o qual realiza suas 
atividades nos Prestadores) possui um formulário 
de coleta dados, o qual será apresentado junto à 
fonte pagadora para que se evidencie a atuação 
do auditor, e para que se visualize com clareza 
onde foram detectadas as inconformidades4, 
realizadas as glosas5, e de quanto deverá ser o 
pagamento final ao Prestador de serviços de 
saúde. Neste contexto é que a padronização e 
sistematização dos dados a serem coletados 
informações pode otimizar o tempo e incrementar 
o conhecimento da Operadora de Saúde com 
relação aos prestadores, por nortear a 
investigação do auditor. 

Muitas vezes, a única fonte de informação 
que os auditores internos (que fazem auditoria 
nas dependências da Operadora de Saúde) 
possuem é o formulário de coleta de dados, que o 

                                                           
3 Home care – modalidade de Serviço de Assistência à Saúde 
(internamento domiciliar). 
4 Inconformidades são achados nas contas médicas os quais 
não refletem os acordos contratuais entre as partes envolvidas 
no processo de cobrança/ pagamento dos Serviços de 
Atenção à Saúde. 
5 Glosas são as correções que o auditor faz das 
inconformidades encontradas na contas médicas hospitales, 
baseado nas tabelas e contratos previamente firmados entre o 
Prestador e o Pagador dos Serviços de Saúde. 
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auditor externo preenche, e que chega na 
operadora junto com a fatura hospitalar. 

Auditoria Médica Analítica: Junqueira [7] 
engloba nesta classificação as atividades de 
análise dos dados levantados pela Auditoria 
Preventiva e Operacional, e da sua comparação 
com os indicadores gerenciais e com indicadores 
de outras organizações. Neste processo, os 
auditores devem possuir conhecimento 
relacionado aos indicadores de saúde e 
administrativos, e no que tange a utilização de 
tabelas, gráficos, bancos de dados e contratos. 
Desta forma, são capazes de reunir informações 
relacionadas ao plano de saúde, bem como 
quanto aos problemas detectados em cada 
prestador de serviços de saúde. 
Conseqüentemente, tais análises contribuem 
substancialmente para a gestão dos recursos da 
organização. 

O presente estudo teve como princípio 
norteador o conhecimento das informações 
essenciais para a elaboração de um formulário 
informatizado em Auditoria de Contas Médicas, 
visando o melhor gerenciamento de organizações 
pagadora de serviços de saúde, mais 
especificamente as Operadoras de Planos de 
Saúde. 

O Desenvolvimento da Pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de 
caráter exploratório-descritiva [8]. Foi realizado 
um levantamento dos formulários de Auditoria de 
Contas Médicas Hospitalares de cinco 
organizações que desenvolvem esta atividade: 
duas organizações particulares que prestam 
serviço de Auditoria para planos de saúde, e três 
operadoras de saúde do tipo Autogestão que 
possuem serviço próprio de Auditoria de Contas 
Médicas Hospitalares.  

Fase 1 A partir da análise por similaridade e 
complementaridade dos cinco formulários 
coletados e de considerações advindas da  
experiência pessoal na Auditoria, foi elaborado 
um formulário de coleta de dados para Auditoria 
de Contas Médicas Hospitalares. Desta forma foi 
elaborado um modelo inicial, chamado de Modelo 
1. 

Fase 2  Após a elaboração deste formulário 
inicial, foi realizada entrevista com  profissionais 
auditores de contas médicas hospitalares. 
Através de uma análise crítica do modelo inicial, 
foi desenvolvido o Modelo 2, no qual foram 
acrescentadas as sugestões discutidas durante a 
entrevista. A partir das sugestões da entrevistada, 
foram realizados ajustes de linguagem, 
ordenação dos campos, bem como foi dado 
aprofundamento aos campos inseridos no Modelo 
1. 

Fase 3 A partir do Modelo 2, foi realizada nova 
entrevista com outro profissional da Auditoria de 
Contas Médicas Hospitalares que, por sua vez, 
contribuiu significativamente com a sua 
remodelação. Sendo assim, considerando os 
debates oriundos desta segunda entrevista, teve 
origem o Modelo 3. Neste modelo foi incluído um 
campo para Avaliação da Qualidade da 
Assistência Hospitalar. 

Fase 4 Nesta etapa, apesar das discussões 
proveitosas com relação às informações 
pertinentes a um formulário para auditoria, houve 
a saturação dos dados já coletados e 
conseqüente validação teórica do Modelo 3.  

Fase 5 Nesta fase, foi realizada a categorização 
dos dados coletados, de acordo com a sua 
finalidade na estrutura do formulário, a título de 
organização para a sua posterior discussão à luz 
da literatura e experiência pessoal.  

 
Resultados  
 A partir das entrevistas com os 
especialistas, considerou-se que, antes de se 
definir os dados relevantes para a prática da 
Auditoria de Contas Médicas Hospitalares, o 
formulário utilizado pelos profissionais deveria ser 
composto de dados estruturados, para facilitar o 
preenchimento, compreensão e tabulação dos 
mesmos.  

Devido ao fato de que não é utilizada uma 
terminologia padrão nesta área, dados 
estruturados facilitam a comunicação entre os 
profissionais envolvidos na revisão das contas. 
Somente nos campos destinados ao resumo 
clínico da internação e considerações do auditor 
há espaço para que o profissional possa adicionar 
comentários pertinentes, como ferramenta de 
auxílio para os profissionais que trabalham 
internamente na Operadora.  

Autores como Hammond e Cimino [8], 
salientam que é através dos padrões que o 
trabalho disassociado pode ser exercido de 
maneira colaborativa. Além disso, afirmam que na 
área da informática médica, são os padrões que 
possibilitam a construção de bases de dados 
clínicos, orientam os dados da observação, 
contribuem para o conhecimento na área, para o 
desenvolvimento de sistemas especialistas e para 
a estatística médica. Mais importante, a 
padronização facilita a recuperação das 
informações e viabiliza a pesquisa em grandes 
bases de dados. 

Baseado nestas afirmações, e pelo fato 
de ainda não haver um padrão de terminologia na 
área da Auditoria, no Brasil, é que optou-se pelos 
dados estruturados. 
 Observa-se no Quadro 1 os dados 
considerados como essenciais a um formulário de 
coleta de dados para a Auditoria  de Contas 
Médicas Hospitalares.  
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Erro! Vínculo não válido. 
 
1. Resumo Clínico da Internação - Trata-se de 
um campo aberto, para que o auditor possa 
descrever as intercorrências com o paciente, 
desde a sua admissão no hospital, até 
Considerado um campo útil, no sentido de que 
facilita a compreensão do todo da internação aos 
demais profissionais que entrem em contato com 
o formulário. Através da descrição da internação, 
não há necessidade de se verificar todo o 
prontuário do paciente para se saber do que ela 
se trat. 

2. Identificação  - Neste campo, o dado coletado 
deve ser a Matrícula do usuário na Operadora de 
Saúde. A dispensa da coleta do dado Nome se 
faz possível a fim de que se siga as 
recomendações de segurança e privacidade dos 
dados de saúde. 

3. Dados da Internação  - Foram agrupados 
nesta categoria, os dados referentes ao hospital, 
dados sobre admissão e alta, o código de 
liberação da internação pela Operadora, duração 
da internação em dias, destino do paciente e tipo 
de Internação. 

4. Diagnósticos  - Esta categoria compreende os 
dados coletados em relação ao diagnóstico 
principal e outros diagnósticos detectados durante 
a internação. Devem seguir a padronização pela 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), 
e podem influenciar significativamente os 
indicadores de custos das internações.   

5. Diárias - As diárias hospitalares se referem ao 
tipo de acomodação que o paciente utilizou 
durante os dias de internação hospitalar.  

6. Taxas - Nesta categoria foram agrupados os 
dados relacionados às taxas de sala nas quais 
são realizados os mais diversos procedimentos 
dentro do hospital, como por exemplo as salas 
cirúrgicas, sala de recuperação pós anestésica, 
de gesso, de hemodiálise, entre outras. 

8. Gases - Nesta categoria, agrupam-se os dados 
da utilização dos diversos tipos de gases 
utilizados no ambiente hospitalar, de acordo com 
o tempo da sua utlização.  

9. Exames de Imagem, Exames Laboratoriais, 
Hemoderivados e Fisioterapia - Nestas 
categorias estão incluídos os Códigos dos 
exames e de fisioterapia, de acordo com a tabela 
preconizada pela Operadora de Saúde.  

10. Equipamentos - Com relação aos 
equipamentos, são aqueles de uso eventual pela 
equipe médica no cuidado ao paciente internado. 
Dentre os equipamentos que podem estar 
incluídos neste campo específico, pode-se citar: 
marcapasso temporário, RX com intensificador de 

imagens para uso no Centro Cirúrgico, aparelhos 
de vídeo-cirurgia ou diagnóstico, bomba infusora, 
entre outros. 

11. Materiais e Medicamentos - É da alçada do 
auditor a atividade de verificação dos materiais e 
medicamentos, tanto em relação à quantidade, 
como em relação ao seu valor. Neste sentido, a 
quantidade é regida pela prescrição médica, 
associada à checagem da administração da 
medicação pela enfermagem.  

12. Materiais e Medicamentos de Alto Custo - 
Os campos incluídos nesta categoria 
correspondem aos mesmos da categoria 
Materiais e Medicamentos, porém, para que os 
materiais e medicamentos sejam considerados de 
alto custo, geralmente a Operadora define um 
piso em relação a valores.  

13. Serviços - Nesta categoria foram incluídos os 
serviços médicos de uso eventual pela equipe 
multidisciplinar, para a assistência ao paciente. 
Aspiração Contínua, Preparo de Alimentação 
Enteral e Parenteral, Fototerapia, Incubadora fora 
da UTI, são exemplos destes serviços, entre 
outros. 

14. Honorários - Incluem-se nesta categoria os 
dados relacionados ao pagamento dos honorários 
médicos. Este pagamento é realizado de acordo 
com o código do procedimento para o qual o 
paciente esteve internado.  

15. Procedimentos - Os campos que se referem 
à esta categoria incluem todos os procedimentos 
médicos que foram realizados com o paciente, 
durante o período de internação, os quais devem, 
geralmente, estar solicitados e liberados junto a 
Operadora de Saúde. Como documentação 
auxiliar para o processo de auditoria e 
conseqüente pagamento, o procedimento deve 
estar descrito pelo profissional que o realizou, 
bem como conter uma relação dos materiais e 
medicamentos utilizados durante a sua 
realização. Seus Códigos devem ser preenchidos 
de acordo com tabelas previamente acordadas 
entre a Operadora e os Prestadores.  

16. Valores Referenciais -  São valores que 
incluem os custos de toda a internação. 
Geralmente são criados códigos diferenciados 
para que não se confunda o código que contém 
somente o procedimento, daquele que contém 
procedimento, honorários, diárias, taxas, 
materiais, medicamentos, serviços, etc., 
previamente acordados entre Operadora e 
Prestador.  

A decisão de elaboração dos valores 
referenciais para determinados procedimentos 
pode ser uma prática bastante interessante para 
os envolvidos na assistência do paciente. Para a 
Operadora, facilita consideravelmente o trabalho 
da auditoria de contas, otimizando o tempo, 
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direcionando sua atividade para a avaliação da 
qualidade da assistência prestada. Além disso, a 
administração da Operadora pode atuar com 
maior segurança no gerenciamento dos seus 
custos. Uma vez conhecido o valor de 
determinada internação “empacotada”, é possível 
agendá-la de acordo com as prioridades dos 
usuários e mesmo da própria Operadora.  

17. Avaliação da Qualidade - Nesta categoria 
foram agrupados campos para coleta de dados os 
quais visam a Auditoria da Qualidade da 
Assistência a Saúde, e não a Auditoria de Contas 
Médicas Hospitalares. Esta atividade da auditoria 
em saúde é pouco realizada pelos profissionais 
que realizam a Auditoria de Contas Médicas 
Hospitalares, mas nem por isso esta análise deixa 
de ser importante e apresenta-se como um 
diferencial do presente estudo. A categoria 
“Avaliação da qualidade” compreende os dados 
coletados referentes aos registros Médico, a 
Enfermagem, e aos Resultados da Internação. 

Com relação aos registros Médicos, os 
dados avaliados correspondem à presença o não 
de prescrição e evolução médicas diárias, 
solicitações de Serviços de Apoio Diagnóstico e 
Terapêutico (SADT), e intercorrências 
relacionadas ao internamento do paciente. Já 
para os registros da Enfermagem, o relatório, a 
evolução e a prescrição de enfermagem são 
avaliados com relação à sua presença ou não. 
Dados do Resultado da Internação incluem se foi 
melhora, cura, óbito ou evasão.  

Marin [10], citando Casey, pondera que a 
melhoria da qualidade de atendimento ao 
paciente depende de alguns fatores, a saber: a) 
da competência do profissional designado para 
medir e avaliar a efetividade do serviço 
executado, o qual deve dispor sobre os dados 
relativos aos pacientes de modo que representem 
alguma informação, que por sua vez demonstre 
significado para os responsáveis pela avaliação; 
b) do domínio e controle que os profissionais da 
assistência têm sobre a informação relativa aos 
pacientes, sobre a qualidade de atendimento, e 
de como devem utilizar a informação para mudar 
e direcionar a sua prática e avaliar o desempenho 
da equipe.  

18. Considerações do Auditor - Trata-se de um 
campo aberto, para considerações, 
complementações, justificativas, comentários do 
auditor em relação à internação auditada, ou 
relacionado a intercorrências com o faturamento 
do hospital. 

19. Motivos da Glosa - Esta categoria não 
contempla dados que devem ser coletados e 
preenchidos no formulário, mas compreende uma 
relação de motivos para as glosas realizadas, os 
quais orientam o preenchimento dos campos de 

Motivo de Glosa presentes na maioria dos 
quesitos do formulário. 

Constatou-se a importância de que, para 
cada glosa realizada pelo auditor externo deve 
haver um campo para que o profissional preencha 
com um código, de acordo com o motivo da 
realização da glosa. Este campo, implementa a 
compreensão das inconformidades realizadas 
pelo Prestador. Além disso, em caso de pedidos 
de Revisão de Glosa, ou seja, de questionamento 
ou dúvidas em relação à glosa efetuada ainda no 
ambiente hospitalar, a explicação contida no 
formulário torna-se clara e objetiva. 
 
Considerações Finais 

Esta pesquisa vem ao encontro da 
necessidade daqueles profissionais que possuem 
uma visão estratégica de negócio em saúde e 
que percebem a mudança de paradigma que vem 
permeando esta área, valorizando o papel da 
sistematização da informação como diferencial 
competitivo e estratégico no gerenciamento das 
organizações de saúde. 

Osterfeld [11] comenta que a tecnologia 
wireless tornou-se um elemento chave, facilitador 
de iniciativas as quais estão melhorando 
processos e resultados dentro do setor saúde. 
Explicita que muitos avanços no sentido de 
segurança, inter-operabilidade e maior 
receptividade traduzem que os processos 
wireless podem ser prontamente integrados com 
os sistemas existentes, a fim de otimizar o 
trabalho operacional em saúde. O autor cita 
alguns exemplos nos quais as soluções wireless 
podem implementar os resultados dos pacientes, 
como a admissão no hospital, a documentação 
clínica e o acesso instantâneo aos dados do 
paciente na beira do leito hospitalar.  

O presente trabalho serviu de base para a 
implementação de um sistema que possui uma 
versão para Personal Digital Assistent (PDA), o 
que permite a coleta de dados da Auditoria 
Externa. Aliado a este sistema, a sua 
sincronização via telefonia móvel ou após retorno 
às dependências da Operadora otimiza 
consideravelmente a inclusão dos dados em 
bases de dados. Conseqüentemente,.o processo 
de Auditoria de Contas Médicas pode também se 
beneficiar desta tecnologia, no sentido da 
otimização do tempo de coleta e processamento 
dos dados coletados na organização auditada.  

O desenvolvimento do formulário para 
coleta de dados para a atividade da Auditoria 
Externa teve como princípio norteador o fato de 
que este instrumento deve ser adaptado às 
demandas dos profissionais que o utilizam, da 
organização de saúde ou do sistema de saúde 
em que está se insere. Bem como o fato de que 
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tal formulário deve dar suporte eficaz à 
elaboração de relatórios gerenciais. 

Desta maneira, os campos incluídos 
apresentam especificações amplas, que devem 
ser ajustadas de acordo com a realidade de cada 
Operadora de Saúde. Além disso, campos que 
permitem a inclusão de dados estruturados e não 
estruturados foram incluídos no formulário, a fim 
de que o Auditor possa, além de seguir a 
indicação de como a informação deve ser 
preenchida, contribuir com seus pareceres 
pessoais com relação à situação auditada.  

O método de trabalho utilizado por 
profissionais e administradores na área da Saúde 
atualmente sofre um impacto relevante devido à 
velocidade em que as novidades tecnológicas 
avançam, e a interposição entre as ciências 
torna-se uma realidade.  Com a realização da 
presente pesquisa, espera-se contribuir para o 
estabelecimento de novos rumos na prática da 
Auditoria por profissionais da área de Saúde. 
Sugere-se que a pesquisa seja replicada em 
outros contextos, a fim de que se estabeleçam 
regras e padrões para esta prática à nível 
nacional. 
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Resumo – Nos últimos anos três paradigmas têm influenciado a estruturação da prestação de serviços em 
saúde: os sistemas de informação centrados no paciente, a descentralização da prestação dos serviços em 
saúde em direção ao domicílio, e a prioridade à melhora da qualidade de vida dos pacientes. Antevemos que o 
próximo paradigma a ser efetivado é a disponibilização de soluções direcionadas aos indivíduos, na forma de 
monitoração de hábitos de vida e detecção precoce de anormalidades com a finalidade de realização da 
prevenção primária, isto é, evitar o aparecimento de doenças. Neste sentido, é de fundamental importância o 
Gerenciamento integrado das Informações Médicas do Paciente que inclui as informações provenientes da 
interação do paciente com os profissionais de saúde e equipamentos para exames (Prontuário Eletrônico do 
Paciente), a interação do paciente com monitores de sinais fisiológicos, e as informações provenientes dos 
sistemas de informações digitais (WEB, Medline, MedlinePlus, PEP-Data Mining). O Sistema Pessoal Móvel de 
Monitoração da Saúde - SPMMS (Personal Health Monitor System – PHMS) se propõe a ser um sistema móvel 
para monitoração contínua do estado de saúde dos indivíduos em sua rotina diária.  O SPMMS gerencia as 
informações do paciente coletadas em um sistema computadorizado vestível responsável pela captura 
automática de sinais fisiológicos e sintomas. O módulo de captura automática de sintomas inclui as escalas de 
avaliação do estado mental, grau de independência para realização de atividades físicas, avaliação da presença 
de depressão (Minimal Mental Test) e a revisão sistêmica de sintomas. O Interrogatório Sintomatológico 
automático pode ter sua eficiência aumentada na medida em que a disposição das perguntas segue critérios 
baseados no raciocínio probabilístico. Assim sendo, o objetivo deste trabalho é verificar a viabilidade no uso de 
Redes Bayesianas para a estruturação da Anamnese automática a fim de que esta proposição possa refletir em 
ganhos para o sistema, na economia de energia, e ganhos para o usuário, tal como, minimizar o tempo de 
espera para a execução do Interrogatório Sintomatológico ou Revisão dos Sistemas. 
 
Palavras-chave: Computação Vestível, Fusão dos Dados, Revisão dos Sistemas e Redes Bayesianas. 
 
Abstract – The Personal Health Monitor System (PHMS ) is an automatic personal health assessment 
monitor that applies Wearable Computers and concept s of data fusion. The PHMS includes two main 
parts: the multiparametric physiological signals mo nitor and the Objective Symptoms Review 
component. The automatic symptoms review may benefi t from the application of order based 
probabilistic reasoning algorithms (Bayesian Networ ks). The Bayesian Networks can improve its 
performance and optimize its use. The objective of this paper is to apply a Bayesian Network for 
establishing the Symptoms Review questionnaire. Our  objective is to reduce the power consumption 
(system’s metric), as well as to minimize the amoun t of time spent with the Objective Symptoms Review 
process, an user (patient) metric.  
               
Key-words: Wearable Computing, Data Fusion, Objective Symptoms Review, Bayesian Networks. 
 
 
Introdução 
 

Dentre as novidades tecnológicas aplicáveis 
na medicina e outros ramos da saúde, talvez a 
computação Vestível ou Wearable Computing seja 
uma das que trará maiores avanços nos próximos 

anos. Suas contribuições serão desde o 
monitoramento remoto de pacientes com patologias 
diversas até o biofeedback para atletas de alto 
nível. De acordo com [1] o computador vestível é 
definido como a interação de um computador de 
dimensões reduzidas com o ser humano, sendo 
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que o mesmo deverá usá-lo como usa uma roupa 
ou um acessório, seja em situações estáticas ou 
dinâmicas.  

A proposta de um monitor multiparamétrico 
vestível (figura 1) emerge como solução para 
monitoração remota [2] sendo que no 
acompanhamento de patologias a obtenção e o 
tratamento dos sinais biológicos não são auto-
suficientes. Eventos inesperados como os que não 
foram diagnosticados na História da Doença Atual 
(HDA) podem insurgir durante a execução de 
atividades rotineiras do usuário (paciente) e o 
sistema precisa se adequar à nova realidade. 

 
 

 
Figura  1 - Arquitetura do SPMMS e o módulo 

que implementa a Revisão dos Sistemas 
 
Esta adequação não acontece de maneira 

trivial. De fato, o sistema precisa de algoritmos 
capazes de fundir informações oriundas dos 
sensores juntamente com as obtidas de outras 
fontes, tal como da Revisão dos Sistemas (RS). 

A RS ou também conhecido Interrogatório 
Sintomatológico é um processo em que o médico 
levanta possibilidades e reconhece enfermidades 
que não guardam relação com o quadro 
sintomatológico registrado na HDA. A única 
maneira de realizar uma boa RS é seguir um 
esquema rígido, constituído de um conjunto de 
perguntas que correspondem a todos os sintomas 
indicativos de alterações dos vários aparelhos do 
organismo [3].  

Atualmente, algumas limitações são impostas 
à usabilidade de sistemas computacionais móveis. 

O tamanho de tela e a autonomia da bateria 
figuram dentre os principais percalços quando se 
admite a implementação da RS como 
funcionalidade do SPMMS, vide figura 1. A 
quantidade de perguntas que devem ser 
apresentadas de forma visível e inequívoca sugere 
a necessidade do estabelecimento de uma ordem 
para que o exame se torne menos enfadonho e 
com menor custo computacional.    

Assim sendo, o objetivo deste trabalho é 
verificar a viabilidade no uso das Redes Bayesianas 
(RB), metodologia algorítmica, para a estruturação 
da Anamnese Especial a fim de que esta hipótese 
possa refletir em ganhos para o sistema, na 
economia de energia, e ganhos para o usuário, tal 
como minimizar o tempo de espera para a 
execução da Revisão dos Sistemas. Outro 
benefício esperado deste trabalho é o aumento do 
acerto no diagnóstico médico. 

. 
 
Metodologia 
 

Como infra-estruturas para os Sistemas 
Computadorizados Vestíveis têm-se as técnicas 
para fusão dos dados permitindo com que os dados 
(informações) originados de diversas fontes 
possam ser combinados a fim de produzir a 
percepção adequada do ambiente. Fusão de dados 
é uma estrutura formal de um sistema usada para 
expressar a convergência de dados de diferentes 
origens onde estão expressos os meios e 
ferramentas para a agregação dos mesmos [4].  

Por estabelecerem a identidade visual acerca 
das informações a serem conectadas, as redes 
bayesianas enquanto metodologia se enquadram 
no nível intermediário de uma taxonomia para fusão 
de dados [5]. São responsáveis pela representação 
do conhecimento incerto provendo suporte para o 
módulo de decisão que se encontra no nível mais 
alto. Redes bayesianas podem ser usadas para 
executar a fusão de variáveis quando existe 
independência e, sobretudo, incerteza associada 
aos dados. 

Uma Rede Bayesiana é representada por um 
grafo acíclico e dirigido, onde os nodos do grafo 
representam as variáveis do problema modelado e 
os arcos entre os nodos definem as relações de 
dependência probabilística entre as variáveis [6]. 
 Para construção de uma RB existem dois 
paradigmas: automático e manual. O algoritmo 
automático parte de um conjunto de restrições 
somado a uma massa de dados e que sem a 
necessidade do acompanhamento de um 
especialista da área é capaz de gerar com auto-
suficiência uma representação probabilística para a 
situação. Na construção manual a obtenção da RB 

fonte:[2] 
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demanda mais tempo, pois é realizada em estágios 
quase sempre acompanhados pelo especialista, 
porém o resultado final consiste de uma 
configuração mais precisa o que pode refletir em 
menor esforço computacional para o ambiente de 
execução. Para este trabalho utilizou-se do 
paradigma de construção manual.  
 No primeiro estágio, definiram-se as 
variáveis do problema. Para tanto, 256 variáveis 
aleatórias foram encontradas. Na fase seguinte, 
obteve-se o relacionamento entre as varáveis 
aleatórias com a definição dos arcos e suas 
direções através da análise causa-efeito entre 
sintomas e suas prováveis conseqüências. 
 Durante o estágio três foram estabelecidas 
as restrições lógicas para as relações de 
dependência entre as variáveis a fim de que o 
esforço computacional fosse minimizado, a 
aplicabilidade da RB fosse garantida e assim no 
estágio seguinte juntamente com a cancha dos 
especialistas pudessem ser atribuídos os valores 
das probabilidades às variáveis aleatórias. 
 Para o projeto e avaliação da RB algumas 
ferramentas foram analisadas [7],[8], [9] [10] sendo 
que a Microsoft Bayesian Network Editor and 
Toolkit versão 1.0.0.1 [11] se mostrou mais 
adequada devido à sua interface visual simplificada, 
vasta documentação e performance satisfatória 
quando executada em ambiente Windows sobre 
plataforma Intel, além de ser distribuída 
gratuitamente pela Internet. 
 
Resultados 
 
 Embora ainda pouco conclusivos os 
resultados se mostraram satisfatórios na medida 
em se consegue representar o interrogatório da 
Revisão dos Sistemas através de um modelo 
algorítmico. 

Na figura 2 pode-se ter uma idéia de quão 
complexa é a modelagem do conhecimento médico. 
Representando aproximadamente 5% do tamanho 
total da RB temos a ligação dos nodos (em cor 
amarela) pais a seus filhos através de arcos. Para 
cada nodo existe um valor discreto de probabilidade 
associado. Por exemplo, estima-se que quando o 
paciente se queixa de um problema no corpo em 
cerca 20% das vezes está relacionado a alterações 
na pele enquanto que apenas 3% das vezes se 
relaciona a tremores e que das alterações na pele 
em 12,5% dos casos podem estar relacionadas ao 
aparecimento de manchas que por sua vez em 30% 
dos casos podem ser da cor vermelha. Então, 
através da propagação dos valores dessas 
evidências se pode determinar a probabilidade do 
evento: ter problema no corpo e ser alteração na 
pele e ser ferida de cor vermelha. 

Estes valores de probabilidade podem levar 
a construção de um algoritmo que para chegar até 
a pergunta “Qual a cor da mancha visível em seu 
corpo?” não mais será necessário percorrer todas 
as outras questões relacionadas a manchas bem 
como questões sobre outros tipos de manifestações 
sobre a pele. 

Além do mais, o modelo probabilístico RB 
permite com que os valores associados as variáveis 
aleatórias possam ser alterados, situação em que 
com o uso de um monitor multiparamétrico vestível 
se faz muito útil. Por exemplo, se o paciente se 
queixa de algum problema e no mesmo instante é 
detectada uma arritmia através do ECG, o módulo 
fusão dos dados (vide figura 1) poderá alterar os 
valores de algumas das variáveis da RB ou até 
mesmo de todas fazendo com que o algoritmo 
executado pelo módulo de decisão de maneira 
inteligente (adaptativa) encaminhe o sistema, o 
mais rápido possível, para o questionário de um 
possível infarto ou outra anomalia de maior 
probabilidade.  

 
Discussão e Conclusões 
 

 Como parte do SPMMS, o 
HANDMED [12], propõe a criação de uma 
ferramenta (software) para captura automática de 
sintomas (figura 3). Dentre os vários questionários 
aos quais o usuário será submetido, a Revisão dos 
Sistemas é o mais extenso. 

A plataforma disponibilizada à execução do 
SPMMS é composta de um conjunto de sensores 
biológicos ligados a um Personal Digital Assistant 
(PDA) Zaurus SL5500 com Linux kernel 2.4.18 
embutido (vide figura 4). A fim de que a RB possa 
ser executada em ambiente real de operação, o  
estudo e a adequação à Application Programming 
Interface (API) existentes será necessária 
buscando otimizar a relação de custo-benefício 
inerente à toda esta tecnologia. 

Ainda na fase de análise do desempenho e 
amoldamento às API existentes um potencial 
“gargalo” ao uso de uma RB construída 
manualmente precisa ser investigado. A análise 
comparativa acerca dos algoritmos de propagação 
das evidências precisa ser executada.  De acordo 
com [13] o algoritmo de propagação em poliárvores 
se mostrou eficiente na propagação de evidências 
acerca de doenças pulmonares. 

No caso da execução em PDA além de 
minimizar o tempo de espera para o usuário a 
economia de energia por si só é motivador para a 
busca de soluções em que computacionalmente 
encontre o menor esforço. 

Dentro da perspectiva do projeto e 
construção da RB, atualmente, encontra-se no 

CBIS’2004 323

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



estágio final onde a análise de sensibilidade e a 
avaliação do desempenho estão sendo 
investigadas. Para tanto, a comparação entre 
dados reais com o modelo computacional está 
sendo desenvolvida. 

 

 
 

Figura 2  – Rede Bayesiana para a Revisão dos 
Sistemas 

 
fonte:[12] 

 
 
 
Figura 3  – Tela para captura dos sintomas 

no HANDMED 
 

Como trabalho futuro pretende-se projetar e 
implementar o módulo de decisão para a Revisão 
dos Sistemas. Dessa forma, um algoritmo de busca 
em profundidade para o conjunto formado pelas 
árvores do grafo RB [15], levando em consideração 
os valores de probabilidade (prioridades) [16] 
associados aos nodos, está sendo investigado. O 
objetivo é que o módulo de decisão seja capaz de 
indicar o caminho de menor custo para o qual a 
seqüência do interrogatório da Revisão dos 
Sistemas seja executada, considerando inclusive o 
ônus caso o caminho escolhido não seja o 
adequado. 

 
fonte:[14] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4  – Plataforma de suporte para o PHMS 
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Resumo: A presença do computador no cotidiano das pessoas tornou indispensável a utilização 
dos recursos computacionais. Nos cursos de graduação em enfermagem, a preparação dos alunos 
para a utilização desses recursos faz-se necessária para que tenham familiaridade com esses 
instrumentos. Buscou-se descrever o uso de recursos computacionais na produção dos TCC em 
um curso de Enfermagem. Traçaram-se os objetivos: levantar no período de 5 anos os TCC que 
utilizaram recursos computacionais; identificar quais os recursos que foram utilizados na 
construção dos TCC e analisar os recursos computacionais utilizados e os tipos de trabalhos 
produzidos. Trata-se de um survey descritivo, os dados foram coletados no acervo da biblioteca de 
um Centro Universitário do interior Paulista. A amostra constitui-se dos 110 TCC apresentados no 
período de 1999 – 2003. Destes 38 (34,5%) constituíram-se em revisão da literatura; 71 (64,5%) 
pesquisa descritiva e 1 (0,9%) em pesquisa experimental. Em 100% utilizou-se Word, Power Point 
e a Internet; em 58,2%, o Excel; em 55,5%, o Epi Info; em 1,8%, o SPSS. Foi utilizado o Epi Info 
em 84,5% das 71 pesquisas descritivas e na única pesquisa experimental realizada. O SPSS foi 
utilizado em 2 pesquisas descritivas. Os dados reforçam a necessidade da inclusão do ensino de 
recursos computacionais no curso de Enfermagem. 
 
Palavras-chave: Computadores, Software, Internet. 
 
Abstract – The presence of the computer in the daily life of people, made indispensable the use of  
computer resources. In the Nursing Graduation Courses, the preparation of the students for the use 
of these resources is necessary so that they get familiarized with these instruments. The description 
of the use of computer resources in the production of Course Conclusion Papers (TCC) in a Nursing 
Course was aimed. The objectives were designed: to list the TCCs which used computer resources 
in a period of 5 years, identify which resources were used in the construction of the TCCs, analyse 
the resources used and the kinds of works produced. It is a description survey. The data were 
collected from the resources of a library of a University Center in the inland of São Paulo State. The 
sample consists of the 110 TCCs presented in the period 1999 – 2003. From these, 38 (34,5 %) 
consisted of literature review. 71 (64,5%) were descriptive research, and 1 (0,9%) was experimental 
research.. Word, Power Point, and the Internet were used in 100%; the Excel was used in 58,2%; 
the Epi Info was used in 55,5%; the SPSS was used in 1,8 %. The Epi Info was used in 84,5% of 
the 71 descriptive researches and in the only one experimental research done. The SPSS was 
used in two descriptive researches. The data make evident the need for the inclusion of computer 
resources in the Nursing Course.    
 
Key-words:  Computer, Software, Internet 
 
Introdução 

 
A humanidade está atravessando um 

importante processo de mutação que 
consiste na migração de uma sociedade de 
produção industrial para uma sociedade 
marcada pela informação e pelo 

conhecimento. Informação é a essência de 
qualquer atividade humana [1]. O seu 
adequado desenvolvimento e utilização 
baseiam-se em elementos humanos 
altamente qualificados, na inovação, na 
pesquisa e na economia de mercado. As 
tecnologias da informação são 
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simultaneamente o produto do ambiente 
sócio-cultural dentro do qual elas se 
desenvolvem e dos sistemas substantivos e 
estratégicos destes ambientes. O termo 
tecnologia da informação, em seu sentido 
amplo, compreende toda a tecnologia 
concernente à coleta, armazenamento, 
processamento, uso, comunicação, 
transmissão e atualização de qualquer forma 
e tipo de informação, independentemente de 
suas técnicas de suporte. Desta  forma,  a 
tecnologia da informação inclui todas as 
tecnologias relacionadas à documentação, 
processamento de dados, ciência da 
informação, tecnologias de computação, 
robótica, inteligência artificial, comunicação, 
tecnologias espaciais, bem como todas as 
tecnologias relacionadas ao processamento 
de sinais gráficos  e audiovisuais. 

A primeira aplicação prática da 
computação relevante para a área da saúde 
foi o desenvolvimento de um sistema de 
processamento de dados baseado em 
cartões perfurados, criado por Herman 
Hollerith em 1890. Primeiramente utilizado 
para a realização do censo dos Estados 
Unidos daquele ano, o sistema foi, logo a 
seguir, adotado para solucionar problemas 
nas áreas de epidemiologia e saúde pública 
[2]. A ciência da computação teve seu início 
real em 1946, com a construção do ENIAC, 
um computador que ocupava uma área de 
450 m2, pesava 30 toneladas e utilizava 18 
mil válvulas – as quais queimavam à 
velocidade de uma a cada sete minutos. Os 
profissionais da área da ciência da 
computação desenvolviam programas em 
códigos extremamente complexos e eram 
indivíduos altamente especializados, com 
profundo conhecimento sobre a máquina. Foi 
apenas com a substituição das válvulas por 
transistores e, a seguir, por chips, que os 
computadores se tornaram acessíveis tanto 
aos laboratórios de pesquisas das 
universidades quanto às empresas. Os 
sistemas de informação em saúde podem 
monitorar o processo de assistência à saúde 
e aumentar a qualidade da assistência ao 
paciente por auxiliar no processo de 
diagnóstico ou na prescrição da terapia, por 
permitir a inclusão de lembretes clínicos para 
o acompanhamento da assistência, de avisos 
sobre interações de drogas, de alertas sobre 
tratamentos duvidosos e desvios dos 
protocolos clínicos. O uso de fontes de 
informação computadorizadas ainda é muito 

pequeno, evidenciando que, apesar da 
crescente quantidade de fontes de 
informação disponíveis, como as revistas 
científicas New England Journal of Medicine, 
British Medical Journal, The Lancet, Journal 
of the American Medical Association, entre 
outras, os profissionais da saúde devem ser 
extensivamente treinados para incluí-las no 
seu dia-a-dia. Quanto ao uso da informação 
baseada em conhecimento, afirmam que as 
necessidades dos profissionais da saúde 
recaem em três categorias[2]:  

− ajuda para resolver um certo 
problema ou tomar uma decisão; 

− ajuda para obter informações 
básicas em determinado tópico; 

− ajuda para manter o conhecimento 
atualizado sobre determinado 
assunto. 

E onde esses profissionais vão buscar 
respostas para suas perguntas? Estudos 
indicam que eles buscam apoio, em primeiro 
lugar, entre os colegas de trabalho e, em 
segundo lugar, recorrendo à literatura básica, 
ou seja, livros de referência que 
freqüentemente permanecem desatualizados 
por anos, oferecendo informações 
ultrapassadas aos seus leitores. O 
profissional da saúde tem que se preparar 
cuidadosamente para o exercício de sua 
profissão. Faz parte disso a compreensão do 
que é a informação, do significado que tem 
no contexto da sua atividade e de como ela 
altera seu processo cognitivo, bem como de 
onde buscá-la, como buscá-la e qual o 
impacto da sua utilização na solução de 
dúvidas e problemas sobre os quais esteja 
atuando[2]. A World Wide Web é uma das 
fontes importantes à pesquisa da informação 
em saúde. Um desafio para a área de 
Informática em Enfermagem brasileira é o de 
usar esse potencial para promover a 
educação em saúde. O profissional 
enfermeiro deve dominar as tecnologias da 
informação para sua utilização em todos os 
seus processos de trabalho: ensino, gestão, 
assistência e pesquisa, sendo que nesta 
última, essas tecnologias são fundamentais 
em todas as fases na coleta, 
armazenamento, análise, gestão e 
publicação da informação em saúde. 
Informática 

 
Em poucos anos, nas últimas décadas 

do século XX, a informática revolucionou a 
atividade humana em todos os níveis. Com o 
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acelerado progresso obtido tanto no campo 
da tecnologia dos computadores, quanto no 
da programação, a informática deixou de ser 
uma área reservada a especialistas e se 
insinuou cada vez mais na vida cotidiana, o 
que permite, entre outras vantagens, o 
acesso das pessoas a um volume cada vez 
maior de informação. 

Informática é a ciência e a tecnologia 
que se ocupa do armazenamento e 
tratamento da informação, mediante a 
utilização de equipamentos e procedimentos 
da área de processamento de dados [3]. 

Denomina-se programa o conjunto de 
instruções transmitidas a um computador  
mediante uma linguagem qualquer de 
programação, para a execução de uma tarefa 
específica. Diz-se, assim, que um programa 
é de contabilidade, ou de administração etc. 
É dispensável que o usuário conheça uma 
linguagem e que elabore seus próprios 
programas, já que a cada dia aparecem no 
mercado mais programas, destinados a 
diferentes finalidades, para cuja utilização 
bastam algumas noções mínimas de 
informática. Entre os de uso mais 
generalizado estão os processadores de 
texto, as planilhas de cálculo, os bancos de 
dados, os programas gráficos, de editoração 
eletrônica etc. 

 
Informática nas sociedades modernas 

 
As aplicações da informática 

transformaram profundamente e continuam 
transformando quase todas as atividades 
humanas. Assim, além de sua importância 
fundamental para o cálculo e para as tarefas 
administrativas, primeiras finalidades para 
que foi orientada, a informática converteu-se 
numa excepcional ferramenta de trabalho em 
terrenos tão diversos quanto as 
comunicações, o ensino, a medicina e a 
saúde, o desenho industrial, a automação, a 
editoração e as artes gráficas [3]. 

 
Rede de informação 

 
O impacto causado pela tecnologia da 

informática no final do século XX só era 
comparável ao da revolução industrial. Em 
menos de meio século, os computadores 
alteraram o panorama mundial e trouxeram 
progressos a todas as áreas do 
conhecimento. Às vésperas do terceiro 
milênio, tornaram-se as bases das redes de 

informação, que transformavam em realidade 
a profecia da “aldeia global" e desafiava 
qualquer tentativa de previsão sobre os 
rumos do saber futuro. 

Na área da saúde a informação torna-
se imprescindível pela rapidez com que 
novas tecnologias são disponibilizadas e o 
acesso a estas informações encontra na 
Internet uma ferramenta que agiliza a 
obtenção dessas informações. O regaste do 
conhecimento científico em uma determinada 
temática da área da saúde, tem na Bireme 
(Bilbioteca Virtual em Saúde-BVS) o recurso 
necessário para a captação desta 
informação, considerando que ela tem como 
uma de suas metas a necessidade de 
promover o uso e de responder às demandas 
de informação científico-técnica em saúde 
dos governos, dos sistemas de saúde, das 
instituições de ensino e investigação, dos 
profissionais de saúde e do público em geral. 

A BVS é visualizada como a base 
distribuída do conhecimento científico e 
técnico em saúde registrado, organizado e 
armazenado em formato eletrônico nos 
países da Região, acessível de forma 
universal na Internet de modo compatível 
com as bases internacionais. É simulada em 
um espaço virtual da Internet formado pela 
coleção ou rede de fontes de informação em 
saúde da Região. Usuários de diferentes 
níveis e localização poderão interatuar e 
navegar no espaço de uma ou várias fontes 
de informação, independentemente de sua 
localização física. As fontes de informação 
são geradas, atualizadas, armazenadas e 
operadas na Internet por produtores, 
integradores e intermediários, de modo 
descentralizado e obedecendo a 
metodologias comuns para sua integração na 
BVS.  

As fontes de informação básicas 
poderão ainda ser enriquecidas, projetadas, 
reformuladas e/ou traduzidas em novos 
produtos e serviços de informação, com 
agregação de valor, com vistas a atender 
mais eficientemente as necessidades de 
informação de usuários de comunidades 
específicas.  

A Metodologia LILACS é um 
componente da Biblioteca Virtual em Saúde 
em contínuo desenvolvimento, constituído de 
normas, manuais, guias e aplicativos, 
destinados à coleta, seleção, descrição, 
indexação de documentos e geração de 
bases de dados. 
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Esta metodologia está sendo 
desenvolvida desde 1982, e surgiu diante da 
necessidade de uma metodologia comum 
para o tratamento descentralizado da 
literatura científica-técnica em saúde 
produzida na América Latina e Caribe. 

Atualmente, integram o Sistema 
LILACS as bases de dados: LILACS, SeCS, 
AdSaúde, BBO, BDENF, MEDCARIB e 
bases de dados nacionais dos países da 
América Latina. 

Por estas características a biblioteca 
virtual constituiu-se de uma importante 
ferramenta para os graduandos na busca de 
informação sobre o estado de arte da 
temática em estudo[4]. 

Objetivo geral 

Descrever o uso de recursos 
computacionais na produção de trabalho final 
de graduação em um curso de Enfermagem. 

Objetivos Específicos 
 

− Levantar no período de 5 anos os 
TTC que utilizaram recursos 
computacionais. 

− Identificar quais os recursos foram 
utilizados na construção. 

− Analisar os recursos computacionais 
utilizados e os tipos trabalhos 
produzidos.  

 
Metodologia 
 

Trata-se de um survey descritivo, e os 
dados foram coletados no acervo de TCC da 
biblioteca de um Centro Universitário do 
interior paulista. 

Amostra constituiu-se dos TTC 
apresentados no período de 1999 – 2003. 
 
Resultados e Discussão 
 

As tabelas 1 e 2 abaixo apresentam os 
110 TCC quanto ao tipo de pesquisa e o ano 
de realização.  

Tabela 1: Distribuição dos TCC quanto ao 
tipo de pesquisa. Ribeirão Preto 2004. 

Tipo de Pesquisa F % 
Pesquisa Bibliográfica 38 34,5 
Pesquisa Descritiva 71 64,5 
Pesquisa Experimental 1 0,9 
Total 110 100,0 

 
Tabela 2: Distribuição dos TCC quanto ao 
ano de realização. Ribeirão Preto 2004. 

 
Ano  f % 

1999  35 31,8 
2000  15 13,6 
2001  17 15,5 
2002  18 16,4 
2003  25 22,7 
Total   110 100,0 
 

Constata-se que a maioria destes 
trabalhos constituiu-se em pesquisa 
descritiva (64,5%), secundada pela pesquisa 
bibliográfica (34,5%). 

Relativo a tabela 2, temos que 
considerar que no ano de 1999 os TCC eram 
individuais e a partir desta data passaram a 
ser realizado em grupos de dois ou três 
alunos. Isso explica porque os trabalhos 
deixaram de basear-se exclusivamente em 
pesquisa bibliográfica e maioria deles 
passou-se se constituir de pesquisa 
descritivas ou experimentais. Em 2003, 
houve um aumento significativo dos TCC em 
relação aos anos anteriores porque se 
formaram duas turmas de graduação em 
Enfermagem. 

 
Tabela 3: Distribuição dos TCC quanto aos 

recursos computacionais utilizados. Ribeirão 
Preto 2004. 

 
Recursos 

Computacionais f % 

Word 110 100,0 
Excel 64 58,2 
Power Point 110 100,0 
Internet 110 100,0 
Epi Info 61 55,5 
SPSS 2 1,8 
 

Tabela 4: Distribuição dos TCC quanto ao 
número de recursos computacionais 

utilizados. Ribeirão Preto 2004. 
 
Quantidade Recursos 

Computacionais f % 

3  45 40,9 
4  3 2,7 
5 |—| 6 62 56,3 
Total  110 100,0 
 

Os resultados das tabelas 3 e 4 
evidenciam que três programas (Word, 
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Power Point e a Internet) foram utilizados em 
100% dos TCC. Esta ocorrência deveu-se a 
sistemática do curso relativa aos TCC, que 
era constituída por: apresentações parciais 
em seminários que envolviam as seguintes 
etapas: 1- revisão de bibliografias e definição 
dos objetivos do estudo; 2- metodologia; 3- 
apresentação dos resultados. Em todos estes 

seminários os três recursos acima citados 
eram necessários. 

Word e o Power Point foram utilizados 
principalmente para apresentação dos 
seminários e dos relatórios escritos após os 
seminários, bem como a versão final do TCC. 

A Internet foi utilizada na busca de 
informações da temática em estudo. 

 
 

Tabela 6: Distribuição das monografias quanto os recursos computacionais utilizados pelos tipos 
de pesquisa. Ribeirão Preto 2004. 

 
Pesquisa 

bibliográfica 
Pesquisa 
descritiva 

Pesquisa 
experimental Total  

f % f % f %   
Word 38 34,5 71 64,5 1 0,9 110 100,0 
Excel - - 63 98,4 1 1,6 64 100,0 

Power Point 38 34,5 71 64,5 1 0,9 110 100,0 
Internet 38 34,5 71 64,5 1 0,9 110 100,0 
Epi Info - - 60 98,4 1 1,6 61 100,0 
SPSS - - 2 100,0 - - 2 100,0 

 
Os TCC com pesquisas descritivas e 

experimentais utilizaram os programas 
(Excel, EPI INFO e ou SPSS), além dos três 
anteriormente citados, o que explica o uso de 
4 ou mais recursos computacionais. 

Utilizamos o Excel para montagem do 
banco de dados e construção de gráficos. 

Epi Info é um programa de banco de 
dados e estatísticas, que auxiliou o 
gerenciamento de dados. Com o uso tornou-
se fácil a construção dos questionários para 
coleta de dados, analisando os dados dentro 
de sua significância estatística.  

O SPSS é utilizado para analise 
estatística de Testes não paramétricos. 

Os dados acima descritos evidenciam 
a possibilidade e a utilidade do ensino e uso 
de recursos computacionais no curso de 
graduação em Enfermagem. 

Estudo anterior [5] evidenciou que 
universitários que utilizam rotineiramente o 
computador têm melhor desempenho no 
“Provão” que alunos que assim não fazem. 

Considerando as respostas à questão 
nº 28 do Questionário sócio-econômica e 
cultural – 2003 (INEP) no “Provão”, que 
avaliou o uso do computador em relação ao 
desempenho dos alunos revelam, que a 
maioria dos alunos (55,8%) utiliza o 
microcomputador diariamente, indicando a 
existência de correlação entre o uso deste 
instrumento e o desempenho no exame. Na 
categoria de alunos que utilizam o 

computador diariamente ou de 3 a 6 vezes 
por semana, situam-se as maiores 
proporções (26,7% e 27,0%, 
respectivamente) de alunos posicionados no 
grupo de melhores notas obtidas no Exame 
Nacional de Curso  (ENC). Em contrapartida, 
na categoria de alunos que nunca utilizam o 
microcomputador situa-se a maior proporção 
de alunos (42,4%) posicionados no grupo de 
menores notas obtidas no ENC, podemos 
inferir que os alunos expostos a este 
aprendizado certamente terão seu 
desempenho profissional ampliado pela 
experiência vivida tanto na sua prática 
assistencial como na prática de pesquisa. 

Frente a essa melhoria de 
desempenho atestado neste estudo podemos 
cogitar que o uso de recursos 
computacionais em tarefa específica do 
curso (TCC) viabiliza o uso rotineiro do 
computador ensejando ao graduando 
exposto a esse aprendizado uma 
competência que certamente facilitará seu 
desempenho profissional. 

 
Conclusão 
 

A possibilidade e a utilização de 
recursos computacionais, no mesmo status 
que outras disciplinas do curso, mostrou-se 
possível e importante na experiência que 
envolveu a elaboração de TCC nos anos de 
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1999 a 2003 no curso de graduação em 
Enfermagem estudado. 

Concluímos com o pensamento de 
Valente [6]:  

 
“A utilização dos diferentes usos 
dos recursos computacionais para 
Educação permite concluir que 
auxilia o processo de construção do 
conhecimento e de compreensão. 
A sociedade do conhecimento 
requer indivíduos criativos e com a 
capacidade para criticar 
construtivamente, pensar, aprender 
sobre aprender, trabalhar em grupo 
e conhecer seus próprios 
potenciais. 
Esse indivíduo precisará ter uma 
visão geral sobre os diferentes 
problemas ecológicos e sociais que 
preocupam a sociedade de hoje, 
bem como profundo conhecimento 
em domínios específicos. Isso 
requer um indivíduo que está atento 
às mudanças que acontecem em 
nossa sociedade e que tem a 
capacidade de constantemente 
melhorar e depurar suas idéias e 
ações. 
Certamente, essa nova atitude é 
fruto de um processo educacional, 
cujo objetivo é a criação de 
ambientes de aprendizagem em que 
os aprendizes possam vivenciar e 
desenvolver essas capacidades. 
Esse conhecimento não é passível 
de ser transmitido, mas tem que ser 
construído e desenvolvido pelo 
aprendiz. Isso implica que as 
escolas que nós conhecemos hoje 
devem ser transformadas. Essa 
transformação é muito mais 
profunda do que simplesmente 
instalar o computador como um 
novo recurso educacional. Eles 
devem ser inseridos em ambientes 
de aprendizagem que facilitem a 
construção do conhecimento, a 
compreensão do que o aprendiz faz 
e o desenvolvimento das 
habilidades que são necessárias 
para atuar na sociedade do 
conhecimento. Aprender um 
determinado assunto deve ser o 
produto de um processo de 
construção de conhecimento 
realizado pelo aprendiz e por 
intermédio do desenvolvimento de 
projetos que usam o computador 
como uma fonte de informação ou 
recurso para resolver problemas 
significativos para o aprendiz.” 
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Resumo - A qualidade nos serviços de saúde aumentou signicativamente com a evolução da tecnologia de 
computadores e redes. Através da integração de informações médicas é possível realizar diagnósticos com 
maior rapidez e eficácia. Um dos problemas que surgiram nas instituições médicas foi o de integração dos 
equipamentos antigos de diagnóstico médico por imagem aos sistemas de informação da instituição visto 
que as informações geradas por esses equipamentos ou não são armazenadas digitalmente ou são 
geradas e transmitidas em um formato proprietário. Para solucionar esse problema foi desenvolvido um 
software denominado IDicom que atua como uma interface entre o equipamento de diagnóstico médico 
antigo e um servidor remoto de imagens DICOM.  
 
Palavras-chave: DICOM, Imagens Médicas 
 
Abstract - The quality of health services has increased significantly with the evolution of computers and 
networks. Through the integration of medical information it is possible to accomplish medical diagnostics in a 
faster way and with great effectiveness. One of the problems that appeared in the medical institutions was 
the integration of  old medical imaging equipment to the information system of these institutions since the 
information generated by these equipment is not stored digitally or is generated and transmitted in a 
proprietary format. To solve this problem, we have developed a program called IDicom that acts as an 
interface between the old medical imaging equipment and a remote imaging DICOM server. 
 
Key-words: DICOM, Medical Imaging 
 
 
Introdução 
 

As instituições médicas estão cada vez mais 
reféns da tecnologia. Novos trabalhos surgem e 
novos meios de diagnóstico médico por imagem 
são criados. Com a evolução da tecnologia dos 
computadores e de redes de comunicação de 
dados foram introduzidos sistemas PACS (Picture 
Archiving and Communication Systems) que 
abriram a possibilidade de armazenamento  e 
transmissão de imagens geradas pelos 
equipamentos médicos permitindo, dessa forma, 
um acesso rápido e eficaz a essas informações. 

Os sistemas PACS, atualmente, são 
compostos por equipamentos de diferentes 
fabricantes, sendo necessário, portanto, adotar 
um padrão para transferência das informações 
geradas por esses equipamentos. O padrão 
adotado mundialmente é conhecido como Digital 
Imaging and Communications in Medicine 
(DICOM). 

Os equipamentos modernos de diagnóstico 
médico por imagem já possuem uma interface 
DICOM para a transferência das informações, 
possibilitando o armazenamento digital das 
informações geradas por eles no PACS da 
instituição. Para aquelas instituições que estão 

migrando estas informações geradas nos exames 
para o armazenamento digital, surge um grande 
problema. Existem hoje nas instituições de saúde 
muitos equipamentos de diagnóstico médico por 
imagem antigos e ainda funcionais, que não 
geram informação digitalmente ou geram a 
informação de forma proprietária, o que 
impossibilita a troca das informações geradas por 
eles com outros componentes do PACS da 
instituição. Uma solução encontrada para esse 
problema é utilizar um equipamento intermediário 
que atue como uma interface entre o 
equipamento de diagnóstico médico por imagem 
antigo e um servidor de armazenamento de 
imagens no PACS da instituição. O equipamento 
deve ser responsável pela captura das imagens, 
conversão dessas imagens para o padrão DICOM 
e transmissão das imagens através da rede, 
permitindo seu armazenamento no formato 
digital[1][2]. 

O objetivo desse trabalho foi o de implementar 
um software em ambiente Linux capaz de realizar 
a aquisição, visualização e transmissão de 
imagens médicas no padrão DICOM que, em 
conjunto com o hardware, atua como interface 
entre o equipamento de diagnóstico médico por 
imagem e um servidor remoto padrão DICOM, 
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fazendo com que esse equipamento consiga se 
integrar ao PACS da instituição de saúde. 

 
 
 

 
Metodologia 
 

Para o desenvolvimento do software foi 
adquirido um computador Intel Pentium IV® com 
as seguintes características: 

• 1.7GHz 
• 512Mb de memória RAM 
• HD de 70Gb 
• Placa de Vídeo ATI Rage® 128 Pro 

32Mb 
• Placa Pinnacle DC10Plus® 
• Moniror 17” 

Como um dos principais objetivos para o 
desenvolvimento da interface era o de ter um 
equipamento DICOM com baixo custo, resolveu-
se adotar o Sistema Operacional Linux 
(distribuição Debian) como base para o 
desenvolvimento do software. 

Foram utilizados no projeto três bibliotecas 
para o desenvolvimento do software: 

 
• DCMTK: coleção de rotinas e 

aplicações que implementam grande 
parte do padrão DICOM. 

• QT: ferramenta de programação 
escolhida para desenvolver o software 
responsável pela captura e 
transmissão de imagens  no formato 
DICOM. 

• V4L: API (Application Programming 
Interface) de captura de vídeo do 
kernel do linux. 

 
O software foi desenvolvido através de uma 

abordagem orientada a objetos (OO) por possuir 
várias vantagens, entre elas: 

 
• Facilidade na Manutenção 
• Reutilização 
• Confiabilidade 
• Aumento da Qualidade 
 

Denominou-se o software de IDicom (Interface 
DICOM). O IDicom pretende atender 
primeiramente as necessidades do Instituto do 
Coração (Incor) em São Paulo permitindo que os 
equipamentos antigos de diagnóstico médico por 
imagem de ultra-som (que possuam saída de 
vídeo padrão e que não possuam DICOM como 
padrão para troca de informações), consigam se 
integrar ao sistema de informação do hospital, 
aproveitando ao máximo os recursos que o 
DICOM proporciona. 

A Figura 1 ilustra o modelo de funcionamento 
da interface. A interface DICOM captura imagens 
de um equipamento de diagnóstico médico por 
imagem, no caso um equipamento de ultra-som. 
Essas imagens capturadas são então convertidas 
para o formato DICOM e transmitidas para um 
sistema de armazenamento compatível com 
DICOM. 

 

 
Figura 1 – Diagrama de Uso da Interface 

DICOM 
 
Foram identificadas, para o sistema, três 

funções básicas principais: 
 

• Visualizar Imagens 
• Capturar Imagens 
• Transmitir Imagens 
 

O IDicom permite a visualização das imagens 
DICOM em miniatura ou em tamanho original 
permitindo o uso de operações básicas de 
processamento como: zoom, rotação, aplicar 
janela. O arquivo DICOM é carregado na 
memória do computador limitando a capacidade 
de visualização das imagens. Além disso, pode-
se, em caso de imagens multi-quadros, visualizar 
uma seqüência em animação desses quadros em 
miniatura ou no tamanho original da imagem.  

O arquivo DICOM é composto de um Conjunto 
de Dados que contém todas as informações 
referentes ao exame realizado, como: dados 
relativos ao paciente, informações do tipo de 
exame feito, informações sobre a imagem (caso 
seja um arquivo DICOM composto de imagens), 
etc. Foi desenvolvido, então, um módulo de 
visualização e edição do Conjunto de Dados do 
arquivo DICOM para que essas informações 
possam ser manipuladas corretamente. 

Para a função de captura das imagens, 
utilizou-se a v4l. Durante o processo de captura, 
os quadros são adquiridos da placa de captura 
(utilizando a técnica de double-buffering) e aptos 
a serem processados. Esses quadros poderão ter 
dois destinos, conforme ilustrado na Figura 3: um 
buffer e/ou uma função de Preview de Imagem 
que mostrará o quadro na tela. Enquanto o 
Gerador de Quadros coloca os quadros no buffer, 
outro módulo começa a sua retirada na ordem em 
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que foram inseridos (FIFO). O quadro retirado é 
então comprimido no formato JPEG sem perdas e 
armazenado seqüencialmente no elemento 
Dados do Pixel do Conjunto de Dados DICOM 
que está na memória. Todas as informações do 
Conjunto de Dados na memória são 
armazenadas em um arquivo DICOM para 
posterior processamento. 

 

 
Figura 3: Modelo de Captura 

 
Para o módulo de Transmissão de Imagens 

DICOM, foi implementando um StoreSCU, ou 
seja, um cliente que é capaz de se comunicar 
com um servidor DICOM (StoreSCP) que suporte 
o serviço de Armazenamento de Imagens. Foi 
utilizada a função DIMSE_storeUser da biblioteca 
DCMTK para a transferência das informações. 

Com a implementação das funções 
concluídas, foram realizados testes no sistema 
IDicom para verificar a sua correta funcionalidade. 
Os testes foram divididos em três grupos:  

 
• Testes da parte de Visualização do 

Sistema 
• Testes do Sistema de Captura 
• Testes do Sistema de Transmissão 
 

Os testes foram realizados no mesmo 
computador utilizado para desenvolver o 
software, descrito anteriormente. 

Para os testes no sistema de visualização de 
imagens, foram feitos downloads na internet de 
arquivos DICOM com imagens ue continham 
diferentes características. Utilizou-se também 
arquivos adquiridos no próprio software através 
do sistema de captura, resultando num total de 37 
arquivos utilizados no teste. Para cada arquivo foi 
registrado o tempo de abertura e de  visualização 
das imagens (calculado através do relógio interno 
do computador). 

Os testes no sistema de captura foram 
realizados com imagens de ultra-som adquiridas 
de um videocassete. Foi conectado um 
videocassete na entrada de vídeo composta da 
placa de captura de vídeo do computador. Os 
testes foram realizados com diferentes tamanhos 
de imagens e diferentes tempos de captura. 

Foram realizados dois processos de captura para 
cada valor de tamanho de imagem e tempo de 
captura, sendo um processo de captura com a 
Janela Preview ativada  e outro com a Janela 
Preview desativada. Foi registrado o tempo total 
de captura dos quadros para cada teste realizado. 

Para os testes do sistema de transmissão foi 
instalado e executado o software StoreSCP da 
biblioteca DCMTK em um computador da rede 
local ethernet (10Mb/s) do Centro de Engenharia 
Biomédica da Unicamp. O computador que atuou 
como servidor DICOM de armazenamento de 
imagens possui as seguintes características: 

 
• Intel Pentium® IV 
• 128Mb de memória RAM 
• HD de 2,5Gb 
 

Para o teste, o servidor foi configurado na 
porta 12345. Os testes foram feitos na tentativa 
de enviar os arquivos DICOM adquiridos da 
internet e do próprio software. Foi registrado o 
tempo total de transmissão do arquivo e indicado 
se ocorreu algum tipo de erro. 

 
Resultados 
 

O sistema desenvolvido permite a captura das 
imagens analógicas de equipamentos de 
diagnóstico médico por imagem, conversão 
dessas imagens para o formato DICOM e a 
possibilidade de transmissão dessas imagens 
para um servidor remoto DICOM. 

A Figura 4 ilustra a tela inicial do sistema 
aberta com arquivo DICOM que contém imagens 
multi-quadros. O usuário poderá visualizar cada 
quadro individualmente ou então visualizar uma 
animação de uma seqüência de quadros 
selecionados. 

 
 

 
Figura 4: Tela Inicial do Sistema com Imagens 

Multi-Quadros 
 
 

A Figura 5 ilustra a janela de visualização da 
animação dos quadros no tamanho original da 
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imagem. É ainda possível a visualização da 
animação das imagens em miniatura. 
. 

 
Figura 5: Janela de Visualização de Filme 

 
 

A Figura 6 ilustra a janela de visualização e 
edição dos elementos do Conjunto de Dados. Por 
questão de segurança, o usuário não poderá 
salvar o arquivo modificado com o mesmo nome 
do arquivo original. 

 

 
Figura 6: Visualização e Edição do Conjunto de 

Dados 
 
 

 As Figuras 7 e 8  ilustram os módulos de 
visualização e processamento das imagens 
DICOM. 

 
Figura 7 – Janela de Visualização e 

Processamento das Imagens 
 
 

 
Figura 8: Visualização de 4 Imagens em 

Sequência 
 

A Figura 9 ilustra o módulo de captura do 
sistema IDicom. As resoluções possíveis para 
captura das imagens são: 160x120; 320x240; 
640x480 

 

 
Figura 9: Janela de Captura 
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A Figura 10 ilustra a janela de transmissão das 

imagens DICOM do sistema IDicom. 
 

 
Figura 10: Janela de Transmissão 

 
Discussão e Conlusões 
 

O Software se mostrou eficiente para realizar 
as funções previstas de captura, visualização e 
transmissão de imagens. De acordo com os 
testes realizados, pode-se constatar que: 

• Dos 37 arquivos utilizados para 
visualização, o IDicom acusou erro em 
27% deles, mas estes erros não eram 
relacionados à execução do programa 
mas sim à capacidade de memória do 
computador (512Mb). 

• 100% dos arquivos utilizados para 
abertura sem imagens, ou seja, 
somente para visualização e edição 
do Conjunto de Dados DICOM, foram 
carregados corretamente. 

• Nos testes de captura, 100% dos 
arquivos foram capturados com 
sucesso, convertidos para DICOM e 
armazenados em disco corretamente. 

• Do total dos arquivos utilizados para o 
teste de transmissão de imagens, o 
software acusou erro em 13% deles. 
Isso também ocorreu pela falta de 
memória do computador que atuou 
como servidor. 

 
A principal vantagem do IDicom é o seu baixo 

custo em relação aos outros softwares 
disponíveis no mercado, visto que o sistema foi 
todo desenvolvido com bibliotecas de software 
livre. 

O objetivo principal do desenvolvimento de 
uma ferramenta capaz de realizar a aquisição de 
imagens dos equipamentos antigos de 
diagnóstico médico que tenham saída em vídeo, 

conversão para o formato DICOM e transmissão 
para um servidor remoto de armazenamento de 
imagens foi atingido. O sistema permite a 
integração dos equipamentos de diagnóstico 
médico antigos por imagem ao PACS da 
instituição. O sistema desenvolvido oferece 
algumas vantagens em relação aos sistemas  
propostos já existentes: 

• O custo para desenvolver o sistema 
proposto é pequeno. As ferramentas 
utilizadas no desenvolvimento foram 
todas de domínio público. 

• Os sistemas propostos anteriormente 
realizavam apenas a aquisição e 
transmissão das imagens. Não existia 
processamento das imagens para 
visualização. O IDicom possui um 
sistema de visualização de imagens 
satisfatório, incluindo visualização em 
miniatura das imagens e animação 
(caso arquivos multi-quadros). 

Embora testado somente com imagens de 
equipamento de ecocardiografia, o IDicom pode 
ser utilizado para adquirir outras modalidades de 
imagens médicas geradas em vídeo. 
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Resumo - O reconhecimento automático de estruturas é uma área de processamento de imagens médicas que 
ainda apresenta grandes desafios. Os sistemas computacionais não conseguem reproduzir com eficiência a 
habilidade humana de distinguir objetos importantes em uma cena e, entre eles, identificar uma estrutura de 
interesse. Em Medicina, o reconhecimento automático de estruturas tem um amplo campo de aplicações, como 
por exemplo, detectar rapidamente a presença de anormalidades em órgãos, que podem representar uma má 
formação ou então presença de tumores, auxiliando o clínico em sua tarefa de decisão sobre o procedimento a 
ser executado. Neste trabalho propomos uma metodologia para identificação de estruturas presentes em 
imagens médicas utilizando uma abordagem multi-resolução, o espaço de escalas, e a inclusão de informações 
a priori sobre essas estruturas em uma etapa de matching. 
 
Palavras-chave: Processamento de imagens, identificação de estruturas, espaço de escalas. 
 
Abstract -  The task of identification or recognition is still a challenging field in digital image processing. 
Computer systems are far from reproducing the natural ability of humans to distinguish what objects are 
significant in a scene, and among those, which one represents the focus of interest for a particular situation. In 
medicine, the field of application of recognition is very broad. It can allow the identification of anatomical 
structures (providing fast visualization of organs and systems), and also the presence of abnormalities in these 
structures, such as malformations and tumors. The automation of these tasks helps to decrease the time needed 
for decision making. We have been addressing the problem of identification of medical structures using a 
multiscale approach, the scale space, combined with a matching procedure that uses a priori information.  
 
Key-words: Image processing, identification, scale space 
 
 
Introdução 
 

O reconhecimento automático de estruturas é 
uma área de processamento de imagens médicas 
que ainda apresenta grandes desafios. Ao contrário 
do que acontece em outras tarefas de 
processamento, que envolvem basicamente 
atividades de cálculo, nas quais a capacidade de 
processamento do computador é 
incomparavelmente superior à capacidade humana, 
nas tarefas de reconhecimento e análise o homem 
possui uma habilidade até hoje não igualada por 
sistemas automáticos. Para uma determinada cena, 
os seres humanos possuem uma capacidade única 
de distinguir quais são os objetos significativos e, 
dentre eles, qual deles representa o foco de 
interesse para uma situação em particular.  

Em Medicina existem muitas áreas de 
aplicação nas quais o reconhecimento automático é 

extremamente útil, como na identificação de 
estruturas anatômicas, que possibilita a detecção e 
visualização rápida de órgãos e sistemas. A 
identificação automática permite detectar 
rapidamente a presença de anormalidades em 
órgãos, que podem representar uma má formação 
ou então presença de tumores, auxiliando o clínico 
em sua tarefa de decisão sobre o procedimento a 
ser executado.  

Estamos pesquisando uma solução para o 
problema de reconhecimento automático de 
estruturas utilizando uma abordagem multi-
resolução, o espaço de escalas. O fato de que uma 
imagem contém estruturas de diversos tamanhos 
deu origem à idéia de analisar essa imagem em 
múltiplos níveis de resolução [1]. A idéia foi 
introduzida no Ocidente por Witkin [2] e Koenderink 
[3], e desde então suas propriedades e utilização 
em diversas áreas de processamento de imagens 
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vem sendo pesquisadas. Em imagens médicas, a 
abordagem de múltiplas escalas tem sido utilizada 
para diversas tarefas: na etapa de pré-
processamento [4]; detecção de bordas e 
segmentação [5,6,7,8,9]; fusão [10]; tracking [11] e 
análises funcionais [12].  

Neste trabalho propõe-se uma metodologia 
para identificação de estruturas presentes em 
imagens médicas a partir da inclusão de 
informações a priori sobre essas estruturas, 
utilizando um detetor de estruturas em múltiplas 
escalas.  
 
Metodologia 
 

A metodologia proposta pode ser dividida em 
três etapas: 

1. Construção do espaço de escalas linear 

A partir de uma imagem original é gerado um 
conjunto de imagens com graus progressivamente 
maiores de suavização. À medida que aumenta o 
nível de suavização da imagem, os objetos 
começam a desaparecer, primeiro os menores e 
depois os maiores.  

Para sistemas nos quais não existe nenhum 
conhecimento a priori sobre a cena observada, 
diversos autores descreveram a função Gaussiana 
como o único construtor para o espaço de escalas 
[3,13,14]:  
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r −
=      (1) 

onde: D é a dimensão da imagem original e σ é o 
mesmo em todas as dimensões (uma das 
condições para o espaço de escalas linear é a 
isotropia) . 

Uma réplica suavizada da imagem original é 
obtida pela convolução com G x( ; )

r σ  para um dado 
σ . O conjunto de imagens em função do parâmetro 
crescente de escala σ  é chamado de espaço de 
escalas linear (linear scale space).  

2. Construção de uma representação em 
múltiplas escalas  

Primal Sketch (PS) é uma estrutura de dados 
proposta originalmente por Koenderink [3], baseada 
no conceito de blobs de nível de cinza (GLBlobs). 
Blobs representam regiões cuja intensidade é maior 
(blobs claros) ou menor (blobs escuros) do que a 
do fundo. Essas regiões estão relacionadas às 
estruturas da imagem, as quais são caracterizadas 

por uma intensidade, ou faixa de intensidades, que 
permite distingui-las de outras estruturas presentes 
na imagem. Uma característica importante dessas 
estruturas é que elas são proeminentes não apenas 
na imagem original, mas tendem a manter-se como 
estruturas relevantes ao longo do espaço de 
escalas. Essa característica as torna  uma escolha 
adequada para elementos de uma representação 
de imagem em múltiplas escalas.  

O Scale Space Primal Sketch (SSPS), 
descrito originalmente por Lindeberg [15] é uma 
extensão do PS e descreve as características dos 
blobs e suas relações no espaço de escalas. A 
idéia principal é relacionar estruturas em diferentes 
escalas no espaço de escalas e transformá-las em 
objetos com uma ordem a mais, chamados de 
blobs de espaço de escalas (SSBlobs), e extrair 
características significativas da imagem baseando-
se na aparência e estabilidade desses objetos ao 
longo das escalas.  
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Figura  1 – O diagrama à esquerda ilustra os 
eventos na criação do SSPS da figura à direita. 
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A figura 1 mostra um exemplo da construção 
do SSPS. Na figura 1a, apresenta-se a imagem 
composta por três regiões com contagem mais alta 
que o fundo. Cada uma dessas regiões é 
representada por um GLBlob na metodologia. Em 
1b, mostra-se a mesma figura em uma visão 3D (a 
terceira dimensão é a intensidade). A figura 1c 
mostra, à direita, as imagens que compõem o 
espaço de escalas da imagem 1a. Pode-se 
observar que nos níveis mais altos do espaço de 
escalas as estruturas se fundem. À esquerda na 
figura é apresentado o SSPS da imagem, o qual é 
representado por uma estrutura de árvore que 
mapeia as relações das estruturas detectadas ao 
longo do espaço de escalas. O conteúdo de 
informações de cada nó da árvore contém o 
número de escalas nas quais a estrutura está 
presente, suas escalas de aparecimento e 
desaparecimento, contraste com o fundo, posição 
em cada escala, volume da estrutura em cada 
escala e o volume total do SSBlob em todas as 
escalas. As relações entre os nós refletem o 
comportamento das estruturas durante o processo 
de suavização: criação, aniquilação e acoplamento. 
Pressupõe-se que blobs estáveis (que sobrevivem 
por muito tempo no espaço de escalas) devem 
representar estruturas importantes da imagem.  

 

Determinação dos Blobs nas escalas 

Para a determinação de blobs na imagem, é 
utilizado o operador umbilicity [16]. Para o caso 
bidimensional, esse operador é dado por:  
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As regiões nas quais a aplicação do operador 
umbilicity resulta em valores positivos são as 
regiões denominadas na metodologia de primal 
sketch de espaço de escalas como blobs de nível 
de cinza  ou GLBlobs.  

3. Identificação de estruturas   

A próxima etapa consiste na comparação de 
informações presentes na árvore de SSPS de uma 
determinada imagem com aquelas da estrutura 
desejada. O tipo de informação a ser utilizada 
depende muito da aplicação.  

Neste trabalho, são utilizadas informações 
geométricas para identificação de órgãos em 
imagens de um phantom que reproduz a anatomia 
humana. Além da geometria intrínseca do órgão, 
como o seu volume, utiliza-se também informações 
sobre a relação deste órgão com seus vizinhos, na 
forma de distâncias e ângulos. Para minimizar o 

tempo de processamento, a operação de matching 
é feita em duas etapas. Na primeira delas compara-
se o volume total do padrão e os elementos da 
imagem representados por cada  nó da árvore de 
SSBlobs, para excluir aqueles nós cujo valor estiver 
muito longe do valor esperado. Os nós 
remanescentes são chamados de nós candidatos. 
O cálculo dos valores de distâncias e ângulos é 
computado apenas para esses nós e a similaridade 
entre o padrão e os nós candidatos é realizada a 
partir desses parâmetros. Considera-se que a 
estrutura desejada é aquela representada pelo nó 
com maior similaridade. Na figura 2 apresenta-se o 
fluxograma de todo o processo. 

 

 

Figura  2 – O diagrama dos passos para 
identificação de uma estrutura. 

 
Resultados 
 

A metodologia proposta foi testada em 
imagens bi-dimensionais, obtidas a partir de cortes 
do phantom Zubal [17]. Foram feitas manipulações 
no phantom (soma de diferentes cortes, operações 
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de espalhamento, etc) com o objetivo de aumentar 
o número de órgãos presentes e tornar a busca 
mais complexa. Serão mostrados os resultados 
obtidos com uma dessas imagens, apresentada na 
figura 3. A resolução da imagem é de 64 x 64 pixels 
com 16 bits.  

Para a suavização das imagens utilizou-se 
um filtro gaussiano com valores crescentes de σ. 
Um parâmetro de escala linear foi introduzido, e se 
relaciona com a escala absoluta σn, no nível n por 
[3]:  

τεσ n
n e=         

(3) 

 
 

Figura  3 – Imagem bidimensional obtida a partir de 
cortes do phamtom Zubal. Os quatro órgãos 
presentes são identificados pelos números 

sobrepostos à figura original. 

 
Na figura 4 à esquerda apresenta-se os 

GLBlobs detectados nas diversas escalas do 
espaço de escalas da imagem apresentada na 
figura 3, com τ = ¼ ln2. A faixa de valores de σ 
varia de 1.127497 (escala1) até 5,365556 (escala 
14). Na figura 4 à direita a árvore de SSBlobs para 
esse espaço de escalas. À frente de cada número 
identificador do SSBlob aparecem entre chaves as 
informações de faixa de escala de sobrevivência , 
por exemplo sca 9-1, seguido do volume total do 
SSBlob no espaço de escalas (em pixels). Os nós 
que aparecem marcados representam os quatro 
órgãos presentes na imagem, o número entre 
parênteses identifica o órgão de acordo com a 
numeração mostrada na figura 3.  

No exemplo apresentado neste experimento, 
a similaridade foi calculada a partir da comparação 
com um padrão armazenado em base de dados, 
cujas características são apresentadas na Figura 5. 
Esses dados representam um órgão semelhante à 
estrutura 4, apresentada na Figura 3. 
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(3)

(4)

(1)

(2)

 
 

Figura  4 – Esquerda: blobs detectados no espaço 
de escalas da Figura 3. Direita: árvore de SSBlobs 

para a árvore da esquerda. 
 

 resolução da imagem = 64

 volume do SSBlob = 300

 escala selecionada  = 9

 volume do GLBlob na escala selecionada = 41

 número de distâncias = 3 (14,34; 25,87; 17.95)

 número de ângulos = 3 (20; 60; 95)

 

Figura  5 –Dados do padrão. 

Após a aplicação de redução da árvore 
apresentada na figura 4, através da comparação do 
Volume de SSBlobs de cada nó com o do padrão, a 
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busca foi restrita a dois nós, apresentados na figura 
6. 

 
 

Figura  6 – Após a aplicação da 1a etapa da busca 
no SSPS a busca se reduz a dois nós da árvore 

inicial. 

A utilização das informações geométricas do 
padrão resultou na identificação do SSBlob 4 como 
a estrutura procurada. A estrutura descrita pelo 
SSBlob corresponde ao modelo utilizado para 
geração do padrão. 

Resultados igualmente satisfatórios foram 
obtidos para buscas de estruturas em outras 
imagens, com diferentes estruturas e diferentes 
níveis de ruído. 

 
Discussão e Conclusões 

 
Neste trabalho, foi apresentada uma 

metodologia para identificação de estruturas em 
imagens, que utiliza conceitos de detecção de 
características das imagens em múltiplas escalas e 
utilização de informações a priori para realizar a 
identificação da estrutura procurada. A metodologia 
é genérica e o tipo de informação armazenada no 
padrão e que é utilizada para a fase de matching 
depende da aplicação específica. Neste trabalho foi 
apresentado um exemplo em imagens de duas 
dimensões, no qual se utilizam informações 
geométricas da estrutura procurada e relações com 
a sua vizinhança. Os resultados obtidos para 
imagens 2D utilizando os parâmetros geométricos 
foram bastante satisfatórios. Em imagens 
tridimensionais poderia ser utilizado um conjunto 
equivalente de parâmetros para definir o padrão. 
Para alguns tipos de imagens, o padrão poderia 
incluir informações sobre a textura, ou informações 
mais complexas sobre a cena.  

O arquivo padrão pode ser obtido pela 
aplicação da metodologia proposta a um conjunto 
de imagens. Essa característica permite que sejam 
gerados padrões distintos de um mesmo órgão com 
diferentes patologias, a partir de um banco de 
imagens médicas. Uma nova imagem adquirida 
com o órgão que se deseja estudar poderia, então, 
ser comparada aos diferentes padrões 
armazenados para determinar a patologia. Esta é 
uma linha importante a ser pesquisada como 
aplicação do método proposto, que poderá permitir 

a sua utilização como parte de um sistema para 
recuperação de imagens baseado em conteúdo. 
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Cardiologia 
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Resumo - Este artigo apresenta uma abordagem para construção e reutilização de componentes de software 
com implementação em ObjectPascal (Delphi). Os principais mecanismos de execução que auxiliam o 
Engenheiro de Software (ES) na abordagem são: a ferramenta MVCASE, o Sistema de Transformação (ST) 
Draco-PUC, e o ambiente Delphi. A abordagem utiliza técnicas de Desenvolvimento Baseado em Componentes 
(DBC), Transformação de Software, Frameworks e linguagens orientadas a Componentes.  
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Introdução 
 

No desenvolvimento de software, a 
reutilização caracteriza-se pela utilização de 
produtos de software, em uma situação diferente 
daquela para qual estes produtos foram 
originalmente construídos. Motivado pelas idéias de 
reutilizar ao máximo os resultados da análise, 
projeto e implementação, através de componentes 
de software, este artigo propõe uma abordagem 
para a construção e reutilização de componentes. A 
abordagem orienta o Engenheiro de Software tanto 
no desenvolvimento dos componentes de um 
domínio do problema, quanto no desenvolvimento 
das aplicações que os reutilizam, e integra: 

Um método de Desenvolvimento de 
Software Baseado em Componentes (DBC); 

Uma ferramenta CASE para modelagem dos 
componentes e das aplicações; 

Um Sistema de Transformação de Software 
para geração de código ObjectPascal; e 

Uma Linguagem Orientada a Componentes, 
ObjectPascal (Delphi), para implementação de 
componentes e das Aplicações desenvolvidas, a 
partir do framework  de um domínio. 

Este artigo está organizado da seguinte 
forma: a Seção 2 apresenta os principais conceitos 
envolvidos na abordagem; a Seção 3 apresenta a 
abordagem proposta; a Seção 4 apresenta trabalhos 
correlatos ao proposto, e finalmente, a seção 5 
apresenta uma conclusão deste artigo. 

 
Principais Conceitos 

 
Os conceitos fundamentais para o 

entendimento da abordagem proposta estão 
relacionados com o processo de Desenvolvimento 
Baseado em Componentes, a transformação de 
software realizada pelo Sistema de Transformação 

Draco-PUC, as técnicas de modelagem disponíveis 
na ferramenta CASE MVCASE, e a linguagem 
ObjectPascal do ambiente Delphi. 

 
Desenvolvimento Baseado em Componentes 
(DBC) 

Segundo Krueger [1], [2], [3] e [4], o 
processo de desenvolvimento de software pode ser 
dividido em duas etapas: desenvolvimento para  
reutilização e desenvolvimento com reutilização. 
Baseado nesta idéia diferentes abordagens têm sido 
propostas para o DBC, destacando-se o método 
Catalysis[5], que integra, entre outras, técnicas de 
modelagem e frameworks, para suportar o processo 
de desenvolvimento para reutilização. O processo 
de DBC em Catalysis inicia com a identificação dos 
requisitos do domínio de problema para o qual se 
deseja construir os componentes, prossegue com a 
especificação dos componentes com base nos 
requisitos identificados, e finalmente conclui com o 
projeto interno dos componentes. Baseia-se nos 
princípios “plug-in” e de refinamentos sucessivos, 
para obter componentes com maior grau de 
reutilização e mais fáceis de serem reutilizados.  

Considerando as experiências do grupo de 
pesquisa, do qual os pesquisadores deste projeto 
fazem parte, com o método Catalysis, decidiu-se 
também por utilizar grande parte de suas idéias, 
principalmente para apoiar o processo de 
modelagem dos componentes, uma das etapas da 
abordagem proposta. 

 
Ferramenta MVCASE 

Ferramentas CASEs têm sido empregadas 
para suportar as diferentes etapas dos processo de 
desenvolvimento de software. Dentre estas 
ferramentas tem-se a MVCASE [6 e 7] que provê 
técnicas gráficas e textuais da UML[8], para auxiliar 
o Engenheiro de Software no DBC. Na MVCASE 
podem-se especificar os componentes em diferentes 
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níveis de abstração, e gerar código, a partir dessas 
especificações, em linguagens como Java e 
ObjectPascal. Assim, o Engenheiro de Software 
pode ter diferentes visões dos componentes, desde 
suas especificações até suas implementações e 
“deployment” em um servidor, para reuso das 
aplicações. Dada estas vantagens a MVCASE foi 
integrada na abordagem proposta, para facilitar 
tanto na construção como no reuso dos 
componentes. 

 
Sistema de Transformação Draco-PUC 

O paradigma Draco [9] está fundamentado 
na reutilização de componentes de software, 
elementos comuns que estão sempre presentes em 
diversos sistemas construídos e que refletem 
objetos e operações inerentes à área na qual se 
está trabalhando. No Sistema de Transformação 
(ST) Draco-PUC, um domínio é composto de três 
partes, Linguagem, Parser, e um Prettyprinter, ou 
unparser, e Transformadores. Baseado na idéia 
de transformação de software o ST Draco-PUC 
suporta a transformação de especificações em uma 
linguagem para a mesma ou outra linguagem, e por 
isso tem sido usado em diferentes processos de 
engenharia e reengenharia de software. Diferentes 
domínios já foram construídos no ST Draco-PUC, 
dentre os quais o MDL, das descrições das 
especificações em UML. Dada estas vantagens o 
mesmo foi integrado na abordagem proposta, para 
transformar as descrições das especificações da 
MVCASE para a linguagem ObjectPascal. Para tal, 
além do domínio MDL, foi necessário construir o 

domínio ObjectPascal, usado para gerar o código 
nesta linguagem, a partir de descrições MDL. 
Ambiente Delphi 

Delphi [10] é um ambiente integrado para 
desenvolvimento de aplicações (IDE - Integrated 
Development Environment), que fornece 
ferramentas para desenhar, codificar, compilar, 
executar, depurar, distribuir e testar aplicações, nas 
plataformas Windows e Linux (Kylix). Possui a VCL 
(Visual Component Library) que é uma hierarquia de 
classes, escritas em ObjectPascal, que suporta a 
criação de componentes, através do mecanismo de 
herança. Na arquitetura VCL existem dois tipos de 
componentes: Visuais e Não-Visuais, com acessos 
em tempo de projeto (Designtime) e em tempo de 
execução (Runtime).  

Delphi  foi adotado na abordagem proposta 
devido principalmente à sua grande divulgação e 
utilização na indústria de software. A hierarquia de 
classes da VCL é utilizada tanto para construção 
como para reutilização dos componentes. 

Combinando as idéias do método Catalysis 
de DBC, o ST Draco, a ferramenta MVCASE, e a 
linguagem ObjectPascal, propõe-se uma abordagem 
para construção e reutilização de componentes de 
software, apresentada a seguir. 

 
Metodologia e Resultados - Construção e 
Reutilização de Componentes de Software 

 
A Figura 1 mostra a abordagem proposta, 

que é realizada em duas grandes etapas: Construir 
Framework  e Reutilizar Framework . 
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Figura 1. Construir e Reutilizar Framework 
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Os principais mecanismos de execução, que 
auxiliam o Engenheiro de Software na abordagem 
proposta, são: a ferramenta MVCASE, o ST Draco-
PUC, e o ambiente Delphi.  

Na primeira etapa, Construir Framework , a 
partir do conhecimento do domínio do problema, 
obtêm-se os Componentes do Framework , que são 
representados por Modelos que facilitam seus 
entendimentos e suas reutilizações em alto nível de 
abstração. Os componentes implementados em 
ObjectPascal, permitem suas reutilizações conforme 
as idéias da VCL do Delphi. Na segunda etapa são 
desenvolvidas as aplicações, que reutilizam os 
componentes do Framework . A partir dos requisitos 
da aplicação obtém-se o seu projeto e 
implementação orientada a componentes. 

Para facilitar o entendimento da abordagem 
proposta, será utilizado o Domínio de Cardiologia. A 
utilização do domínio de Cardiologia tem como base 
as experiências de um dos pesquisadores [11, 12 e 
13].no desenvolvimento de um sistema de 
cardiologia, denominado SisCardio, do Instituto do 
Coração de Marília (ICM), em 1997 com 320 
classes, e o desenvolvimento de outros softwares 
para a área de saúde [14, 15 e 16]. 

 
Construir Framework 
 

A Construção de um Framework  de um 
domínio do problema é realizada em três passos: 
Modelar Framework , Gerar Código dos 
Componentes e Instalar Componentes do 
Framework . No passo Modelar Framework faz-se a 
modelagem do framework  a partir do conhecimento 
do domínio do problema. No caso do domínio de 
Cardiologia, partiu-se de um levantamento de 
requisitos realizado para desenvolver o sistema 
SisCardio.  Neste passo são especificados os 
Modelos de Interações, representados pelos 
Diagramas de Casos de Usos e de Seqüência, 

detalhando os cenários de utilização dos 
componentes nas diferentes aplicações do domínio. 
Estes modelos são refinados para obter o projeto 
interno dos componentes, representado nos 
Modelos de Componentes. Os componentes com 
suas interfaces para conexão e suas dependências, 
Baseado na arquitetura VCL do Delphi foi definida a 
arquitetura dos componentes, com duas interfaces, 
Designtime e Runtime.  

Uma vez concluído o modelo do framework , 
representado pelas classes dos componentes e 
seus relacionamentos, pode-se gerar as 
especificações MDL usadas para geração de código 
dos componentes. Adicionalmente pode-se gerar 
especificações SQL para construção do banco de 
dados, com as tabelas que fazem a persistência dos 
componentes persistentes do framework . 

No passo Gerar Código dos Componentes 
faz-se a geração de código em uma linguagem 
Orientada a Componentes, no caso ObjectPascal, a 
partir das especificações MDL. O ST Draco-PUC é 
utilizado para Gerar Códigos dos componentes 
usando os domínios MDL e ObjectPascal, 
previamente construídos. 

Dada a capacidade do ST Draco de 
trabalhar com diferentes domínios de diferentes 
linguagens de programação, modelagem e 
aplicações, outras linguagens poderiam ser 
utilizadas na geração do código, como Java , C++, e 
outras. 

No passo Instalar Componentes do 
Framework faz-se a instalação dos componentes 
implementados no ambiente Delphi, 
disponibilizando-os para serem reutilizados pelas 
aplicações. Para facilitar a reutilização o 
FrameCardio foi organizado em oito paletas no 
ambiente Delphi. A Figura 2 mostra uma das 
paletas, denominada Appointment, com os 
respectivos componentes.  

 
 

 
Figura 2. Pacote Appointment do FrameCardio no ambiente Delphi 

 
Ao final deste passo, tem-se concluída a 

primeira etapa da abordagem.  
Contudo, os testes com os componentes 

construídos são realizados com suas aplicações, e 
caso ocorram erros com os mesmos, deve-se 
retornar a esta etapa de Construção do Framework  

e repetir os seus passos para corrigir os erros e 
obter nova versão do framework . 
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Reutilizar Framework 
 
A reutilização pode ocorrer tanto na 

modelagem como na implementação das 
Aplicações.  

Para reutilizar os componentes deve-se 
Modelar, Gerar Código e Executar a aplicação. 
- Modelar a Aplicação, a partir dos Modelos de 

Componentes do framework  construído e dos 
requisitos da aplicação; 

- Gerar Código da Aplicação, reutilizando os 
componentes do framework ; 

- Executar a Aplicação, no ambiente Delphi; e 
- Opcionalmente, Refinar a Aplicação, para 

atender requisitos normalmente não funcionais, 
no ambiente Delphi. 

 
 
 

 
O passo Modelar Aplicação compreende a 

especificação e o projeto da aplicação, 
considerando os modelos dos componentes do 
framework . Para agilizar a implementação, as mini-
especificações dos corpos dos métodos das classes 
são escritas diretamente em ObjectPascal. A Figura 
3 mostra um modelo de componentes de uma 
aplicação que Registra o Implante de Marcapasso 
em Pacientes. Conforme a notação da UML, no 
modelo as setas tracejadas representam as 
dependências dos componentes. Em (1) têm-se os 
componentes TForm e TDataModule da arquitetura 
da VCL que são reutilizados pelos componentes da 
aplicação. Em (2) têm-se os componentes da 
aplicação. Em (3) têm-se os componentes do 
FrameCardio: TPatient, TPacemaker, TDoctor, e 
TAtropina, reutilizados pela aplicação. 

 
 

 

(1) 

(2) 

(3) 

 
Figura 3. Modelo de Componentes da Aplicação 

 
 
 
 
No passo Gerar Código da Aplicação, a 

ferramenta MVCASE gera as descrições MDL do 
projeto da aplicação. Em seguida, utiliza-se o ST 
Draco-PUC para gerar código da aplicação, 
transformando as descrições MDL para a 
Linguagem ObjectPascal. 

 
 
 
 

 
 
Finalmente, no passo Executar Aplicação. 

No passo o Engenheiro de Software utiliza o 
ambiente Delphi para executar e testar o código 
gerado da aplicação. Os dados de testes servem 
para verificar se os requisitos especificados para a 
aplicação foram atendidos. A Figura 4 mostra um 
dos formulários da execução da aplicação. 
Opcionalmente, o Engenheiro de Software pode 
refinar a aplicação para atender requisitos não 
funcionais não tratados na modelagem. 
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Figura 4 - Passo Executar Aplicação 

 
Discussão - Trabalhos Correlatos 
 

 Diferentes abordagens têm sido utilizadas 
na área de DBC, como o Rational Unified Process 
(RUP) [2] e UML Components [3]. A ferramenta 
Rational Rose [17] tem sido usada como principal 
mecanismo para execução destes processos. 
Contudo, tanto o RUP como UML Components, não 
tratam com detalhes a implementação do 
componente, como no caso da abordagem proposta. 

A CASE Bold, é outro exemplo, de 
ferramenta voltada para a construção de 
componentes dirigidas pelo modelo (Model Driven 
Application - MDA) [18]. Contudo, diferente da 
abordagem proposta, que permite utilizar diferentes 
linguagens de implementação devido à capacidade 
do ST Draco, e a ferramenta Bold atualmente tem 
versões para Delphi e C++. 

Existem também vários ambientes 
integrados para desenvolvimento de componentes e 
suas aplicações, como o Eclipse[19], NetBeans[20], 
JBuilder, C++Builder e o próprio Delphi. Contudo 
normalmente estes ambientes estão centrados em 
uma única linguagem e alguns não enfocam a 
modelagem. 

Em resumo, a abordagem proposta 
diferencia dos trabalhos citados porque: 

Combina diferentes tecnologias, 
automatizando o processo de geração de código, 
através das ferramentas MVCASE e Draco-PUC; 

Permite trabalhar com diferentes domínios 
suportados pelo ST Draco; 

Possibilita que os componentes sejam 
reutilizados, tanto na MVCASE, a partir dos seus 
modelos disponíveis no framework , como no 
ambiente Delphi; e 

Permite a integração e consistência entre os 
modelos dos componentes e suas implementações. 

 
 
 

 
Conclusões 

 
Este artigo pesquisou uma abordagem para 

a construção e reutilização de componentes de 
software com implementação em Delphi, que pode 
contribuir para redução de custos e melhoria de 
produtividade de software. 

A abordagem foi utilizada para a construção 
de um framework do domínio de cardilogia. 
Diferentes aplicações, semelhantes à do estudo de 
caso, foram desenvolvidas para testar os 
componentes e a abordagem proposta.  A 
abordagem contribui para tornar mais confiável todo 
o processo de desenvolvimento de software 
baseado em componentes. 
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Otimização do Algoritmo de Reconstrução Tomográfica  ART – 
Simulação por Monte Carlo 

 
Juan L. P. Soto1, Sérgio S. Furuie2 

 
1Escola Politécnica da USP, São Paulo, Brasil 

2Instituto do Coração (InCor) HC-FMUSP, São Paulo, Brasil 
 
Resumo - Em Tomografia, a aplicação prática de algoritmos traz diversas questões relativas a valores de 
parâmetros e à utilidade de variantes dos algoritmos. Neste trabalho, foi analisado o método Algebraic 
Reconstruction Technique (ART) para reconstrução verdadeiramente 3D de objetos e duas variantes: 
aplicação da restrição de positividade para valores reconstruídos e uso adicional das projeções transversais. 
Os fantomas e as projeções foram simulados com ruído Poisson através de métodos Monte Carlo para 
objetos 3D. O parâmetro de relaxação foi otimizado para vários valores práticos da relação sinal-ruído. Foi 
concluído, para os dados simulados, que pode ser aplicado um pequeno intervalo para o parâmetro de 
relaxação e que a primeira das duas variantes mencionadas acima pode ser utilizada se o tempo de 
computação não é um problema crítico.  
 
Palavras-chave: Reconstrução, Tomografia, ART, Otimização, Monte Carlo. 
 
Abstract -  In Tomography, practical application of algorithms brings several questions related to parameter 
values and usefulness of algorithm variants. In this work, we address the Algebraic Reconstruction 
Technique (ART) for truly 3D object reconstruction and two variants: application of positivity constraint for 
reconstructed values and additional use of transversal projections. We simulated the phantoms and 
projections with Poisson noise using Monte Carlo methods for 3D objects. The relaxation parameter was 
optimized for several practical signal-to-noise ratios. We concluded, for the simulated set, that we can apply 
a small interval for the relaxation parameter and that the first variant mentioned before is worth applying if 
computation time is not a critical problem. 
   
Key-words: Reconstruction, Tomography, ART, Optimization, Monte Carlo. 
 
 
Introdução 
 

O algoritmo iterativo ART (Algebraic 
Reconstruction Technique) [1] tem sido usado em 
reconstrução tomográfica desde seus primórdios. 
Métodos iterativos, também chamados de 
expansão em séries [2] e entre os quais o ART se 
inclui, tinham sido relegados a casos especiais 
com a descoberta de métodos de transformação, 
já utilizados em outras áreas do conhecimento 
(como a geometria integral e a astronomia [3]), e 
que se mostraram eficazes quando aplicados em 
tomografia. Dentre estes métodos, os mais 
populares para tomografia bidimensional 
passaram a ser a convolução-retroprojeção (CBP) 
e a retroprojeção filtrada (FBP).  

Entretanto, algoritmos iterativos como o 
ART e o EM-ML (Expectation Maximization – 
Maximum Likelihood) mostraram-se bastante 
competitivos e flexíveis, em comparação com os 
métodos baseados em Fourier, com o surgimento 
de tomógrafos tridimensionais com projeções 
oblíquas, apresentando melhor desempenho em 
termos de velocidade de reconstrução 3D do que 
o FBP [4]. 

A aplicação da maioria dos métodos de 
reconstrução requer o ajuste de alguns 
parâmetros livres para melhor utilização do 

método (otimização), como a freqüência de corte 
do filtro do FBP, para uma dada relação sinal-
ruído, ou o número de iterações em EM-ML ideais 
para uma determinada aquisição.  

As questões que surgem para o ART são: 
qual o melhor fator de relaxação para diversos 
níveis de SNR, qual o efeito de se aplicar a 
restrição de positividade nas imagens 
reconstruídas em cada iteração, qual o efeito de 
se considerar uma consolidação adicional com as 
projeções transversais ao final das iterações. Este 
trabalho busca responder estas questões através 
do uso de projeções com ruído realista, 
buscando, deste modo, estender a análise 
realizada em outro estudo [5]. 
 
Metodologia 
 

Utilizamos, para as análises do ART, 
fantomas numéricos de estruturas tridimensionais 
e as respectivas projeções realistas usando 
Monte Carlo, simulando dados de um PET 
(Positron Emission Tomography) cilíndrico com 
múltiplos anéis de detectores. A Figura 1 ilustra 6 
cortes transversais (cortes 16, 19, 22, 25, 28 e 
31) do objeto 3D que foi gerado com 64 cortes, 
cada qual com 128 x 128 voxels. O volume 
contém 69 elipsóides com orientações e 
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tamanhos variados (4mm a 20mm). Este 
phantom, bem como os demais utilizados neste 
trabalho, foi gerado pelo programa 
“genPhantom3d” [6].  
 

   

   
 
Figura  1 – Cortes (16, 19, 22, 25, 28 e 31) de 64 
possíveis do phantom original correspondente ao 

volume simulado com 64 x 128 x 128 voxels. 
 

Para a geração das projeções, foi utilizado 
o programa “SimSET” (Simulation System for 
Emission Tomography), que aplica técnicas 
Monte Carlo para modelar os processos físicos e 
a instrumentação usados em tomografia de 
emissão [7,8]. As projeções foram obtidas para 15 
orientações (transversal e 14 oblíquas), cada 
orientação (tilt) com 96 planos (ângulos) de 
projeção, e cada plano com 90 linhas por 128 
colunas de sensores, totalizando 1440 planos de 
projeção por phantom. Além disso, foi suposta, 
para estas projeções, correção perfeita da 
atenuação. 

Para se analisar a otimização do ART 
foram gerados 4 conjuntos de projeções, com os 
seguintes níveis de SNR: 6,34 dB, 7,28 dB, 12,20 
dB e 17,91 dB (Tabela 1). O ruído Poisson é 
incorporado às projeções pela própria simulação 
do processo de emissão tomográfica realizada 
pelo programa “SimSET”. A Figura 2 ilustra 6 
planos de projeção (planos 720 a 725) dos 1440 
gerados para cada fantoma, no caso, para o nível 
de SNR igual a 17,91 dB. Mais especificamente, 
para a simulação, utilizamos, respectivamente, os 
valores 1M, 10M, 80M e 320M para o parâmetro 
“número de decaimentos” (que indica o número 
de pares de fótons gerados). A Tabela 1 mostra o 
número médio de fótons detectados pelos 
sensores nas projeções, considerando apenas os 
sensores que obtiveram 1 ou mais fótons. Nota-
se que os 4 conjuntos de projeções cobrem a 
faixa de contagens utilizadas na prática: baixa 
contagem (6,34 dB), para o caso 1M; e alta 
contagem (17,91 dB), para o caso 320M.  
 

 

   

   
 

Figura  2 – Exemplo de projeções (planos 720, 
721, 722, 723, 724 e 725 de 1440) ruidosas para 

o caso 320M. 
 

Tabela 1  – Valores de contagem média nas 
projeções e respectivos SNR para diversas 

simulações com total de decaimentos variando 
entre 1 e 320 x 106 contagens. 

 
Total de 
decaimentos 

1M 10M 80M 320M 

Proj. média 4,33 5,35 16,61 61,79 
SNR (dB) 6,34 7,28 12,20 17,91 
 
 

O SNR foi estimado considerando o ruído 
Poisson e o valor médio das projeções ( µ ): 

( ) 20log 10log( )SNR
µµ µ
µ

 
= =  

 
 (1) 

 
O método ART baseia-se no algoritmo de 

Kaczmarz [1] para a solução de um sistema de 
equações lineares. Uma característica importante 
é que pode ser implementado considerando 
isoladamente cada linha de projeção, evitando a 
manipulação de matrizes gigantescas. No caso 
específico da configuração das simulações 
utilizadas neste trabalho, são gerados 15 x 96 
planos de projeção, cada qual com 90 linhas e 
128 colunas de sensores, totalizando 16.588.800 
linhas de projeção por fantoma. O fantoma 3D 
simulado contém 1.048.576 voxels cujas 
intensidades queremos estimar, portanto a matriz 
de projeção contém mais do que 1013 elementos. 

Dadas as projeções iy , 1,...,i I= , e 

supondo o modelo de projeção [4]: 

1

J

i ij j i
j

y a x r
=

= +∑  1,...,i I=  (2) 

jx : contribuição dos voxels j  a serem 

reconstruídos; 

ija : contribuição do voxel j  à projeção i ; 

ir : ruído. 
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O algoritmo ART estima a intensidade de 
cada voxel ( 1,...,j J= ) a cada iteração k por 
[4]: 

1

2

1

ˆ
ˆ ˆk k i i

j j ijJ

im
m

y y
x x a

a
λ+

=

−= +
∑

 

1

ˆ ˆ
J

k
i ij j

j

y a x
=

=∑  

(3) 

sendo λ o fator de relaxação. 
A Figura 3 mostra alguns cortes 

reconstruídos para projeções sem ruído Poisson, 
usando 0,005λ =  e uma única iteração 
completa. Nota-se a excelente qualidade de 
reconstrução. A Figura 4 mostra o perfil na linha 
65 do corte número 25 (imagem inferior esquerda  
da Figura 3), na qual estão praticamente 
justapostos os dois perfis: o esperado com traço 
contínuo (ideal) e o obtido pela reconstrução 
(tracejado).   
 

   

   
 

Figura  3 – Cortes reconstruídos 
(correspondentes aos da Figura 1) utilizando ART 

voxel ( 0,005λ = ), a partir de projeções sem 
ruído. 
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Figura  4 – Perfis de intensidade na linha 65 do 
corte 25. Em traço contínuo o perfil ideal, e em 
tracejado o reconstruído com ARTvoxel para 

projeções sem ruído. 
 

Tabela 2  – Valores dos erros normalizados na 
reconstrução em função do fator de relaxação 
( λ ) para cada conjunto de projeções. Valores 

ótimos em destaque. 
 
λ  NRMSE 

1M 
NRMSE 

10M 
NRMSE 

80M 
NRMSE 

320M 
0,001 0,473 0,452 0,448 0,449 
0,002 0,442 0,345 0,333 0,333 
0,003 0,492 0,303 0,274 0,273 
0,004 0,557 0,294 0,243 0,239 
0,005 0,618 0,300 0,226 0,217 
0,006 0,670 0,315 0,215 0,202 
0,007 0,713 0,334 0,209 0,191 
0,010 0,804 0,404 0,207 0,171 
0,015 0,883 0,513 0,230 0,160 
0,020 0,925 0,596 0,266 0,164 
0,050 1,001 0,790 0,472 0,258 

 
 
No caso da reconstrução 3D, em geral o 

número de linhas de projeção ( 16.588.800I = , 
na presente simulação) é muito maior do que o 
número de voxels ( 1.048.576J = ), e portanto, 
uma iteração completa ( 1k = ) sobre todas as 
projeções é suficiente para obter uma boa 
reconstrução [6]. Desse modo, o parâmetro livre é 
o fator de relaxação λ , que deve ser otimizado 
para diferentes níveis de ruído (SNR). Na seção 
de resultados mostramos os valores de λ (Tabela 
2) mais adequados para os diversos níveis de 
ruído de modo a minimizar a raiz quadrada do 
erro quadrático médio normalizado da 
reconstrução (NRMSE). O NRMSE está 
relacionado à disparidade de energia entre os 
valores estimados e os verdadeiros, normalizado 
pela energia representada pelos valores 
esperados [6]: 

 

2

1

2

1

ˆ( )

( )

J

j j
j

J

j
j

x x

NRMSE
x

=

=

−
=
∑

∑
 (4) 

 
Nota-se na equação 3, que podemos 

aplicar simples variações no algoritmo, como por 
exemplo, impor a positividade no valor dos voxels 
ao final de cada estimativa de cada voxel. Os 
efeitos da restrição (não-linear) de positividade 
(+Z) serão também analisados na próxima seção, 
em termos de melhoria do NRMSE. 

Outro efeito a ser analisado é a de impor 
que, ao final de cada iteração completa, realize-
se uma consolidação usando novamente as 
linhas de projeção transversais. Portanto, após 
considerar os 1440 planos de projeção 
(transversais e oblíquos), reaplica-se a equação 3 

CBIS’2004 351

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



novamente sobre os 96 planos de projeção 
transversais (+TILT0). 

 
Resultados 
 

A Tabela 2 e a Figura 5 mostram os 
resultados da otimização do λ  para os 4 níveis 
de SNR das projeções. O método de 
reconstrução foi o ART com restrição de 
positividade (+Z) e com a reaplicação adicional 
das projeções transversais (+TILT0). Nota-se pela 
Figura 5 que os valores de λ  ótimo aumentam 
com o nível de SNR, porém de forma lenta, e 
ficam no intervalo entre 0,002 e 0,015. 

A Figura 6 ilustra o efeito do ruído Poisson 
na reconstrução dos mesmos cortes mostrados 
na Figura 3 para o caso com 320M pares de 
fótons gerados (SNR = 17,91 dB). 
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Figura 5  – Otimização do fator de relaxação para 

diferentes níveis de ruído. 
 

   

   
 

Figura 6  – Cortes (16, 19, 22, 25, 28 e 31) 
reconstruídos com ART voxel ( 0,015λ = ) para o 

caso de 320M pares de fótons gerados. 
 
Para a análise dos efeitos de algoritmos 

variantes com restrição de positividade (+Z) e 
com a reaplicação adicional das projeções 
transversais (+TILT0), utilizamos o ART com λ  
otimizado para cada nível de SNR, conforme 
mostrados na tabela 3. 

Tabela 3  – Erro normalizado (NRMSE) das 
reconstruções usando ART com +Z e +TILT0 e 
duas variantes (somente +TILT0 e somente +Z) 

para vários níveis de ruído. O tempo de execução 
foi medido em um computador com 2 

processadores Intel, 2.8 GHz, 2 GB RAM, sistema 
operacional SUSE9 (Linux), para o caso 10M. 

Valores ótimos em destaque. 
 

 NRMSE 
Pares de 
fótons 
gerados 

λ  
ótimo 

ART  
+Z 
+TILT0 

ART 
- 
+TILT0 

ART 
+Z 
- 

1M 0,002 0,442 0,443 0,435 
10M 0,004 0,294 0,296 0,292 
80M 0,010 0,207 0,214 0,204 
320M 0,015 0,160 0,166 0,160 
Tempo(s)  206,4 204,6 195,6 
 

 
Ao aplicar-se a restrição de positividade 

(+Z), nota-se (Tabela 3, colunas 3 e 5) que o erro 
NRMSE melhora para todos os casos de SNR 
estudados. Portanto, é recomendável aplicar a 
restrição, pois o custo computacional adicional é 
pequeno. 

Já o efeito da aplicação adicional das 
projeções transversais não se mostrou vantajoso 
(Tabela 3, colunas 3 e 4). Com exceção do caso 
320M, no qual o valor de NRMSE se mantém, 
verificou-se um aumento no erro para todos os 
casos testados.  
 
Discussão e Conclusões 
 

A análise das Tabelas 1, 2 e 3 permite-nos 
observar que a aplicação de restrição de 
positividade no método ART é recomendada, ao 
contrário da reutilização das linhas de projeção 
transversais. No entanto, se o tempo 
computacional for crítico, pode-se prescindir 
destas melhorias em favor da velocidade de 
processamento. Mais importante ainda é utilizar o 
fator de relaxação adequado para o nível de SNR 
em questão. 

Este estudo está sendo ampliado 
considerando a análise de outros métodos de 
reconstrução como o EM-ML e o RAMLA [9] e 
variações aleatórias das características dos 
phantoms, buscando responder a questões 
práticas sobre a relevância [10,11] dos 
parâmetros e variantes que devem ser utilizados 
dependendo da relação sinal-ruído existente nos 
dados. 
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Recuperação Baseada em Conteúdo de Imagens Mamográf icas: Atributos 
Visuais de Forma, Espectrais no domínio de Radon e Granulometria 
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Resumo – O objetivo principal deste trabalho foi investigar atributos visuais para recuperação baseada em 
conteúdo de imagens mamográficas (CBIR). Investigamos atributos de forma combinadas com atributos de 
Medida de Granulometria e atributos espectrais no Domínio de Radon. Utilizamos a rede de Mapas Auto-
Organizáveis de Kohonen como sistema de recuperação de imagem.  Os resultados obtidos indicam a 
relevância dos atributos investigados para a recuperação baseada em conteúdo de imagens mamográficas.   
 
Palavras-chave: CBIR, Mapas Auto-Organizáveis (SOM), Transformada de Radon, Medida de Granulometria. 
 
Abstract -  The main purpose of this work was to investigate the visual features for content-based 
mammographic images retrieval (CBIR). We investigated the shape features combined with Measure of 
Granulometry and spectral features in Domain of Radon. We used the Kohonen Self-Organizing Maps as image 
retrieval system. The results obtained indicate the relevance investigated features for the content-based 
mammographic images retrieval system. 
 
Key-words: CBIR, Self-Organizing Maps (SOM), Radon Transform, Measure of Granulometry. 
 
 
1. Introdução 
 

Câncer de mama é a segunda causa de 
mortalidade da população feminina no mundo. Nos 
Estados Unidos da América estima-se que 
aproximadamente uma entre sete mulheres 
desenvolverá esta doença em algum período de sua 
vida ACS1 (2004). 

A mamografia é considerada a forma mais 
eficaz para a identificação da lesão quando ainda 
não é palpável (pequenos nódulos e calcificações) 
e, também, quando há variações de estruturas na 
mama (mamilo, pele retraída, distorção do 
parênquima, assimetria de densidade dos tecidos 
mamários) [1]. A mamografia mostra diferença nas 
densidades dos tecidos e esta diferença é 
fundamentalmente a base da imagem radiológica da 
mama.  

O primeiro trabalho relacionando a estrutura 
dos tecidos da mama com possíveis características 
de anormalidade da mama foi realizada por Wolfe 
[2]. Ele descreveu e ilustrou os casos associando 
distorções nos padrões do parênquima mamário e o 
risco de desenvolvimento de câncer de mama. 
Desde então, diversos trabalhos foram realizados 
para investigar essa relação. entre a estrutura da 
mama e anormalidade encontradas na mama [3]. 
Outra conseqüência desta relação foi o surgimento 

                                                           
1
AMERICAN CANCER SOCIETY, Cancer Facts and Figures, New 

York, 2004. 

de padrões e sistematização na descrição e análise 
dos tecidos mamários. O sistema BI-RADS2 
elaborado em 1992 nos Estados Unidos da América, 
é o exemplo mais importante dessa padronização. O 
objetivo da sistematização é padronizar a 
nomenclatura dos laudos, que devem possuir 
conclusão diagnóstica e propor conduta. Ele contém 
várias recomendações desde a padronização de 
termos utilizados no diagnóstico por imagem das 
doenças da mama, até o enquadramento da 
composição do corpo mamário e dos achados 
mamográficos em categorias.   

Porém, mesmo com essa padronização, a 
análise visual realizada pelo radiologista possui alta 
variabilidade entre observadores [4]. Neste caso, 
uma mesma imagem mamográfica pode ter 
classificação das estruturas diferente entre 
radiologistas diferentes.  

Os sistemas de recuperação de imagens 
baseada em conteúdo (CBIR) têm como uma de 
suas propostas, diminuir essa variabilidade, 
apresentando imagens similares para os 
radiologistas de acordo com características definidas 
através de atributos visuais e uma medida de 
similaridade. A avaliação de similaridade pode ser 
melhorada de acordo com uma nova avaliação 
executada através da realimentação baseada em 
relevância das características apresentadas. 

                                                           
2 American College of Radiology – Breast Imaging Reporting and 
Data system – 3rd ed. – 1992. 
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1.1 Os Sistemas de Recuperação de Imagem 
Baseada em Conteúdo (CBIR) 

 
Os sistemas CBIR utilizam, em alguns tipos de 

imagens, a etapa de processamento da imagem 
para melhoria da qualidade da imagem para 
extração dos atributos.  

Em CBIR, as imagens são representadas  
vetores de características, que representam os 
atributos extraídos da imagem, da mesma forma que 
em sistemas CAD. Para recuperar uma imagem da 
base de dados, é feita uma comparação entre os 
atributos nos vetores de características. Essa 
comparação é feita por medidas de similaridade 
pertencentes a um espaço de métricas [5].  

A consulta por similaridade pode ser feita de 
dois modos: consulta por abrangência (range query) 
e consulta por k-vizinhos mais próximos  
(k-nearest neighbor query). 

A busca por abrangência utiliza um limiar para a 
distância de similaridade a partir de um ponto de 
referência para recuperar uma imagem.  

A busca por k-vizinhos mais próximo, recupera 
k imagens mais próximas do ponto de referência. 

Os sistemas CBIR utilizam informações como 
cor, textura e forma para indexação e recuperação 
das imagens. A busca principal é pelas imagens 
mais relevantes de acordo com características de 
similaridade entre uma imagem de consulta (query) 
e o banco de dados. 

Em mamografia, poucos trabalhos têm 
explorado a utilização de CBIR. El-Naqa et al. [6] 
exploraram o uso de uma estrutura baseada em 
aprendizagem para a recuperação de imagens 
mamográficas com microcalcificações relevantes de 
uma base de imagens. Investigaram o uso de redes 
neurais e a técnica de seleção de atributos Support 
Vector Machine (SVM) numa aprendizagem 
hierárquica, em dois estágios, para predizer a 
similaridade perceptual obtida com a coletada 
através de observação humana.  

Azevedo-Marques et al. desenvolveram um 
sistema de recuperação de imagens mamográficas 
para o auxílio ao diagnóstico [7]. A proposta utiliza 
atributos visuais de textura de Haralick para 
caracterizar microcalcificações em regiões de 
interesse da imagem.  

Honda et al. utilizaram atributos de textura de 
Haralick para minimização do “gap” semântico em 
sistemas CBIR para imagens mamográficas [8]. 
Busca também a correlação com as imagens 
recuperadas (atributos de baixo nível) com seu 
significado semântico (atributos de alto-nível).  

Santos André et al. apresentaram proposta de 
utilização de rede neural de mapa auto-organizável 
e correlação cruzada para recuperação de imagens 
mamográficas [9]. A recuperação das imagens é 

feita entre a imagem de consulta e as imagens da 
base de dados pela medida de correlação cruzada. 

O objetivo principal desta pesquisa é 
investigar atributos visuais para a recuperação de 
imagens mamográficas baseada em conteúdo 
(CBIR). Atributos que caracterizem as estruturas de 
tecidos fibro-glandulares da mama levando em 
consideração a sua distribuição e forma. 
 
2. Metodologia 
 
2.1 Preparação e Processamento das Imagens 
 

As imagens utilizadas apresentaram-se 
extremamente ruidosas, interferindo na localização 
da borda da mama e localização do mamilo. 
Aplicamos a equação de Difusão Anisotrópica 
combinada com o filtro de Wiener para suavização 
do ruído e restauração da borda da mama [10]. 

A segmentação da região da mama foi 
realizada através das técnicas de limiarização de 
Princípio de Máxima Entropia, Método de 
Preservação de Momento, Método de Otsu, Método 
de Ridler & Calvard, Método de Ridder e Método da 
Matriz de Co-ocorrência. Cada uma das técnicas 
forneceu um limiar para segmentação. O limiar 
“ótimo” foi escolhido de modo visual supervisionado 
por um radiologista especialista para a melhor 
segmentação apresentada [11]. 

A detecção da região do músculo peitoral e da 
posição do mamilo foi realizada com a transformada 
de Radon [10].    
 
2.2 Extração de Atributos Visuais 
 

Os atributos utilizados pertencem aos grupos 
de textura e forma. Para extrair os atributos, 
cuidados reservados à adoção da região de 
interesse. Os atributos de forma utilizaram a imagem 
com região da mama binarizada. Os atributos de 
medida de Granulometria e no domínio de Radon 
utilizaram a imagem em nível de cinza.  

 
2.2.1 Atributos de Forma 
 

Investigamos os seguintes atributos de forma: 
área, solidez e razão de diâmetro. Esses atributos 
são de fácil implementação e de baixo custo 
computacional. 

 
2.2.1.1  Medida de Área 
 
A mais simples maneira de calcular a área de 

um objeto em uma imagem é contar o número de 
pixels do objeto. Utilizamos o histograma da imagem 
e seguinte equação: 
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∑∑∑∑====
L

g
)g(hA    (1) 

sendo L o número de níveis de cinza do objeto, h(g) 
a freqüência de nível de cinza g que pertence ao 
objeto.  

 
2.2.1.2  Medida de Razão de Diâmetro 
 
Para calcular a medida de razão de diâmetro, 

determinamos a distância compreendida entre a 
parede torácica e o mamilo, obtendo-se o diâmetro 
Dy. Em seguida, determinamos o diâmetro Dx 
definido pela distância entre os dois extremos da 
mama, cuja direção é perpendicular à direção de Dy 
e passa pelo ponto médio desse diâmetro.   

Esse atributo fornece o grau de elongação da 
forma da mama. Quanto maior o valor do atributo, 
mais alongado será a sua forma; caso contrário, a 
mama terá a forma achatada. Se Dy≈Dx, a forma da 
mama se aproxima de uma circunferência. O cálculo 
da razão que é dada  por    

  
Dx
Dy

RD ====                (2) 

 
2.2.1.3  Medida de Solidez 
 

Esta medida, também conhecida como grau de 
compactação ou compacidade,  determina a razão 
do perímetro (P) e a área do objeto (A). Para 
contornar problemas computacionais é restringir os 
valores entre {0,1} [12]. A equação é dada por 

  
2P

A2
1S

ππππ−−−−====    (3) 

Observe que para objetos com forma semicircular, o 
valor da solidez será de zero e  aumenta de acordo 
com a complexidade ou rugosidade da forma. 
 
2.2.2 Atributos de Medida de Granulometria 
 

A Granulometria é uma área de conhecimento 
que, dentre outras coisas, trata da determinação da 
distribuição dos tamanhos de objetos em uma 
amostra. Esse conceito foi introduzido por Dougherty 
et al. na determinação da distribuição [13]. São 
aplicados filtros morfológicos de "abertura" com 
elemento estruturante de tamanho crescente na 
imagem original. A diferença entre a imagem original 
e a imagem filtrada é computada a cada passagem 
do elemento estruturante. No final do processo, 
essas diferenças são normalizadas e usadas na 
construção de um histograma de distribuição dos 
tamanhos das partículas [14]. Em imagens 
mamográficas que contenham partículas densas de 
tamanhos variados e espalhados na região da 
mama, a distribuição terá um pico na curva de 
distribuição.  

Em nosso trabalho utilizamos a imagem com 
a região de tecidos fibro-glandulares segmentada e 
aplicamos a operação morfológica de abertura com 
elemento estruturante com formato circular e raio 
variando entre 0 e 60 pixels. Utilizamos o histograma 
de distribuição dos tamanhos de objetos como 
atributo de medida de Granulometria. Na figura 1 
ilustramos um exemplo da extração de atributos de 
medida de Granulometria. 

 
2.2.3 Atributos no Domínio de Radon 

 
A transformada de Radon (TR) é baseada na 

transforma de Fourier. Ela computa a soma 
projetada de intensidades ao longo de uma direção 
da imagem. Essa soma de intensidades se 
transforma em um ponto no domínio  Radon R(t,θ), 
onde t é a distância perpendicular em relação ao 
centro da imagem (considerada a origem no domínio 
da imagem) e θ é o ângulo entre a distância 
perpendicular e o eixo x da coordenada da imagem. 
A função da transformada é definida como         

         (((( ))))∫∫∫∫
+∞+∞+∞+∞

∞∞∞∞−−−−
++++−−−−==== ducos.usen.t,sen.ucos.tA),t(R θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ  (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1:   Extração de atributo de medida de 
Granulometria. (a) imagem original; (b) imagem com a 

região de tecido fibro-glandular segmentada; (c) imagem 
numa etapa de filtragem de abertura morfológica;  (d) o 

histograma da quantidade de pixels em função do raio de 
abertura do elemento estruturante. 

 
As imagens no domínio espacial podem ser 

apresentadas no domínio das TR. A figura 2 
apresenta um exemplo de uma imagem em nível de 
cinza e sua transformada de Radon. O valor de 
R(t,θ) foi normalizado  entre (0-1). O eixo vertical 
corresponde à distância t e o eixo horizontal 
corresponde à direção θ. No domínio de Radon, as 
intensidades mais altas correspondem às direções e 
distâncias que apresentam maior densidade de 
tecidos mamários ao longo desta direção [15,16].  
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FIGURA 2: ilustração de uma imagem em nível 

de cinza (a) e sua transformada de Radon (b). 
 
Podemos separar a função R(t,θ) em duas 

funções unidimensionais Rθ(t) e Rt(θ) de acordo com 
características a serem extraídas da imagem. Por 
exemplo, se o interesse é obter as direções em que 
estão presentes as altas densidades na mama, 
podemos selecionar dentro do domínio de Radon, 
os pontos de intensidade máxima. A figura 3 mostra 
uma imagem com a região fibro-glandular 
segmentada e os gráficos do domínio de Radon 
R(t,θ) e as funções decompostas  Rθ(t) e Rt(θ)..  

Para analisar o comportamento das funções 
Rθ(t) e Rt(θ), extraímos os valores da média, dos 
momentos centrada na média, e a entropia.  

O valor da média foi dado por: 

 )(R. i

179

0i
tit θθθθθθθθµµµµ ∑∑∑∑

====
====  ; ∑∑∑∑

−−−−====
====

m

mi
ii )t(R.t θθθθθθθθµµµµ     (5) 

onde,  Rt(θi) é a intensidade máxima na direção do 
ângulo θi e Rθ(ti) é o pico de intensidade na posição 
ti. [–m ; m] são os limites de t no domínio de Radon. 
O valor de m é obtido multiplicando-se o lado da 
matriz de pixels da imagem por 2 . 

Os momentos de segunda ordem são 
calculados por:   
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Os momentos de terceira ordem ou skewness 
são calculados por: 
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Os momentos de quarta ordem ou kurtosis são 
calculados por: 
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Os cálculos das entropias são obtidos por: 
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2.3 Seleção de Atributos Visuais 
 

O processo de seleção definiu a combinação 
de atributos que irão compor o conjunto de vetores 
de entrada para o treinamento e teste do sistema 
recuperador. O número de atributos da combinação 
variou entre 10 e 33, dependendo da combinação 
adotada e essa alta dimensionalidade, em 
comparação ao número de amostras de treinamento 
e teste, ocasionou a adoção de uma técnica de 
redução dessa dimensionalidade. O método 
escolhido foi o método de análise de componentes 
principais (PCA) [17]. 

O sistema recuperador utilizado foi a  Rede de 
Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen (SOM) [17]. 
O agrupamento das amostras de treinamento e 
teste, aplicado nesta etapa, também foi escolhido 
adequadamente para garantir um alto grau de 
generalização da rede neural. Para isso, a técnica 
escolhida foi o "leaving-one-out" [17]. 

A comparação entre a imagem de teste 
(consulta) e as imagens do mesmo grupo de classe, 
foram feitas através de uma técnica de alinhamento 
das imagens e uma medida de similaridade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3: Gráfico das funções de decomposição do 
domínio de Radon. (a) imagem com a região fibro-

glandular segmentada; (b) Domínio de Radon R(t,θ); c-d) 
as funções decompostas  Rt(θ e Rθ(t), respectivamente, do 

domínio de Radon. 
 
2.4 Os Parâmetros Adotados para a Rede de 
Kohonen (SOM) 
 

As imagens foram agrupadas em amostras de 
270 imagens, sendo, para cada treinamento 
realizado, 269 imagens para o treinamento e 1 
imagem de teste.  

Usamos as funções disponíveis da biblioteca de 
ferramentas de redes neurais do MatLab, versão 
6.5, Release 13. Adotamos a topologia com  16 x 16 
neurônios para a grade de saída, totalizando 256 
neurônios na camada de saída. Para o treinamento, 

(a) (b) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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adotamos o valor máximo de 8.000 ciclos e a taxa 
de aprendizagem não foi fixada. Porém, em todas as 
configurações de dados de entrada da rede, taxa de 
aprendizagem não ultrapassou o valor de 0,0001. 
 
2.5. Medida de Similaridade para Comparação 
entre as Imagens 
 

A medida de similaridade foi realizada com o 
cálculo do coeficiente de correlação definido por 
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para  gfyx ∩∩∩∩∈∈∈∈),(  , sendo,  f  e g    os valores 

médios dos pixels de f e g, respectivamente [18]. 
 
3. Resultados 
 

As imagens utilizadas neste trabalho de 
pesquisa pertencem ao projeto de Banco de 
Imagens do HCFMRP-USP, módulo Mamografia, 
processo HCRP número 10093/2003. Foram 
selecionadas 1080 mamografias distribuídas em 270 
mamografias bilaterais da vista crânio-caudal (CC) e 
270 mamografias bilaterais da médio-lateral-oblíqua 
(MLO). Os laudos foram realizados por especialistas 
do setor de radiodiagnóstico do Centro de Ciências 
das Imagens e Física Médica (CCIFM) da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP–USP). Nos 
laudos, além de descrições de características 
suspeitas, assinalam, também, a discriminação da 
mama pela composição dos tecidos (1, 2, 3 e 4) e 
categoria (0, 1, 2, 3 e 4) de acordo com o critério do 
BI-RADS. As mamografias foram digitalizadas em 
um equipamento scanner da marca Vidar modelo 
DiagnósticPro com resolução espacial de 300 dpi e 
4096 níveis de cinza. 

Para avaliar o desempenho desse processo foi 
calculada a taxa de precisão média da classificação 
da composição dos tecidos pelo critério BI-RADS 
registrada no laudo médico dos pacientes, entre as 
imagens de consulta e as imagens recuperadas, e o 
valor médio do coeficiente de correlação (Equação 
10). 

A classificação foi realizada levando em 
consideração a avaliação descrita no laudo médico e 
a variabilidade existente entre observadores 
(Schmidt, 1998). A figura 4 mostra um exemplo em 
que uma imagem teste e as imagens recuperadas 
têm classificações de composição diferentes. A  
imagem teste foi classificada como de composição 
4, enquanto as imagens recuperadas foram 
classificadas como de composição 2 ou 3, apesar de 
que, visualmente, as imagens apresentam padrões 

de distribuição e quantidade muito próximos. A 
variabilidade da classificação levou-nos a adotar um 
critério que leva em consideração essa variabilidade. 
Consideramos corretas imagens recuperadas com 
composições vizinhas à imagem teste. A tabela 1 
mostra o critério adotado pelas faixas de 
composições vizinhas. 

A avaliação foi feita para cada grupo de 
atributos e as combinações entre os grupos de 
atributos. Os resultados foram apresentados 
separados em quatro grupos (CC direita, CC 
esquerda, MLO direita e MLO esquerda). Os 
resultados obtidos são apresentados na tabela 2. 

 
Conclusões 
 

Na tabela 2, a menor taxa de precisão obtida foi 
de 81,81% e o coeficiente de correlação médio de 
0,838 (tabela 3). Os resultados indicam a relevância 
dos atributos investigados para a recuperação 
baseada em conteúdo de imagens mamográficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4: Imagens recuperadas com o atributo 

espectral no domínio de Radon. Em (a) a imagem 
teste; (b-d) imagens recuperadas. 

 
TABELA 1: Tabela do critério usado na classificação das 

imagens recuperadas considerando a variabilidade na 
avaliação pela composição no padrão BI-RADS. 

Composição da 
imagem teste 

Faixa de classes 
consideradas pela 
composição de tecidos na 
classificação 

1 1 e 2 

2 1, 2 e 3 

3 2, 3 e 4 

4 3 e 4 
 

(a) (b) 

(c) (d) 
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TABELA 2: Taxa de precisão média da classificação pela 
composição dos tecidos, de acordo com o padrão BI-

RADS, registrada no laudo médico, entre as imagens de 
consulta e as imagens recuperadas. 

Taxa de Precisão (%) 
Atributos 

CCD CCE MLOD MLOE GERAL 
R 83,09 85,12 82,23 80,78 82,86 
G 80,30 84,61 82,51 79,64 81,81 

F,R 83,60 87,97 83,64 83,62 84,74 
F,G 77,95 85,05 82,76 82,28 82,02 

F,R,G 83,80 85,41 86,73 81,91 84,50 
R: Atributo no domínio de Radon;   G: Atributo de Medida de 

Granulometria;   F: Atributo de Forma 

 
TABELA 3: Coeficiente de Correlação médio entre as 
imagens de consulta e as imagens recuperadas pela 
composição dos tecidos de acordo com o padrão BI-

RADS. 
Coeficiente de Correlação 

Atributos 
CCD CCE MLOD MLOE GERAL 

R 0,860 0,859 0,827 0,803 0,838 
G 0,878 0,868 0,816 0,790 0,838 

F,R 0,873 0,867 0,830 0,821 0,848 
F,G 0,874 0,869 0,813 0,793 0,838 

F,R,G 0,883 0,880 0,823 0,803 0,847 
R: Atributo no domínio de Radon ;   G: Atributo de Medida de 

Granulometria;  F: Atributo de Forma 
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A Introdução de Tecnologias na Prática de Enfermage m: Construção de 
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RESUMO - O propósito deste estudo foi desenvolver um software-protótipo, que possibilite aos enfermeiros 
atender as fases de coleta de dados, prescrição de intervenções de enfermagem da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e sua documentação de forma informatizada. A equipe multiprofissional 
envolvida no desenvolvimento deste software-protótipo foi constituída pela pesquisadora, um analista de 
sistema e um programador. A metodologia utilizada fundamentou-se no ciclo de vida de desenvolvimento de 
sistema: prototipação. Sedimentou-se em duas fases: a fase de definição e a de desenvolvimento.A fase de 
definição iniciou-se com a etapa de planejamento, seguido pela definição e análise dos requisitos 
necessários para sua construção culminando com a produção da especificação de requisitos do software.A 
fase de desenvolvimento traduziu o conjunto de requisitos em um modelo informatizado, estruturado em 10 
módulos, referentes ao processo de coleta de dados e prescrição de intervenções de enfermagem. A 
avaliação deste recurso na performance da Sistematização da Assistência de Enfermagem será objeto de 
um estudo posterior. 
 
Palavras-chave : Planejamento de assistência, Enfermagem, Software. 

 
Abstract - The purpose of this study is to develop a software-prototype to help the nurses to  plan the 
nursing care, to make nursing interventions and all documentation in a computerized way.  The multi- 
professional team is involved in the development of this software-prototype and constituted by the 
researcher, a system analyst and a programmer.  The methodology is based in the life cycle the prototype. It 
is following up into two phases: the definition and the development one.  The definition phase began with the 
planning stage, following for the definition and analysis of the requirements for the construction and it 
culminated with the  specification of the software requirements. The development phase translated the group 
of requirements in a computerized model, structured in 10 modules, regarding the process of nursing care 
system.   The evaluation of this innovative resource in the performance of Nursing Care System will be 
object of a subsequent study. 

     
Key words : Patient Care Planning, Nursing, Software. 
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Introdução 
 
 

A informação é o elemento fundamental 
para o desenvolvimento do processo de trabalho 
na enfermagem. Nesse sentido, a prática 
profissional do enfermeiro, o fluxo da informação 
constantemente segue o percurso de ser 
recebida, processada e interpretada[1]. Após, 
precisa ser estrategicamente transmitida, para 
que seja implementada de acordo com as 
necessidades do paciente e finalmente, é 
documentada. O registro da documentação da 
assistência de enfermagem prestado ao paciente 
é realizado pelo enfermeiro através de anotações 
manuais que despendem tempo do profissional, 
que além destas, procede manualmente o plano 
de cuidados para cada um dos pacientes 
internados. 

 Não se pode deixar de mencionar que as 
anotações incluem também os cálculos do 
balanço hidroeletrolítico e a confecção de gráficos 
de sinais vitais, tarefas de documentação, como 
estas que aumentam o tempo dispensado por 
parte do enfermeiro em assistência indireta ao 
paciente. Acrescenta-se assim, a administração 
da informação, como mais uma das atividades 
realizadas pelo enfermeiro. 

 As informações sobre um paciente são 
compartilhadas entre os profissionais da 
enfermagem que se revezam em turnos de 
trabalho durante as 24 horas e também com a 
equipe multiprofissional. Sem um sistema 
adequado de informações, uma porção 
significativa dos recursos é gasta para criar, 
armazenar e recuperar as informações dos 
pacientes. Essas ações, realizadas de forma 
trabalhosa e redundante, freqüentemente exigem 
muito tempo e esforço para documentar as 
informações necessárias de modo a possibilitar 
que outros profissionais as utilizem. 

Constatamos que quando as informações 
estão organizadas e documentadas de forma 
sistematizada a comunicação é operacionalizada 
e facilita a resolução dos problemas específicos 
de cada paciente, impulsionando os enfermeiros 
a explicitar seus conhecimentos técnico-
científicos e humanos e ampliar a visibilidade do 
saber da enfermagem frente ao paciente e a 
equipe multiprofissional. 

Concluímos que, quando o enfermeiro 
elabora a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) são oportunizados subsídios 
para o planejamento, coordenação e avaliação 
das suas ações priorizando, primordialmente, o 

atendimento ao cliente. Dessa forma, podemos 
considerar a SAE como um instrumento de 
comunicação de informações relevantes e 
pertinentes sobre os cuidados de enfermagem e 
o paciente. 

Dentro dessa perspectiva, expressa-se 
que a tecnologia computacional facilita a 
organização e administração de informações, 
uma vez que, favorece sua disponibilização em 
tempo real para o gerenciamento e assistência 
de enfermagem[2]. 

A autora considera que o computador a 
beira do leito propiciará o desenvolvimento do 
processo de trabalho da enfermagem, uma vez 
que contribui para o acesso imediato ao 
prontuário, não ocorrendo a interrupção da 
assistência de enfermagem para localizar 
informações do paciente. É ressaltada, que a 
padronização da informação, a produção de uma 
documentação melhorada para propósitos legais 
e de pesquisa, além de uma redução significativa 
no tempo despendido pelos enfermeiros em 
atividades relacionadas à escrituração[3].  

Concluímos ser necessário a construção 
de sistemas informatizados como forma de 
buscarmos soluções para otimizar a 
administração da informação e apoiar o 
desenvolvimento do processo de trabalho na 
enfermagem e assim, obtermos resultados 
adequados para a performance do atendimento 
centrado ao paciente. 

 
 

Cenário do Estudo e Objetivos 
 

Atuamos em uma instituição hospitalar de 
filantropia no interior do estado de São Paulo, 
disponibilizando um número de leitos igual a 136 e 
contabilizando uma média diária de 120,7 pacientes 
internados/dia.  

Somos uma equipe formada por um número 
de 10 enfermeiros com escala de trabalho diária 
elaborada para possibilitar, através do revezamento, 
a permanência de um profissional enfermeiro 
durante as 24 horas. 

Os números acima apresentados 
demonstram as dificuldades para os enfermeiros 
desta instituição prestarem uma assistência 
centrada no paciente e otimizarem seu tempo para 
desenvolverem atividades diárias essenciais como a 
elaboração da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem que requer observação, coleta de 
dados, planejamento, prescrição, coordenação e 
avaliação da assistência de enfermagem a todos os 
pacientes internados. 
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A partir dessa trajetória apresentada, 
verificamos a necessidade de buscarmos na 
tecnologia da informação novas formas de 
operacionalizar as atividades acima descritas e 
assim, incrementar o processo de cuidar, modificar 
as atividades frente à saúde e inovar. 

Atendendo a esta reflexão, propomos neste 
estudo: 

� Desenvolver um software para 
coleta de dados e prescrição de enfermagem que 
proporcione aos enfermeiros o registro informatizado 
de forma individualizada, eficiente e rápida. 
 
Estratégias para a construção do software para a  
Sistematização da Assistência de Enfermagem 
 

A metodologia utilizada fundamentou-se no 
ciclo de vida de desenvolvimento de sistema, 
baseando-se no conceito de prototipação[4].  

Este conceito representaria a melhor 
abordagem para a construção do software, uma vez 
que propicia ao desenvolvedor criar um modelo de 
software que, posteriormente, será avaliado pelo 
cliente e então, implementado. Esta abordagem tem 
seu início na coleta e refinamento dos requisitos e 
avança para a construção, avaliação pelo cliente e 
refinamento quando ocorre uma remodelação do 
projeto, satisfazendo melhor as necessidades do 
cliente e, finalmente, a engenharia do produto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 : Prototipação 
 
Uma vez decidido o ciclo de vida de 

prototipação, prosseguimos o processo de 

elaboração através das fases de: definição e 
desenvolvimento. 

 
 
 

A Fase de Definição 
 
A fase de definição ocorreu em três etapas 

específicas, denominadas: planejamento, análise e 
definição dos requisitos e revisão. 

Durante a etapa de planejamento: 
� Estabelecemos uma visão holística 

do software, por meio da 
identificação das funções primárias 
que este deveria realizar; 

� Concluímos a necessidade de uma 
equipe multidisciplinar composta por 
um enfermeiro com formação em 
análise de sistemas, um analista de 
sistema e um programador. 

� Selecionamos como recurso de 
software, a ferramenta de 
desenvolvimento Delphi 5.0. 

Após o término da etapa de planejamento, 
deu-se início à análise e definição dos requisitos.  
Realizamos então, um estudo da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem que era realizada de 
forma manual, e a partir desta, definimos as 
características a serem incorporadas para 
produzirmos o processo de maneira informatizada e 
aperfeiçoada. 

O resultado desta etapa culminou com a 
produção da especificação de requisitos, onde as 
necessidades do cliente estão claramente 
identificadas. 

 
 
 

A Fase de Desenvolvimento 
 
Esta fase traduziu a coletânea de requisitos 

especificados pelo cliente e desenvolvedor no 
software para a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem. 

O software para a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem apresenta a estrutura 
representada a seguir. 

A tela inicial do software propiciará ao 
enfermeiro um menu com as opções: Dados, 
Paciente, e Sair do Sistema. 

 
 
O módulo Ficha Geral do Paciente (Figura 

2) permite cadastrar os dados de identificação do 
paciente e deve oferecer um sub menu para a 
entrada nos módulos: Dados Clínicos, Internações, 

TÉRMINO  
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Informações Adicionais, Entrevista, Coleta de 
Dados, Lista de Problemas, Sinais Vitais e Balanço 
Hidroeletrolítico. 

 

 
Figura 2  – Módulo Ficha Geral do Paciente 

 
 

O módulo Coleta de Dados (Figura 3 ) 
viabiliza que as informações sobre os sinais e 
sintomas dos sistemas do corpo humano possam 
ser inseridas em uma base de dados ordenadas em 
ordem alfabéticas e agrupadas de acordo com os 
sistemas do corpo humano e na forma de múltipla 
escolha. Este módulo apresenta a escala de coma 
de Glasgow, sendo o cálculo efetuado 
eletronicamente em conformidade com o campo 
escolhido pelo usuário.O módulo Coleta de Dados 
configura interface com o módulo Lista de 
Problemas, gerenciando para que os dados da base 
de sinais e sintomas selecionados pelo usuário 
sejam automaticamente apresentados no módulo 
Lista de Problemas. 

 

 

Figura 3  – Módulo Coleta de Dados (Esta tela 
representa uma das cinco existente no módulo 
Coleta de Dados). 
 

O módulo Lista de Problemas (Figura 4 ) 
apresenta um esquema representativo do corpo 
humano dividido em seis partições com um 
dispositivo para o usuário acionar cada uma destas 
partições e visualizar os respectivos dados. O 
módulo Lista de Problemas também configura 
interface com o módulo Prescrição de Enfermagem.  

 

 
 
Figura 4  – Módulo Lista de Problemas 
 
 

O módulo Prescrição de Enfermagem 
(Figura 5 ) permite que o usuário visualize o 
sinal/sintoma escolhido para efetuar a prescrição de 
enfermagem e também poderá decidir se utilizará a 
base de prescrições já disponível no banco de 
dados ou se realizará alterações ou digitará sua 
própria prescrição. O usuário poderá visualizar e 
imprimir todas as prescrições elaboradas através do 
ícone “Imprimir Soluções”. Será disponibilizada a 
opção para copiar a prescrição de uma data para 
outra, por meio do ícone “Replicar Soluções”.  
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 Figura 5  – Módulo Prescrição de Enfermagem 

 
 

O Módulo Sinais Vitais (Figura 6 ) permite a 
entrada de dados para valores de Pressão arterial, 
Pulso, Respiração, Temperatura e Pressão Venosa 
Central e será possível gerar o Gráfico Sinais Vitais 
do Paciente. 

 

 
 

Figura 6  – Gráfico Sinais Vitais 
 

O Módulo Balanço Hidroeletrolítico (Figura 
7) permite calcular eletronicamente os dados 
relativos ao mesmo e apresentar o Relatório de 
Impressão do Balanço Hidroeletrolítico. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7 – Relatório de impressão Balanço 
Hidroeletrolítico 

  
 

 
 
Considerações Finais 

  
 

Como propósito buscamos, 
fundamentalmente, realçar o uso da tecnologia 
computacional para gerenciar um grande número de 
informações e apresentar um fortalecimento para a 
combinação das mesmas.  

Uma das prioridades foi que o sistema 
reduzisse, consideravelmente, o tempo dispendido 
com a documentação de dados, facilitando a 
entrada destes com um toque no dispositivo mouse 
e diminuindo as inserções digitadas manualmente 
através do teclado. 

Ressaltamos que um próximo estudo 
evidenciará a fase de implantação deste software 
em uma unidade de internação hospitalar, de forma 
que os enfermeiros não integrantes deste processo 
possam utilizar este modelo informatizado e 
participar de uma avaliação formalmente idealizada 
por meio da utilização de uma metodologia 
apropriada. 

Dessa forma, os avaliadores poderão 
examinar e revisar iterativamente, até que todas as 
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modificações sejam determinadas e formalizadas e 
o protótipo evolua para um sistema de produção. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo conhecer o que os enfermeiros esperam dos sistemas informatizados e 
verificar o que julgam importante conter em um sistema informatizado para auxiliar sua prática.  Trata-se de um 
estudo descritivo, realizado entre os enfermeiros de um hospital de grande porte da cidade de São Paulo, onde 
a informática faz parte do dia-a-dia dos enfermeiros. Foram distribuídos 200 questionários com um retorno de 
150. Nota-se que os enfermeiros consideram importante para sua prática o uso de sistemas informatizados, do 
mesmo modo que consideram importante os sistemas de apoio à decisão, como protocolos de conduta, 
sistemas de informações sobre medicamentos e alertas para alergias e interação de drogas. A informática 
incorporou-se como uma ferramenta de “bolso” para os enfermeiros, que são os grandes usuários dos sistemas 
informatizados. Notamos uma mudança no comportamento destes enfermeiros que atualmente são menos 
resistentes ao uso da informática e expressam com mais clareza suas necessidades em relação aos sistemas 
de informação. 
 
Palavras-chave: Enfermagem, Informática em Enfermagem, Sistemas Informatizados. 
 
Abstract: This paper has as purpose to identify what the nurses wait of the computer systems and to verify what 
they judge important to contain in a computer system to support  their practice. This is a descriptive study, 
carried through enters the nurses of a big hospital located at São Paulo city, where computer science is nurse’s 
day-by-day. We distributed 200 questionnaires in the hospital, and recived 150. One notices that the nurses 
consider important for practical it’s the use of computers systems, in a similar way that they consider important 
the systems of support to the decision: protocols, computers systems about medicines and alert for allergies and 
interaction of drugs. Computer science has been incorporated as a nurse’s tool  "pocket", who are the great 
users of the informatizados systems. We notice a change in the behavior of these nurses who currently are less 
resistant to the use of computer science and express with more clarity it’s necessities in relation to the 
information systems. 
 
 
Keywords: Nursing, Nursing Informatics, Computers Systems. 
 
 
Introdução 
 
O que hoje chamamos de “aldeia global” vem sendo 
construída através da História pela aproximação dos 
povos, possibilitada pelos meios de transporte e 
comunicação cada vez mais eficientes. Atualmente 
a informação passou a ter um poder muito maior do 
que qualquer outro tipo de poder e pode ser medido 
através do domínio e uso que se faz das novas 
tecnologias da informação. 
As tecnologias da informação possibilitaram uma 
nova forma de relacionamento com o trabalho, seja 
por facilitá-lo ou por criar novas oportunidades, que 
se reflete também no setor Saúde. 

Vários foram os benefícios incorporados pelos 
profissionais de Saúde através do desenvolvimento 
de equipamentos médicos mais eficientes, que 
podem ser interligados, possibilitando assim, que 
estes profissionais tenham a Informação necessária 
para sua tomada de decisão.Não se pode falar de 
tecnologias da informação sem falar sobre a 
Internet, que se popularizou de forma espantosa, e 
dos diferentes meios de como utilizá-la, seja como 
instrumento de comunicação, ferramenta de trabalho 
ou simplesmente para a diversão. São inegáveis os 
benefícios trazidos a todos que a utilizam, pois mais 
do que um meio de comunicação e informação 
tornou-se uma ferramenta importante no 
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desempenho do trabalho em Saúde. Como diz 
Porter-O’Grady “os enfermeiros de hoje são, sem 
dúvida, a ultima geração da era industrial, vivendo 
agora a transição com a emergente nova era da 
tecnologia”. (1) 
A utilização da informática nos serviços de saúde 
evoluiu de uma situação onde o computador era 
utilizado para a realização de tarefas simples e 
isoladas, para o nível de integração de informação, 
cujo objetivo é integrar através de um único sistema, 
os diversos pontos de geração e utilização das 
mesmas dentro dos serviços. A introdução da 
informática na área da saúde iniciou-se nos EUA em 
1946, com a construção do ENIAC, um computador 
que ocupava uma área de 450 m2, pesava 30 
toneladas e utilizava 18 mil válvulas – as quais 
queimavam à velocidade de uma a cada sete 
minutos (MICROSOFT ENCARTA 97).  
A princípio o uso da informática foi direcionado para 
a realização atividades administrativas, com o 
desenvolvimento de sistemas financeiros e 
administrativos. Atualmente são inúmeros os 
sistemas computacionais desenvolvidos para a área 
da saúde e podem ser classificadas como: Sistemas 
de Informação, Equipamentos de monitoração de 
parâmetros Biomédicos, Conectividade e 
Comunicação, Segurança do Paciente, Business e 
suporte a decisão clinica, Educação e referências. 
Em suma, os Serviços de Saúde dispõe agora de 
novos sistemas computacionais, que visam a 
melhoria da produtividade e qualidade dos 
processos de gestão e trabalho em saúde. Os 
enfermeiros são o maior número de profissionais 
nos serviços de saúde e os maiores usuários destes 
sistemas. Não há dúvida de que a era da tecnologia 
transformou o trabalho da Enfermagem. 
Esta transformação deu-se de forma rápida e 
constante e hoje é difícil uma enfermeira imaginar 
seu trabalho sem algum dos sistemas mencionados 
acima. Pois, os hospitais em maior ou menor grau 
estão informatizando seus processos. 
Deste modo, desde a década de 60 os enfermeiros 
passaram a pesquisar, desenvolver e implantar 
sistemas voltados à assistência ao paciente, com a 
finalidade de tornar o uso desta ferramenta 
adequada às suas necessidades. (2) 
Entende-se assim que os sistemas informatizados 
devem atender às expectativas dos profissionais 
que os utilizam, sendo assim, este estudo tem como 
objetivo conhecer as necessidades dos enfermeiros 
que já utilizam estes sistemas, para que no futuro 
orientar os estudos e desenvolvimento de sistemas 
voltados para esta população. 
 
Objetivos 
 

Conhecer o que os enfermeiros esperam dos 
sistemas informatizados 
Verificar o que os enfermeiros julgam importante 
que um sistema informatizado contenha para auxiliar 
a prática de enfermagem 
 
Metodologia 
 
Foi realizado um estudo descritivo, com a utilização 
de um questionário, foi realizado no Hospital 
Israelita Albert Einstein, hospital geral de grande 
porte, classificado como nível terciário, privado, sem 
fins lucrativos, com 400 leitos hospitalares e cerca 
de 4500 funcionários, na cidade de São Paulo. A 
equipe de Enfermagem é composta por 460 
enfermeiros e 619 técnicos e auxiliares de 
enfermagem. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do HIAE.   
A população estudada foi composta por enfermeiros 
da instituição e caracterizados quanto: ao tempo de 
formação profissional, realização de cursos de pós-
graduação, cargo atual. Foi esclarecido aos 
enfermeiros os objetivos do estudo e solicitada sua 
participação espontânea, expressa através do 
consentimento livre e esclarecido, com a garantia do 
anonimato dos participantes.  
A amostra foi definida por conveniência, assim 
foram distribuídos 200 questionários que após o 
preenchimento foram recolhidos pela pesquisadora. 
O instrumento utilizado foi um questionário 
composto por questões estruturadas e semi-
estruturadas dividido 03 partes, a primeira parte 
avaliou a importância dos sistemas informatizados 
para os enfermeiros, a segunda procurou avaliar o 
conteúdo necessário em diversos sistemas e a 
terceira parte continha 03 questões semi 
estruturadas para que os enfermeiros sugerissem 
suas necessidades relativas aos sistemas. As 
afirmações foram apresentadas para que o 
enfermeiro classificasse seu grau de concordância 
baseado em uma escala likert com 05 pontos, que 
iam de CP (concordo plenamente) a DP (discordo 
plenamente). 
 
Resultados 
 
Foram recebidos 147 (74%) questionários 
distribuídos. Foram categorizados quanto ao tempo 
de formação sendo que 107 (73%) tinham entre 0,5 
e 10 anos de formação e 40 (27%) tinham mais de 
10 anos de formação. Quanto à titulação 
encontramos: 90 (61%) especialistas, 48 (33%) 
graduados em enfermagem e 9 (6%) de mestres. E 
quanto ao cargo atual encontramos: 131 (89%) 
enfermeiros assistenciais, 09 (6%) ocupavam cargo 
de liderança e 7 (5%) ocupavam outros cargos.  
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A tabela abaixo (1) mostra um resumo da primeira 
parte do questionário que apresentou afirmações 
para avaliar a importância que os sistemas 
informatizados têm para os enfermeiros Nesta 
tabela apresentamos o resultado de concordo 
plenamente e concordo das 10 afirmações 
apresentadas.  
 

Tabela 1 : Afirmativas sobre a importância dos 
sistemas para os enfermeiros, somatória de 

concordo plenamente e concordo. 

Afirmações N % 

É importante ter um sistema 
informatizado para auxiliar a 
prática de enfermagem 

147 100 

Computadores tornam o trabalho 
dos enfermeiros mais fácil 

135 92 

Sistemas informatizados podem 
dar mais tempo para os 
enfermeiros estarem com seus 
pacientes 

119 81 

Sistemas informatizados de 
enfermagem devem ser integrados 
com todo sistema de saúde 

138 94 

Sistemas informatizados de 
enfermagem devem ser 
desenvolvidos orientados pelo 
processo de enfermagem 

139 95 

O uso de padrões de vocabulário é 
importante para descrever a 
pratica de enfermagem 

139 95 

Sistemas informatizados de 
enfermagem devem usar padrões 
de vocabulário para registrar os 
dados de enfermagem 

136 93 

Sistemas informatizados de 
enfermagem devem ser mais 
inteligentes 

127 86 

Sistemas inteligentes podem 
melhorar e facilitar as decisões do 
enfermeiro 

122 83 

Computadores devem ser 
utilizados somente em 
administração de enfermagem 

11 07 

 
Na tabela (2) apresentamos a somatória de 
concordo plenamente e concordo relativas às 
afirmações que avaliam o conteúdo que os 
enfermeiros julgam necessário aos sistemas 
informatizados.  
A terceira parte do questionário avaliou as 
sugestões expressas pelos enfermeiros sobre, o que 
em seu julgamento, é importante para auxiliar em 

sua assistência no dia-a-dia. As sugestões que mais 
apareceram foram: protocolo de cuidados de 
enfermagem, cuidados com medicações: efeitos 
colaterais, interação droga-droga e droga alimentos, 
protocolos de avaliação de paciente, sistema de 
diagnóstico e intervenções de enfermagem. 

 
Tabela 2 : Afirmativas sobre o conteúdo necessário 
em sistemas informatizados, somatória de concordo 

plenamente e concordo. 

Afirmações N % 

Alertas e lembretes 138 94 

Sistemas de suporte a decisão em 
cuidados clínicos 125 85 

Sistemas de suporte a decisão em 
cuidados intensivos 126 86 

Realidade virtual para educação 
de pacientes 130 88 

Realidade virtual para ensinar 
procedimentos e técnicas de 
enfermagem como punção venosa 

121 82 

Unidade virtual de enfermagem 
para treinamento de gerencia de 
enfermagem 

122 83 

Recursos multimídia para 
treinamento da equipe 139 95 

Protocolos e guias de conduta 144 98 

Informação sobre administração de 
medicação 144 98 

Efeito colateral de drogas, 
interação de drogas. 143 97 

Sistemas de suporte a decisão em 
diagnostico e intervenções de 
enfermagem 

137 93 

Fluxo de suporte a decisão em 
cuidados 133 90 

Palm para entrada de dados de 
paciente 118 80 

 
Discussão 
 
É interessante notar que 100% dos enfermeiros 
concordam que a informática é um instrumento 
importante para o exercício da sua prática e que 
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apenas 07% julgam os computadores devem ser 
utilizados apenas em administração em 
enfermagem. Isto pode estar relacionado à 
característica do hospital em questão, que possui 
vários sistemas informatizados, sendo que todas as 
informações sobre: pacientes, serviços, 
administrativas e/ou financeiras, registros médicos e 
registros da enfermagem são mantidos e extraídas 
destes sistemas. 
Os enfermeiros alimentam com dados muitos destes 
sistemas. E é a partir destes dados que são geradas 
informações para tomada de decisão seja clinica ou 
administrativa, assim a informática foi incorporada à 
rotina de trabalho. 
Quando avaliamos a afirmativa de que os sistemas 
informatizados podem dar mais tempo aos 
enfermeiros para estarem com seus pacientes, 
verificamos que apesar do índice alto de 
concordância encontramos também 12% que não 
têm uma opinião sobre este item e que 7% 
discordam ou discordam plenamente. O que na 
opinião da pesquisadora deve servir de alerta para a 
avaliação dos sistemas quanto a facilidade ou 
dificuldade de uso pelos enfermeiros. 
Outro ponto de concordância é a forma de 
desenvolvimento de sistemas voltados para o 
processo de enfermagem 139 (95%), visto que esta 
metodologia de trabalho é largamente utilizada pelos 
enfermeiros; o mesmo acontece em relação à 
necessidade de uma linguagem padronizada para 
descrever a prática de enfermagem 139 (95%), que 
apesar do pouco conhecimento sobre o assunto, os 
enfermeiros reconhecem a importância para a 
construção dos sistemas de enfermagem. 
Observamos também que em relação à segunda 
parte do questionário existe uma associação direta 
com as sugestões dos enfermeiros, o que pode 
significar que sistemas informatizados de 
enfermagem devem ser voltados para a prática de 
enfermagem à beira do leito. 
 
Considerações 
 
De fato o trabalho dos enfermeiros se modificou nas 
últimas décadas, com estes achados observamos 
que os enfermeiros incorporaram os sistemas 
informatizados como parte de seu trabalho diário. 
Atualmente possuem uma visão mais crítica sobre 
os sistemas e fazem sugestões condizentes com o 
trabalho que realizam. 
Porém devemos levar em consideração que este 
estudo foi realizado em um hospital onde existe uma 
grande informatização dos processos. Será 
necessário repeti-lo em outras instituições para que 
possamos ter uma visão mais global da opinião dos 
enfermeiros brasileiros. 
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CBIS’2004 370

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo:  Recuperação de imagens baseado em conteúdo (RIBC) tem sido uma área de pesquisa 
intensamente estudada no campo da visão computacional nos últimos 10 anos. Na medicina, imagens, 
especialmente imagens digitais, são produzidas numa quantidade crescente e usadas tanto no diagnóstico 
quanto em terapias de tratamento de doenças. O Departamento de Radiologia do Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto sozinho produziu mais de 300.000 imagens em 2003. Neste trabalho apresentamos um 
sistema de recuperação de imagens baseado em conteúdo que utiliza uma rede neural do tipo de Kohonen 
para reduzir o tamanho das imagens e a técnica da correlação cruzada para recuperar imagens 
mamográficas similares àquela apresentada ao sistema. A avaliação da performance do sistema foi feita 
usando medidas de precisão (0,21) e revocação (0,23) mostrando a necessidade de trabalhos futuros nesta 
área. 
 
Palavras Chaves: recuperação de imagens médicas, recuperação de imagens baseada em conteúdo, 
correlação cruzada, mamogramas, mapas de Kohonen. 
 
Abstract:  Content-based image retrieval (CBIR) has been one of the most vivid research areas in the field of 
computer vision over the last 10 years. In the medical field, images, especially digital images, are being 
produced in ever-increasing quantities and used for diagnostics and therapy. The Radiology Department of 
the University Hospital of the Faculty of Medicine of Ribeirão Preto alone produced more than 300,000 
images in 2003. We have been developing a CBIR system using a Kohonen neural network to reduce the 
size of the images and a cross-correlation technique to retrieve similar mammographic images. Evaluation of 
the system’s performance using measures of precision (0.21) and recall (0.23) indicates the need for further 
work in this area. 
 
Key words: medical image retrieval, content-based image retrieval, cross correlation, mammograms, 
Kohonen maps. 

 
 

Introdução 
 

Os primeiros sistemas de recuperação de 
imagem baseado em conteúdo (RIBC) foram 
desenvolvidos no início dos anos 80 [1], sendo 
que a maioria das pesquisas nesta área se 
inspirou no sistema da IBM (“Query By Image 
Content” - QBIC) como ponto de partida dos seus 
trabalhos [2]. Um sistema comercial de 
recuperação de imagens e vídeo que podemos 
citar é o “Virage” [3] que possui clientes bem 
conhecidos como a CNN. Porém a maioria dos 
sistemas conhecidos são da área acadêmica. 
Destes podemos citar dois exemplos bem 
conhecidos, o “Photobook” [4] e o “Netra” [5] que 
usam cores e características de textura para 
descreverem o conteúdo das imagens. 

No que diz respeito à características das 
imagens existe uma variedade maior de medidas 
de textura se comparada com medidas de cores, 

um pouco devido à imprecisão no entendimento e 
definição do que seja textura visual. 

Algumas das medidas mais comuns usadas 
para extrair características de textura de imagens 
são “wavelets” [6] e filtros de “Gabor” [7]; filtros de 
“Gabor” apresentam uma melhor performance e 
correspondem bem à propriedade do córtex visual 
humano no que diz respeito à detecção de borda 
[8]. Outros descritores de textura muito populares 
contém: características que derivam da matriz de 
co-ocorrência de níveis de cinza [9], 
características baseadas na transformada de 
Fourier [10], e as chamadas características de 
“Wold” [11]. 

Basicamente todo sistema RIBC usa a 
suposição de equivalência da imagem e sua 
representação no espaço de características. 
Alguns Sistemas RIBC usam técnicas de medidas 
tais como modelo de vetores no espaço Euclidiano 
para medidas de distância entre uma imagem de 
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pesquisa e possíveis imagens semelhantes. 
Nestes casos as imagens são representadas 
como vetores de características em um espaço 
vetorial n-dimensional e as semelhanças estão 
associadas à menor distância Euclidiana entre tais 
vetores. Outros usam medidas de distâncias 
existentes nos espaços vetoriais tais como 
distancia “city-block”, distância “Mahalanobis” e 
intersecção de histogramas [12]. Algumas 
abordagens usam estruturas probabilísticas para 
medir a probabilidade de uma imagem ser 
relevante em relação à imagem de pesquisa. 
Vários sistemas usam métodos que são bem 
conhecidos no campo de recuperação de textos, 
ou busca por palavras, e os aplicam às 
características visuais onde as características 
visuais correspondem de forma aproximada às 
palavras nos textos [7]. Isto se baseia nos dois 
princípios a seguir: 

 
• Uma característica que aparece com 

frequência numa imagem descreve bem esta 
imagem. 

• Uma característica que aparece com 
frequência numa coleção de imagens é um 
forte indicador para se distinguir uma imagem 
em relação à outra. 

 
Estamos propondo um sistema RIBC baseado 

em uma rede neural do tipo mapa auto-
organizável (MAO) de Kohonen [13] para criar um 
vetor de características de cada imagem. 
Posteriormente usamos a técnica da correlação 
cruzada para estabelecer as semelhanças 
exixtentes. Apresentamos resultados da aplicação 
do sistema em imagens mamográficas e 
discutimos tais resultados no contexto de sistemas 
de auxílio computadorizado ao diagnóstico de 
câncer de mama. 
 
Materiais e Métodos 
 

Escolhemos a base de dados mini MIAS [14] 
para treinar e testar o sistema RIBC proposto. A 
base de dados original conhecida como MIAS 
(cujas imagens foram digitalizadas com uma 
resolução de 50 microns de tamanho de pixel) foi 
reduzida para uma resolução de 200 microns de 
tamanho de pixel, formando a base de dados mini 
MIAS, cujos mamogramas foram cortados e 
colados em uma moldura escura gerando imagens 
de 1024 por 1024 pixels e 8 bits de escala de 
quantização de cinza. Um conjunto de 322 
imagens, contendo imagens mamográficas das 
mamas esquerda e direita, projeção médio lateral, 
de 161 pacientes foram usadas neste estudo. 

Um radiologista experiente classificou cada 
mamograma de acordo com quatro características: 
densidade (1 a 4), tamanho da mama (pequeno, 
médio ou grande), lado (mama esquerda ou 

direita) e forma da mama (arredondada ou 
periforme). Esta classificação foi usada na 
tentativa de medir a performance do sistema RIBC 
para cada pesquisa feita na base de dados. 

O primeiro passo na construção da rede neural 
foi a determinação da estrutura do MAO [15]. Para 
evitar um número excessivo de padrões no 
treinamento do MAO, apenas a parte central dos 
mamogramas foi selecionada (das colunas de 
pixel 180 a 840 e das linhas de pixel 70 a 1000 da 
matriz de pixel das imagens).  

O treinamento do MAO foi feito da seguinte 
forma, 14 mamogramas foram selecionados 
randomicamente de modo a representarem todas 
as categorias de anormalidades, os dois lados, as 
quatro densidades, as duas formas e os três 
tamanhos dos mamogramas da base de dados. 
Estes mamogramas foram divididos ou retalhados 
em 3458 quadros de 51 por 51 pixels. Estes 
quadros formavam os padrões de entrada do MAO 
que tinha 2601 (51 vezes 51) neurônios na 
camada de entrada que foi alimentada com o valor 
de nível de cinza de cada pixel das regiões 
quadradas. A camada de saída do MAO foi 
empiricamente estabelecida e possuía 9 neurônios 
arranjados numa topologia plana de 3 por 3 
neurônios. O MAO foi treinado com estes 3458 
padrões um número suficiente de épocas de forma 
a garantir a convergência dos pesos dos 
neurônios da rede. 

Após a fase de treinamento o MAO foi usado 
para construir um mosaico de cada imagem porem 
usando os quadros 3 por 3 da saída da rede e não 
mais os quadros 51 por 51 da entrada. Cada 
mosaico foi montado com 361 (19x19) quadros de 
tamanho 3x3 pixel. Estes mosaicos foram usados 
como vetores de características para representar 
as imagens no sistema RIBC. 

Usamos a técnica da correlação cruzada sobre 
os mosaicos descritos acima para comparar a 
imagem de pesquisa com as 322 imagens 
(incluindo a própria imagem de pesquisa) da base 
de dados na recuperação baseada em conteúdo. 
A medida da correlação cruzada C2 foi calculada 
para cada mosaico segundo a expressão: 
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onde A  e σ 2

A
 são medidas da media e da variância 

dos valores de pixel de cada mosaico da base de 
dados respectivamente; B e σ 2

B
 são medidas da 

media e da variância dos valores de pixel do 
mosaico da imagem de pesquisa; M e N 
representam o tamanho em pixel de cada mosaico 
(igual a 57 e 57 respectivamente). A média e a 
variância dos valores de pixel nos mosaicos A e B 
são definidos pelas seguintes equações: 
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As grandezas usadas para avaliar o sistema de 

recuperação de imagem foram a precisão e a 
revocação, definidas por [16]: 

 

srecuperada imagens de número

srecuperada relevantes images de número
  precisão= , 

relevantes imagens  de número

srecuperada relevantes imagens de número
  revocação= . 

 
Resultados 

 
Vinte imagens foram selecionadas 

aleatoriamente da base de dados para testar o 
sistema RIBC proposto. Foram calculadas a 
precisão e a revocação de cada pesquisa 
considerando todas as quatro características e 
também foram calculadas tais grandezas para 
cada característica separadamente em cada 
pesquisa. A média dos valores obtidos para estas 
grandezas é apresentada na tabela 1. 

 
Tabela 1: Média dos resultados das 20 pesquisas. 
 

Todas 
Características 

Dens. Forma  Tam. Lado 

Precisão Rev. Precisão Precisão Precisão Precisão 
0.2088 0.2302 0.3567 0.8038 0.6233 1.0000 

 
O sistema gera automaticamente um gráfico 

após cada consulta mostrando os valores de 
correlação cruzada entre a imagem de pesquisa e 
as imagens da base de dados. Usando este 
gráfico podemos selecionar um valor de corte para 
a correlação cruzada e selecionar os casos que o 
sistema considerou mais relevantes a partir deste 
valor. 

O sistema mostra as imagens recuperadas em 
ordem descendente de valores de correlação 
cruzada. A Figura 1 mostra a pesquisa feita com a 
imagem de nome mdb003, posição superior 
esquerda da figura, e as cinco imagens 
recuperadas em ordem de valores decrescentes 
de correlação cruzada, da esquerda para a direita 
e de cima para baixo (mdb007, mdb247, mdb013, 
mdb119 e mdb291). 

O sistema também é capaz de mostrar as 
imagens cujos valores de correlação cruzada 
foram os menores. Estas imagens são mostradas 
na Figura 2. Podemos notar que os valores de 
correlação obtidos são negativos. 
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Figura 1: Cinco imagens recuperadas pelo sistema 
RIBC para a imagem de pesquisa mdb003 (superior 
esquerdo). Os valores de C2 para as imagens 
recuperadas são, em ordem decrescente: 0.9675, 
0.9463, 0.9460, 0.9434 e 0.9434.  
 
Discussão 
 

A busca através de um sistema RIBC que usa 
apenas características visuais se torna um 
problema relativamente difícil. Em nosso sistema 
usamos apenas análise de textura para a 
recuperação das imagens que são similares 
àquela imagem de pesquisa. De uma maneira 
geral o sistema RIBHC desenvolvido apresentou 
resultados ruins, conforme apresentado na Tabela 
1, entretanto olhando os resultados de cada 
característica separadamente vemos que com 
relação à forma, tamanho e lado das mamas os 
resultados são relativamente bons, demonstrando 
um potencial de aplicação [17]. 

Os resultados apresentados na Figura 2, que 
mostram as imagens menos correlacionadas, são 
visualmente interessantes e bons. 

Para resolver o problema da performance ruim 
com relação à categorização através da densidade 
da mama serão necessários alguns ajustes. 
Acreditamos que modificando a fase de 
treinamento do MAO podemos melhorar tal 
performance, uma vez que nesta fase o sistema, 
apesar de reter grande parte da informação da 
imagem original, acaba por perder alguma 
informação no que tange à densidade da mama. 
Acreditamos, portanto que melhores resultados 
poderão ser obtidos com um treinamento mais 
apurado do MAO bem como a utilização de 

CBIS’2004 373

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



 

 

técnicas de realce. Podemos inclusive incluir 
técnicas adicionais em conjunto com a correlação 
cruzada para melhorar a performance do sistema 
no que diz respeito à densidade da mama, tal 
como a técnica de modelamento do disco fibro 
glandular através da mistura de Gaussianas [18]. 
Fizemos uma simulação de um sistema deste tipo, 
onde a busca é feita apenas nas imagens que 
possuem a mesma densidade da imagem de 
pesquisa, e não em toda a base de dados, e 
apresentamos os resultados na Figura 3. 
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Figura 2: Cinco imagens menos correlacionadas em 
relação à imagem de pesquisa mdb003 (superior 
esquerdo). Os valores de C2 para estas imagens 
são: -0,4043, -0,2440, -0,2194, -0,1799 e –0,1518. 
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Figure 3: Cinco imagens recuperadas pelo sistema 
RIBC para a imagem de pesquisa mdb003 (superior 
esquerdo). Os valores de C2 para as imagens 
recuperadas são, em ordem decrescente: 0.9442, 
0.9369, 0.9319, 0.9200 e 0.9200.  

 

Outro problema a ser resolvido diz respeito à 
definição do que seja similaridade entre imagens. 
Temos que apresentar os resultados da busca a 
potenciais usuários do sistema RIBC proposto 
para que estes possam avalia-lo. Neste projeto 
caracterizamos os mamogramas usados de 
acordo com quatro grandezas fornecidas por 
apenas um radiologista experiente. Isto nos leva a 
outra questão, qual seja, a variabilidade entre 
observadores. 

Os resultados obtidos até o momento mostram 
que novos estudos serão necessários para 
melhorar a performance do sistema RIBC 
proposto. 
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Resumo – Telemedicina e Telessaúde são termos amplamente utilizados para representar o uso de tecno-
logias de telecomunicação e de informação para suportar serviços de assistência e cooperação remota em 
saúde. A essência dessa área é a oferta de serviços e informação em saúde para indivíduos em suas pró-
prias comunidades excluindo a necessidade de locomoção para os centros de referência. Dessa maneira, 
Telemedicina e Telessaúde emergem como novas ferramentas significativas para transpor as barreiras cul-
turais, socioeconômicas e geográficas entre centros urbanos e comunidades carentes. Seus benefícios 
incluem acesso local a especialistas, melhoria na assistência primária em saúde, o aumento da disponibili-
dade de recursos para a educação médica e informação em comunidades desprovidas de assistência em 
saúde. Esse artigo apresenta o Setor de Telemedicina (SET) do Departamento de Informática em Saúde 
(DIS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/EPM), com descrição de seus objetivos e projetos. 
 
Palavras-chave: Telemedicina, Telessaúde, Informática Médica, Trabalho Colaborativo. 
 
Abstract – Telemedicine and Telehealth (TM/TH) are broadly defined as the use of telecommunications and 
information technologies to support health services and remote collaborative assistance. The essence of 
TM/TH is the delivery of services and information to individuals in their own communities instead of the 
movement of people to centers of health expertise. As such, TM/TH are emerging as significant new tools in 
addressing the cultural, socio-economic, and geographic barriers to health services and information between 
urban sites and rural communities. Benefits include local access to specialty care, enhanced primary care 
services, the increased availability of medical education and health information resources in medically un-
derserved communities. This article introduces the Telemedicina Sector from Health Informatics Department, 
Federal University of São Paulo (UNIFESP/EPM), with its objectives and projects. 
 
Key-words: Telemedicine, Telehealth, Medical Informatics, Collaborative Work. 
 
 
 
Introdução 
 

Telemedicina e Telessaúde são termos 
amplamente utilizados para representar o uso de 
tecnologias de telecomunicação e de informação 
para suportar serviços, treinamento e informação 
em saúde para provedores de assistência médica 
e pacientes. A essência dessas áreas é a oferta 
de serviços e informação médicos para indivíduos 
em suas próprias comunidades excluindo a ne-
cessidade de locomoção para os centros de refe-
rência. Dessa maneira, Telemedicina e Telessaú-
de emergem como novas ferramentas significati-
vas para transpor as barreiras culturais, sócio-
econômicas e geográficas para os serviços e 
informação em saúde em centros urbanos remo-
tos e comunidades carentes. Seus benefícios 
incluem acesso local a especialistas, melhoria na 
assistência primária em saúde e o aumento da 
disponibilidade de recursos para a educação mé-
dica e informação em saúde em comunidades 
desprovidas de recursos. 

De maneira geral a Telemedicina é pratica-
da em hospitais e instituições de saúde que bus-
cam outras instituições de referência para consul-
tar e trocar informações. Atualmente também vem 
sendo aplicada para a obtenção de uma segunda 
opinião médica, na assistência a pacientes crôni-
cos, idosos e gestantes de alto risco, assim como 
na assistência direta ao paciente em sua casa [1]. 

Entretanto, é possível imaginar que um ou-
tro cenário para a Telemedicina seja a sua aplica-
ção na assistência primária a pequenas comuni-
dades em regiões em desvantagem geográfica ou 
sócio-cultural. Uma vez que a assistência primária 
é um processo participativo, por meio do qual os 
provedores de serviços de saúde devolvem à 
população a responsabilidade primária sobre o 
cuidado com a saúde pessoal e coletiva, a Tele-
medicina assume um papel importante para a 
assistência remota e disseminação de informa-
ção. Assim, acredita-se que a Telemedicina pode 
ampliar as ações de profissionais e agentes de 
saúde comunitários, integrando-os aos serviços 
de saúde localizados em hospitais e centros de 
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referência, mantendo um mecanismo de atendi-
mento contínuo para prevenção, diagnóstico e 
tratamento. 

Medidas recentes de crescimento do núme-
ro de publicações sobre Telemedicina têm de-
monstrado um crescimento do setor. Moser [2] 
recuperou 5911 publicações da MEDLINE [3] de 
janeiro de 1964 a junho de 2003 e detectou uma 
distribuição heterogênea de publicações. O tema 
Telemedicina representa 0,05% de todas as pu-
blicações no MEDLINE e 97% das publicações 
tem origem na América do Norte, Europa e outros 
países classificados como industrializados, sendo 
que paises como Noruega e Finlândia lideram em 
termos de publicações por milhões de habitantes. 
Embora a avaliação tenha considerado apenas 
publicações avaliadas por comitê revisor [4], se 
forem consideradas as publicações não referen-
ciadas na MEDILINE, verifica-se ainda uma hete-
rogeneidade na distribuição geográfica mas um 
aumento da importância e presença desse tema. 

O Setor de Telemedicina (SET) do Depar-
tamento de Informática em Saúde (DIS) da Uni-
versidade Federal de São Paulo – Escola Paulista 
de Medicina (UNIFESP/EPM) representa o esta-
belecimento de um esforço para a disseminação, 
promoção e desenvolvimento de programas de 
assistência e cooperação remota em saúde. A 
página do SET está disponível no endereço 
http://www.unifesp.br/dis/set. 

A missão do SET é criar um núcleo de ex-
celência da UNIFESP na condução da pesquisa, 
desenvolvimento, ensino e extensão de tecnolo-
gias da informação para assistência e colabora-
ção remota em saúde, com os objetivos de: 
 
o pesquisar novos sistemas de informação e 

conhecimento em saúde multiplataforma, que 
possam interoperar, a partir de padrões esta-
belecidos, com equipamentos médicos e ou-
tros sistemas e tecnologias de informação, 
para desenvolver uma infra-estrutura de pro-
gramas de Telemedicina; 

 
o capacitar o corpo docente e discente da 

UNIFESP na utilização tecnologias e técnicas 
utilizadas em telemedicina; 

 
o divulgar conhecimentos tecnológicos e ope-

racionais para o desenvolvimento de projetos 
e utilização de tecnologia no processo de sa-
úde a distância; 

 
o analisar, planejar, implementar e incorporar 

programas de Telemedicina, mediados por 
computador, no processo de assistência em 
saúde extramuros da UNIFESP, para ampliar 
as ações de profissionais de saúde e agentes 
comunitários e aumentar a eficiência dos pro-
cessos de assistência em saúde. 

 
Metodologias 

 
Para alcançar estes resultados o SET in-

vestiga novas tecnologias e soluções desenvol-
vendo projetos e parcerias. Entre esses projetos 
incluem-se: 
 
Laboratório de Telemedicina 
 

Especificamente para atender as crescen-
tes demandas de colaboração virtual da 
UNIFESP/EPM, Sociedade Paulista para o De-
senvolvimento da Medicina (SPDM) e a Biblioteca 
Virtual em Saúde da BIREME [5], está em implan-
tação o Laboratório de Telemedicina (LAT). O 
LAT se constitui em uma infra-estrutura para vi-
deoconferência que permitirá a pesquisa e o de-
senvolvimento de programas de colaboração em 
saúde, expandindo a abrangência do conheci-
mento acumulado na UNIFESP, tanto para a as-
sistência remota quanto para educação em saú-
de. A Figura 1 apresenta uma foto do LAT, que 
inclui os equipamentos necessários para a exe-
cução da colaboração através de videoconferên-
cia e um anfiteatro para abrigar alunos e demais 
participantes.  

O LAT tem sido utilizado para atividades de 
discussão de casos clínicos por videoconferência, 
sessões de discussão de conteúdos de saúde por 
teleconferência e reuniões técnicas para planeja-
mento de trabalho colaborativo em saúde. 
 
Rede Piloto de Telessaúde em Oncologia Pediá-
trica 
 

Projeto interinstitucional estruturante apoi-
ado financeiramente pela Financiadora de Estu-
dos e Projetos (FINEP) e coordenado pelo Labo-
ratório de Sistemas Integráveis (LSI), da Escola 
Politécnica, Universidade de São Paulo (USP), 
para oferecer serviços avançados no auxílio da 
prática médica. A Figura 2 apresenta uma tela 
capturada do portal criado para divulgação e a-
cesso aos serviços e informações do projeto 
(http://www.oncopediatria.org.br).  

Os objetivos desse projeto incluem a cons-
trução dos seguintes componentes: 
o protocolos de tratamento em oncologia; 
o prontuário virtual para o câncer infantil; 
o educação à distância em oncologia; 
o aglomerado médico, através da disponibiliza-

ção de um supercomputador voltado para a-
plicações médicas; 

o mineração de dados e quantificações médi-
cas. 

 
Centro de Diagnóstico Virtual em Oftalmologia 
 

O objetivo deste estudo é o desenvolvimen-
to e  implantação de Centro de Diagnóstico Virtual 
no Departamento de Oftalmologia da 
UNIFESP/EPM, visando atendimento e educação 
à distância em oftalmologia. Esse projeto foi fi-
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nanciado pela UNESCO através da Coordenação 
Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde 
(MS). O centro conta com equipamento especiali-
zado na aquisição, transmissão e armazenamen-
to de imagens fundoscópicas através da Internet. 
Inicialmente o objetivo é abranger pacientes de 
centros satélites na região metropolitana da cida-
de de São Paulo, com ampliação posterior para 
atendimento de pacientes no estado de São Pau-
lo e na seqüência, pacientes de todo país, assim 
como a possibilidade de consulta de segunda 
opinião com outros centros especializados. 
 
Ambientes de Colaboração Síncrona Aplicados a 
Saúde 
 

O objetivo deste estudo é a implantação e 
avaliação de um ambiente controlado de colabo-
ração baseado em videoconferência para a tele-
consulta e segunda opinião em saúde. Dois con-
sultórios do Centro Alfa de Humanização do En-
sino em Saúde [6] equipados com computadores 
e sistemas de videoconferência são utilizados por 
médicos e estudantes de medicina, para a cola-
boração durante a consulta dos pacientes. Neste 
ambiente estamos investigando o comportamento 
dos profissionais e as mudanças de processos 
originados pela adoção das tecnologias de cola-
boração síncrona, para então propor e treinar os 
profissionais da saúde para utilização em ambien-
tes reais de atenção em saúde [7]. 
 

Ambientes de Colaboração Móvel Aplicado a 
Saúde 
 

A criação de um aplicativo para dispositivos 
móveis de computação que faça a coleta de in-
formações em saúde é importante para propor-
cionar mobilidade a profissionais desta área, que 
precisam de informações com qualidade e segu-
rança para assistência em saúde. O objetivo des-
se projeto é desenvolver um protótipo para coleta 
e análise de informações em saúde através de 
dispositivos móveis de maneira organizada e 
controlada.  

O protótipo realiza uma coleta de dados 
clínicos básicos seguindo o modelo em papel 
definido por alunos de graduação em medicina da 
UNIFESP/EPM para o atendimento ambulatorial 
das Unidades Básicas de Saúde do Embu. O 
protótipo foi desenvolvido seguindo metodologia 
de orientação a objetos utilizando a tecnologia 
Java 2 Micro Edition (J2ME) de forma a garantir 
sua portabilidade. O sistema foi testado através 
do emulador de PalmOS. 
 
Ambientes de Colaboração Assíncrona Aplicado a 
Saúde 
 

O objetivo deste estudo é o compartilha-
mento de informações clínicas na Telemedicina 
utilizando Internet. A área da Telemedicina envol-
ve a transferência remota de dados, sinais e ima-
gens médicas para a elucidação do diagnóstico, 
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tratamento e o acompanhamento do paciente a 
distância. Quanto mais estruturada for esta coleta 
de informações para o profissional não especialis-
ta (usuário), mais acurado se torna o processo de 
assistência remota pelo especialista (consultor).  

A opção de utilizar um formulário acessado 
através de um navegador de Internet e enviar 
uma mensagem com informações clínicas para 
um endereço de correio eletrônico representa 
uma solução simples, com alto grau de disponibi-
lidade e fácil acesso tanto para o usuário como 
para o consultor.  

Este projeto consiste na elaboração de um 
formulário eletrônico acessado via Web, que pa-
droniza a coleta de informações da história clínica 
em oftalmologia de um paciente e também permi-
te a anexação de fotos complementares, sendo 
posteriormente enviado para o endereço de cor-
reio eletrônico do Centro de Diagnóstico Virtual 
da Oftalmologia, responsável pelo serviço de 
consultoria remota. 

 
Aplicações de Telemática na Assistência em Sa-
úde 
 

Este projeto tem como escopo principal a 
assistência primária em saúde a comunidades 
carentes, como as favelas nas regiões metropoli-
tanas. O projeto propõe o uso de recursos tecno-

lógicos para ampliar as ações de profissionais de 
saúde e agentes comunitários. O estudo do pro-
cesso de saúde na comunidade demonstrou a 
necessidade de oferecer os recursos básicos 
mediados por computador, integrando a comuni-
dade, os profissionais de saúde e os agentes 
comunitários aos serviços de saúde localizados 
no Hospital São Paulo, UNIFESP/EPM, criando 
assim um mecanismo de atendimento contínuo 
para prevenção, diagnóstico e tratamento da po-
pulação carente. 

De forma interdisciplinar investiga-se a tec-
nologia, sua aplicação e adequação a cada tipo 
de serviço de saúde, assim como seu impacto na 
assistência primária em saúde. 
 
Mais Áreas e Projetos Relacionados 
 
o Ambientes de Colaboração em Saúde de Alto 

Desempenho 
o Projeto de Rede de Alto Desempenho 

para Aplicações em Telemedicina 
GIGAmed; 

o Sistema de Apoio à Decisão Médica  
o Lepidus, Sistema Especializado em 

Oftalmologia Lepo, Sistema sob Li-
cença de Software Livre R3D3; 

o Telerradiologia  
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o Projeto Saúde Digital (PACS) da 
UNIFESP; 

o Redes Colaborativas – Peer-To-Peer (P2P) – 
e Serviços Web 

o Sistema Distribuído de Imagens Mé-
dicas MIDster; 

o Vocabulários Médicos e Thesaurus. 
 
Parcerias 
 

Os projetos de Telemedicina são fortemen-
te desenvolvidos em parceria com múltiplos pro-
fissionais e entidades que se completam para 
oferecer uma solução. O Setor de Telemedicina 
tem procurado desenvolver estas parcerias para 
os seus diversos projetos, favorecendo a avalia-
ção dos projetos pelos órgãos de fomento. 

Nossas parcerias envolvem parceiros inter-
nos, entre eles: 
o Setor de Rede de Computadores 

(http://www.unifesp.br/dis/lrc); 
o Setor de Tecnologia de Informação 

(http://www.disacad.unifesp.br); 
o Laboratório de  Educação a Distância 

(http://www.virtual.unifesp.br); 
o Centro Alfa de Humanização do Ensino em 

Medicina (http://alfa.epm.br); 
o Departamento de Oftalmologia 

(http://www.unifesp.br/doftalmo/indexx.htm); 
o Departamento de Diagnóstico por Imagem 

(http://www.unifesp.br/ddi); 
 
E parceiros externos:  

o Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI), 
Escola Politécnica, Universidade de São Pau-
lo (USP) (http://lsi.usp.br); 

o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 
(InCor), Universidade de São Paulo (USP) 
(http://www.incor.usp.br); 

o Departamento de Física e Matemática (DFM), 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto (FFCLRP), Universidade de 
São Paulo (USP) (http://dfm.ffclrp.usp.br), em 
particular, os grupos de pesquisa Laboratório 
de Computação de Imagens Médicas (Imag-
Com) e Laboratório de Sistemas Neurais (Sis-
Ne); 
 

Para os projetos citados temos contado 
com o apoio das agências de financiamento do 
Ministério da Saúde (MS), Financiadora de Estu-
dos e Projetos (FINEP), Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq). 
 
Conclusão 
 

Na prática do processo de atendimento re-
moto de saúde somente serão amplamente al-
cançados seus objetivos se a Telemedicina deixar 
de ser um experimento laboratorial, de mera apli-

cação de tecnologia, e tornar-se uma ferramenta 
incorporada ao processo completo de saúde, 
como recomenda a Organização Mundial de Saú-
de e a União Internacional de Telecomunicações. 

Neste sentido, é necessário investimento 
em recursos humanos para a produção e difusão 
do conhecimento em Telemedicina, e domínio 
sobre a infra-estrutura para o desenvolvimento 
das aplicações e execução das ações dos pro-
gramas de assistência remota nos serviços atuais 
de assistência em saúde. Ainda, é necessário 
propor e avaliar soluções reais que não gerem 
falsas expectativas, considerando que se trata de 
uma mudança que se realiza em longo prazo e 
que deve contar com o apoio lento e gradual dos 
atores do processo. 

Portanto, necessita-se investimento na ela-
boração de modelos de serviços e de distribuição 
para Telemedicina que seja prático, auto-
sustentado e disponível para tantas pessoas 
quanto possível, considerando os diversos níveis 
do sistema de saúde, no qual a universalização 
dos recursos tecnológicos melhore minimamente 
a coleta de informações, o seu processamento, 
análise e distribuição, para uso correto da infor-
mação e para melhoria da qualidade da assistên-
cia em saúde. 

O SET espera contribuir com o conheci-
mento acumulado através dos projetos apresen-
tados neste artigo e consolidar o papel da Tele-
medicina na UNIFESP, e também fora dela, pela 
formação de recursos humanos e pela parceria 
com outros grupos de trabalho na área. 
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Resumo - Este artigo apresenta uma idéia de arquitetura para a solução de E-Learning (ensino a distância) 
utilizando as tecnologias Microsoft: linguagem C# e plataforma ASP.NET. 
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Abstract - This paper shows an architecture view to E-Learning solution (education in the distance) using 
Microsoft technologies: language C# and platform ASP.NET. 
 
Key-words: Medical Informatics, Information Technologies, Design Patterns. 
 
Introdução 
 

A demanda por produtos e serviços na 
área de educação à distância, em especial, na 
área da saúde tem crescido de forma 
considerável nos últimos anos. Isso se deve 
principalmente a grande necessidade que os 
profissionais da área da saúde têm de se 
atualizarem ou se especializarem. Essa 
dificuldade é ainda maior nas regiões menos 
desenvolvidas e mais afastadas dos centros de 
ensino [3].  

Atualmente, a melhor forma de oferecer 
serviços que atendam uma grande gama de 
clientes (como é o caso dos profissionais de 
saúde) independentemente de suas localizações 
é utilização de softwares que possam ser 
acessados através da Internet (aplicações Web).  

A tecnologia Microsoft oferece, através da 
plataforma ASP.NET e do Framework .NET [2], 
as ferramentas necessárias para o 
desenvolvimento de aplicações web robustas e 
de grande escala. 

Para comprovar a eficiência das 
tecnologias Microsoft .NET e atender a demanda 
citada acima (software de ensino a distância para 
profissionais da saúde) foi desenvolvida a 
aplicação MedEl (Medical E-Learning). Tal 
aplicação utiliza fortemente os conceitos de 
Orientação a Objetos e de Padrões de Projeto [1]. 

O trabalho está organizado da seguinte 
forma: primeiro serão abordados os principais 
conceitos de Orientação a Objetos e Padrões de 
Projeto. Logo em seguida, serão discutidos os 
Padrões de Projeto e a Arquitetura utilizados no 
MedEl. A seguir, serão apresentados alguns 
resultados e, por fim, algumas conclusões e 
trabalhos futuros. 

 

 
Metodologia 

 
A solução apresentada utiliza conceitos 

de Orientação a Objetos e de Padrões de Projeto 
(Design Patterns).  
 
Orientação a Objetos 

 
Os princípios mais importantes do 

paradigma da orientação a objetos são: 
encapsulamento, herança e polimorfismo. 

Nesse paradigma, tudo está relacionado 
a objetos. Um objeto pode ser visto como uma 
entidade do mundo real que tem uma identidade. 
Objetos podem representar entidades concretas 
(um arquivo no computador, uma bicicleta) ou 
entidades conceituais (uma estratégia de um 
jogo, uma política de gerenciamento de acesso a 
um programa). Cada objeto ter sua identidade 
significa dizer que eles são diferentes mesmo que 
possuam as mesmas características. 

A estrutura de um objeto é representada 
por atributos. Os comportamentos de um objeto 
são representados por um conjunto de 
operações, tipicamente chamado de métodos, 
que podem ser executadas sobre o objeto. 
Objetos com a mesma estrutura e o mesmo 
comportamento são agrupados em classes. 
Cada classe descreve um conjunto 
(possivelmente infinito) de objetos individuais. 
Cada objeto é, então, uma instância de uma 
classe. 

Os objetos não “vêem” os detalhes de 
implementação dos métodos, isso é chamado de 
encapsulamento de código. 

Polimorfismo significa que a mesma 
operação pode se comportar de forma diferente 
em classes diferentes. Isso também implica que 
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uma operação de uma mesma classe pode ser 
implementada por mais de um método. O usuário 
não precisa saber quantas implementações 
existem para uma operação, ou explicitar qual 
método deve ser utilizado: a linguagem de 
programação deve ser capaz de selecionar o 
método correto a partir do nome da operação, 
classe do objeto e dos argumentos para a 
operação. 

No mundo real, alguns objetos e classes 
podem ser descritos como casos especiais, ou 
especializações, de outros objetos e classes. 
Herança é o mecanismo do paradigma de 
orientação a objetos que permite compartilhar 
atributos e operações entre classes baseadas em 
um relacionamento hierárquico. Uma classe pode 
ser definida de forma genérica e depois refinada 
sucessivamente em termos de subclasses ou 
classes derivadas. Cada subclasse incorpora, ou 
herda, todas as propriedades de sua 
superclasse (ou classe base) e adiciona suas 
propriedades únicas e particulares. As 
propriedades da classe base não precisam ser 
repetidas em cada classe derivada. 

As Linguagens de Programação 
Orientada a Objetos fornecem todas as 
ferramentas para o desenvolvimento de software 
através do paradigma OO. Uma vez 
implementada, a OO facilita bastante o projeto 
que pode ser ampliado posteriormente com um 
considerável ganho de produtividade. 

A seguir, abordaremos alguns Padrões de 
Projeto que foram utilizados no desenvolvimento 
da solução MedEl. Dentre os padrões utilizados 
estão: MVC, DAO, Factory, Singleton e Abstract 
Factory.  
 
Padrões de Projeto 

 
Os padrões de projeto são, basicamente, 

soluções repetidas para problemas repetidos. Em 
uma perspectiva de programação, um padrão de 
projeto fornece um conjunto de interações 
específicas que podem ser aplicadas para objetos 
genéricos para resolver problemas conhecidos.  
Eles são criados à medida que soluções de 
problemas são descobertas. A seguir iremos 
apresentar alguns importantes padrões que 
servem como base para o entendimento da 
solução MedEl. 

Uma variação do padrão de projeto MVC, 
chamada Model 2, que é uma adaptação para o 
desenvolvimento web, foi utilizado por duas 
importantes razões: manutenção e facilidade de 
testes do código. MVC é constituído por três 
peças básicas: Model, View e Controller.                    

 
Figura 1 - Modelo do padrão MVC. 

A camada Model representa os dados e 
as regras de negócio da aplicação. A camada 
View é a qual o usuário final vê ou interage. A 
View mostra parte da Model para o usuário final. 
A View nunca deve modificar diretamente os 
dados da camada Model, nem deve interagir com 
as regras de negócio da Model. A camada 
Controller é responsável por realizar a ligação 
entra as camadas Model e View. Ela define o 
fluxo da aplicação, agindo como interpretador dos 
eventos de usuário, sendo o mediador entre View 
e Controller.  

O padrão Data Access Object (DAO) é 
responsável por separar o código que acessa o 
banco de dados (fonte de dados) do código que 
trabalha com os dados (camada de negócios). 
Um DAO é responsável por ler dados de uma 
fonte de dados externa (banco de dados, por 
exemplo) e prover dados encapsulados em 
objetos que serão utilizados pelos componentes 
de negócio. 

 
Figura 2 - Diagrama do padrão DAO. 

 No diagrama acima, o objeto DAO Obj. 
Acesso Dados lê os dados da Fonte Dados e 
encapsula-os em um objeto chamado 
ValueObject.  O componente de negócio objeto 
negócio manipula esse objeto e não os dados 
diretamente. 

O padrão Factory é responsável por 
fabricar (criar) um conjunto de objetos que 
possuem um certo grau de relacionamento.  

O padrão Singleton é utilizado quando se 
necessita assegurar que só pode existir uma e 
somente uma instância de uma classe. Uma 
maneira de implementar um Singleton é ter uma 
variável private static dentro da classe com 
o mesmo tipo da classe, ter seus construtores 
privados, forçando que uma instância dessa 
classe não seja criada diretamente, e um método 
que irá retornar a única instância. Se essa 
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instância não existir, ele será criado a primeira 
vez e sempre que o método for chamado, ele irá 
retornar a mesma instância. 

Abstract factory provê uma interface 
para criar famílias de objetos relacionados sem 
especificar suas classes concretas. Algumas 
vezes queremos construir uma instância de uma 
classe de um conjunto de classes, decidindo 
entre as classes em tempo de instanciação. Para 
evitar duplicar a decisão fazendo em todo lugar 
que uma instância é criada, precisamos de um 
mecanismo para criar uma instância das classes 
relacionadas sem necessariamente saber qual 
classe concreta será instanciada.  

Para entender Abstract Factory, examine 
o diagrama de classes abaixo. Note que existem 
duas hierarquias separadas. A primeira 
representa várias abstrações que a classe cliente 
tem interesse. Para cada abstração, existe uma 
definição de classe abstrata (Classe abstrata 
1, Classe abstrata 2, etc), e as subclasses 
que fornecem concretas implementações 
(Classe concreta 1A, Classe concreta 
1B, etc). Na segunda hierarquia, uma classe 
abstrata AbstractFactory é definida para 
fornecer a interface para cada classe que é 
responsável por criar os membros de uma 
particular família. Por exemplo, a classe concreta 
FactoryB é responsável por criar objetos das 
classes classe concreta 1B e Classe 
concreta 2B. 

 
Figura 3 - Diagrama  de um exemplo da 

aplicabilidade do padrão Abstract Factory. 

 
Arquitetura e Padrões de Projeto Utilizados 
 
A arquitetura do Sistema é composta de três 
camadas: MedElUI, camada de apresentação, 
MedElBusiness, camada de negócios, e 
MedElDAO, camada de dados. Para uma visão 
geral do Sistema, veja a Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Arquitetura geral da solução adotada 

A seguir, iremos mostrar como cada uma 
das três camadas trabalha e como elas interagem 
entre si.  

Camada de Apresentação – MedElUi 

A camada de apresentação contém os 
ASP.NET WebForms, possuindo navegabilidade 
simples e intuitiva. Para a manipulação das 
Entidades (eg. Cursos, Tutoriais, Arquivos) 
utilizamos Entities e suas respectivas 
especializações. Ao receber alguma requisição do 
usuário, a página monta os Entities necessários a 
partir dos Forms. Os Forms recebem os dados 
como strings, fazem a conversão para o tipo 
correto, e retornam o Entity correspondente. Com 
o Entity montado, o WebForm poderá chamar os 
métodos da Camada de Negócio. 
 

 
Figura 5 – Modelagem UML 

Camada de Negócio – Business Layer 
 

A camada é a responsável por receber os 
Entities da Camada de Apresentação e executar 
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as ações requisitadas, gerando algum tipo de 
retorno se necessário. 

Quando a Camada de Apresentação 
deseja fazer alguma chamada para a Camada de 
Negócio, esta deve fazê-la através do Business 
da entidade a ser tratada (CourseBusiness, 
UserBusiness, etc). O Business é um Singleton 
[1] e é obtido através do BusinessFactory, que 
implementa o padrão de projeto AbstractFactory 
[1] Para ações que requerem um número 
significativo de interações, um Facade [1] é 
utilizado para interceptar as chamadas e enviá-las 
para o(s) Business correspondentes. 

Para ações que requerem acesso a 
dados, uma especialização da Interface DAO, que 
implementa o padrão de projeto Data Acess 
Object [2], é utilizada através da Camada de 
Dados. 
 

 
Figura 6 – Diagrama de classes 

Camada de Dados – Data Base Layer 
 

Nessa camada estão presentes as 
implementações dos Data Acess Objects 
(DAO´s). Cada DAO é chamado através de sua 
Interface (ICourseDAO, IFileDAO, etc), 
deixando a camada flexível para diversas formas 
de acesso a dados, bastando para isso 
implementar a Interface de acordo com a forma 
de acesso desejada. Na solução apresentada, 
foram implementados DAO´s para acesso a 
Banco de Dados SQL Server 2000. 

Antes de executar alguma operação no 
Banco, o DAO utiliza a classe QueryReader, 
passando a string correspondente à sua instância 
e o nome da operação a ser realizada, para obter 
a query SQL correspondente. As operações no 
banco são executadas através da classe 
SqlCommand. 

Para operações de insert e update o DAO 
recebe da camada de negócios o Entity a ser 
incluído ou atualizado e modifica o banco. Para 
operações de consulta o DAO recebe Entities 
como parâmetros e devolve o resultado em uma 
IList. Por exemplo, para recuperar todos os 
alunos de um curso o DAO deve receber um 

ICourseEntity e devolver uma IList 
contendo os Users cadastrados no curso. 
 

 
Figura 7 – Modelagem UML 

Resultados 
 

O desenvolvimento da aplicação MedEl 
em apenas um mês serve para demonstrar a 
produtividade da arquitetura detalhada 
anteriormente e do ambiente RAD (Visual Studio 
.NET) da Microsoft. 

Além disso, o MedEl poderá ser um 
passo importante no processo de atualização e 
especialização dos profissionais de saúde. 

Segue abaixo, uma amostra da Interface 
Homem-Computador do MedEl. 

O usuário autentica-se (figura 8) no sistema 
e a partir deste ponto, ele começa a ser limitado 
pela configuração do seu perfil. Administradores, 
professores e alunos têm acesso a certos 
recursos como, provas, edição de perfis, 
confecção de cursos (figura 9), visualização do 
mesmo (figura 10). 

 
Figura 8 – Tela de Login 
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Figura 9 – Tela de cadastro de cursos 

 

 
Figura 10 – Visualização do curso 

 
Discussão e Conclusões 
 

A utilização de arquitetura em três 
camadas, com a conseqüente definição dos 
serviços entre elas, foi de fundamental 
importância na conclusão do projeto. A facilidade 
de manutenção, gerenciamento de códigos e 
recursos foi ideal para a conclusão em tempo 
hábil. A arquitetura tem grande poder de 
reutilização, pode ser utilizada em sistemas 
similares ou mesmo na ampliação de outros que 
foram idealizados nesta arquitetura. 

O ambiente RAD do Visual Studio .NET é 
de alta produtividade, tanto na parte de geração 
de código, como na parte da confecção da GUI 
(que realmente representa uma verdadeira 
ferramenta RAD) e até a geração do instalador da 
aplicação. Além das facilidades que a IDE 
fornece, o Framework .NET possui uma extensa 
biblioteca de classes bem documentada (o que 
facilita o seu aprendizado). 
 Devido ao grau de desacoplamento dos 
componentes, como pode ser visto no 
detalhamento da arquitetura do projeto, a inclusão 
de novos componentes, tais como Chat, Vídeos, 
base de conhecimento inteligente, etc, torna-se 
menos complexo e mais gerenciável. A inclusão 
desses módulos bem como o melhoramento dos 
outros (após feedback dos usuários finais) serão 
objetos de trabalhos futuros. 
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Resumo –  A evolução na tecnologia dos computadores de mão e das redes de transmissão de dados sem fio 
foi evidente nos últimos anos. Este trabalho tem como objetivo a utilização de um assistente pessoal digital para 
a visualização de sinais biomédicos, capturados por meio de uma rede de sensores, e a transmissão dos sinais 
para outro computador utilizando uma rede sem fio. A limitação do poder computacional e da resolução da tela 
dos assistentes pessoais digitais não impede a sua utilização para a monitorização e a transmissão dos sinais 
capturados. O grande fator limitante está na duração da energia disponível na bateria.  
 
Palavras-chave: Assistente Pessoal Digital, Sinais Biomédicos, Visualização. 
 
Abstract –  The technological evolution of hand sized computers and in wireless data transmission in the last 
years was remarkable. The objective of this work is to use a personal digital assistant for the visualization of 
biomedical signal, captured by a sensors network, and the transmission of the signals to another computer using 
a wireless network. The limitation in computational power and screen resolution of personal digital assistants 
don’t hinder its use for the visualization and transmission of the captured signals. The major limitation is the 
available energy in the battery. 
 
Key-words: Personal Digital Assistant, Biomedical Signals, Visualization. 
 
 
Introdução 
 

Este trabalho faz parte da pesquisa intitulada 
Personal Health Monitoring Application, 
desenvolvida por Carvalho [1][2], que consiste no 
monitoramento remoto de pacientes. A pesquisa tem 
como objetivo o monitoramento remoto do paciente 
24 horas por dia. A captura dos sinais é feita por 
vários sensores ligados ao paciente, que capturam 
vários sinais vitais do paciente, como o ECG, a 
pressão arterial, a freqüência cardíaca, o EMG, o 
EEG, a temperatura, a oximetria de pulso e a 
freqüência respiratória.  

Os sinais são capturados por meio de 
sensores específicos e conectados a um dispositivo 
que digitaliza e envia os sinais para um computador 
através da porta serial. Esse computador deve 
verificar constantemente esses sinais e, ao 
encontrar alguma anomalia, decide o que deve ser 
feito. Essa tomada de decisão não é apenas 
baseada na análise dos sinais. Para ela, será 
realizada uma fusão de dados com o prontuário do 
paciente e com os dados da captura de sintomas 
realizado pelo APD (do inglês PDA - Personal Digital 
Assistant). 

O dispositivo tem como objetivo o 
monitoramento dos sinais do paciente 24 horas por 
dia. Para dar um maior conforto aos pacientes o 
computador utilizado é um assistente pessoal digital  

possibilitando assim uma maior mobilidade devido 
ao seu tamanho reduzido. Outro aspecto importante 
no uso dos APDs é o fato de já possuírem um 
sistema de gerenciamento de energia, uma vez que 
a energia é o fator limitante do dispositivo.  

O objetivo do trabalho é criar um software 
para a visualização dos sinais capturados na tela de 
um assistente pessoal digital e a transmissão destes 
sinais para monitoração remota. 
 
Metodologia 
 

A visualização dos sinais é um processo que 
deve ser executado em tempo real. O software para 
a plotagem dos sinais (Medplot) é um sistema em 
tempo critico, pois o atraso na plotagem dos sinais 
de ECG, EMG e EEG poderá prejudicar a sua 
análise. No caso de sinais onde a taxa de 
amostragem é mais baixa, como os sinais de 
pressão arterial, oximetria de pulso e temperatura, a 
atualização na tela não afeta a visualização.  

A forma de apresentação do sinal deve ser 
rápida, para que os sinais apareçam suavemente na 
tela. Para que a utilização do processador seja 
baixa, limitou-se a taxa de atualização da tela em 30 
vezes por segundo, o que gera uma animação 
suave. Essa taxa de atualização faz com que o 
programa tenha um limite de tempo de um trigésimo 
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de segundo para plotar o sinal, o fundo e mostrar o 
resultado na tela. 

O Zaurus é um APD baseado no processador 
Strong ARM 1110 de 206 MHz com 64 MB RAM e 
16 MB de ROM (Memória flash). Seu display tem 
resolução de 320x240 pontos e profundidade de cor 
de 16 bits. Possui entradas do tipo compact flash e 
secure digital. O Zaurus permite dois tipos principais 
de entrada, pelo teclado embutido e pela caneta. O 
sistema operacional é o Embeddix da Lineo, o qual 
utiliza o QTopia como interface gráfica [3]. 

A primeira opção pesquisada para a 
implementação do programa foi a utilização do 
OpenGL para plotar os dados na tela. Esta opção 
não foi utilizada, pois o OpenGL possui funções 
amplamente baseadas em operações com ponto 
flutuante [4] e, como os processadores utilizados 
são processadores de ponto fixo, as 
implementações do OpenGL existentes para APDs 
são muito lentas. As operações com ponto flutuante 
são emuladas pelo sistema operacional.  

A primeira opção era utilizar a linguagem 
Java, devido a sua alta portabilidade e o fato do 
Zaurus já possuir uma maquina virtual instalada, 
para o desenvolvimento do programa. Devido ao 
fato de se tratar de uma aplicação em tempo critico 
em que deve utilizar o mínimo de bateria, o 
overhead gerado pela maquina virtual Java dificulta 
a sua utilização. Além disto, a utilização de uma 
linguagem compilada em tempo de execução pode 
provocar um retardo na sua utilização em tempo 
real. Comparamos a utilização da linguagem C e 
Java para plotar sinais de oximetria de pulso. A 
utilização da plataforma Java esteve relacionada 
com um retardo de aproximadamente 3 segundos 
em relação à linguagem C. 

A segunda opção para o desenvolvimento era 
utilizar a linguagem C++ e as interfaces gráficas 
providas pelo Qtopia. Essas interfaces provêm os 
mecanismos necessários para a visualização dos 
sinais. Esses mecanismos são mais eficientes na 
utilização do processador e energia em detrimento 
da portabilidade, se comparado com a linguagem 
JAVA. 

Foram escolhidos inicialmente seis sinais para 
serem visualizados: ECG, EMG, pressão arterial, 
freqüência cardíaca, oximetria de pulso e 
temperatura. O software foi criado de forma a 
possibilitar a inclusão de outros sinais facilmente. 

Uma característica importante do software é o 
consumo de energia. Infelizmente, o consumo de 
energia no Zaurus SL-5500 usando a versão 3.10 da 
ROM não pode ser acompanhado apenas 
observando o nível da bateria, pois um defeito no 
sistema de gerenciamento de energia impossibilita a 
obtenção correta do estado da bateria, em 

porcentagem de carga. Por isso, foi preciso 
encontrar outro meio para monitorar o consumo. 

Para medir o gasto foi inserido no programa 
um timer que a cada 30 segundos escreve em um 
arquivo a hora em que a função do timer foi 
chamada. 

O procedimento escolhido foi o seguinte: 
 

1. carregar a bateria completamente; 
2. desligar a energia externa e iniciar o 

programa, mostrando o sinal no qual 
deseja-se medir o consumo; 

3. rodar o programa até o Zaurus desligar. 
 

Para que o Zaurus execute o programa 
ininterruptamente, é preciso desligar a entrada 
automática do APD no modo suspenso, o que foi 
realizado utilizando o programa qpe-suspendapplet.  

Outro fator que dificulta a medição é a 
proteção de tela do Zaurus, que se não for 
desabilitada pode travar o APD no momento do 
teste. O programa desabilita a proteção de tela por 
meio de uma chamada específica para a interface 
gráfica. 

A duração do programa é obtida por meio da 
leitura da primeira linha e da ultima linha do arquivo, 
o que mostra a hora do inicio e do fim da execução 
do programa. Como este registro de atividade é 
escrito a cada 30 segundos, isto implica um erro de 
até 30 segundos na medida. 

Outra função do programa é a transmissão 
dos dados para a monitorização remota dos sinais 
capturados. Os sinais capturados são enviados via 
rede para outro computador, onde são visualizados 
na tela. Como se trata de um sistema em tempo 
real, exige-se do sistema de comunicação uma taxa 
de transferência constante para o envio dos dados, 
de forma a não prejudicar a visualização dos sinais.  

Em outros protocolos para transferência em 
tempo real de dados como vídeo ou áudio pela 
Internet, são admissíveis a perda e o atraso dos 
dados transmitidos. No caso de sinais biomédicos a 
integridade dos dados é necessária para a analise 
pelo profissional de saúde ou software de 
diagnostico remoto. Desse modo, um sistema de 
detecção de erros é importante para garantir a 
integridade dos dados enviados. 

 
Resultados 
 

A interface implementada consiste de uma 
tela inicial onde o usuário escolhe qual sinal 
visualizar. A figura 1 mostra a tela inicial onde o 
usuário escolhe o sinal que deseja pressionando 
com a caneta sobre o botão. Os dados mostrados 
na tela são simulações ou dados reais capturados 
(ECG). 
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Figura 1 – Tela Inicial 
 
No caso do ECG o sinal é deslizado pela tela 

da esquerda para a direita. O sinal visualizado 
corresponde a 2 segundos do ECG no modo retrato 
(figura 2) e 2,2 segundos no modo paisagem (figura 
3). Cada divisão do eixo do tempo equivale a 0,2 
segundos. A amplitude do sinal segue o padrão de 
1mv por 10 mm e cada divisão na tela corresponde 
a 0,5 mv. 

 

 
 

Figura 2 – Plot do ECG. 
 

O sinal do EMG é trabalhado de forma que 3 
segundos do sinal sejam mostrados na tela. Para 
tanto, pode ser necessário interpolar ou dizimar 
amostras. A figura 4 é a captura da tela com o sinal 
de EMG. 

A visualização da pressão arterial (figura 5), 
mostra na tela as ultimas 10 amostras em um gráfico 
e em uma tabela, de modo a permitir ao profissional 
da saúde acompanhar o desenvolvimento do 
usuário ao longo do tempo. No gráfico, o eixo das 
ordenadas mostra a pressão em mmHg e os valores 
correspondem aos valores relativos às pressões 
arteriais sistólica e diastólica das amostras. Os 
valores do eixo das abscissas correspondem a 
numeração das amostras. A tabela abaixo do gráfico 
mostra os valores de cada amostra e a hora na qual 
a medição foi realizada. 

 

 
 

Figura 3 – Plot do ECG no modo paisagem. 
 
 

 
 

Figura 4 – EMG 
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Figura 5 – Pressão Arterial. 
 
 

Os dados da freqüência cardíaca, oximetria 
de pulso e temperatura do usuário são mostrados 
pelas figuras 6, 7 e 8 respectivamente. Seguindo o 
mesmo padrão do gráfico de pressão arterial, no 
eixo das ordenadas mostra o valor máximo e mínimo 
do período e no eixo das abscissas a numeração 
das amostras. A tabela abaixo de cada gráfico 
mostra o horário da medição e o seu valor. 

 
 

 
 

Figura 6 – Freqüência Cardíaca. 
 
 

 

 
 

Figura 7 – Oximetria de pulso 
 

 
 

Figura 8 –Temperatura 
 
Os testes de consumo de energia foram 

resumidos na tabela 1. Através dos dados 
levantados observa-se que o responsável pelo 
consumo da bateria é, principalmente, a luz de fundo 
que consome aproximadamente 80% (considerando 
o teste sem nenhuma tarefa em execução fora o 
registro do tempo de execução (596-111)/596 
minutos) da carga da bateria quando utilizada no 
máximo. 

Deve-se levar em consideração que o 
consumo avaliado não trata apenas do consumo do 
visualizador, mas tambem o consumo do programa 
que registra o estado do APD. 
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Tabela 1– Resultados dos testes do consumo de 
energia. 

 
Sinal Luz de Fundo  APS Tempo (min) 

100 % 0 111 Nenhum 
desligada 0 596 

100 % 30 73 
100 % 30 86 
100 % max 71 

ECG 

desligada 30 300 
EMG 100 % 30 83 

100 % 1 101 Pressão 
Arterial desligada 1 590 

 
Além da monitorização dos sinais outra 

função do Medplot é a transmissão dos sinais 
capturados para a sua visualização remota. Devido 
à grande portabilidade do Qt (a framework base do 
Qtopia), a maior parte do código escrito para o 
medplot foi utilizado na programação da central de 
monitoramento. Embora a versão do Qt no desktop 
Linux seja mais recente que a utilizada no Zaurus a 
compatibilidade entre as versões foi  mantida. 

O programa da central deve conter um 
servidor que espera as conexões dos APDs. Uma 
vez conectada, a central pode pedir aos APDs que 
enviem qualquer sinal que esteja sendo capturado 
no momento. A cada nova conexão é criada uma 
instância do medplot utilizado no Zaurus. O medplot 
na central sofreu alterações pois este agora não 
está limitado à resolução baixa do LCD e os dados 
são provenientes de um cliente remoto. A figura 9 é 
uma instancia do medplot modificado para um pc 
recebendo dados de ECG, EMG e pressão arterial 
de um cliente. 

 

 
 

Figura 9 – Monitorização remota dos sinais em um 
pc. 

Discussão e Conclusões 
  
O sistema mostra que é viável a utilização de 

PDAs para a visualização de sinais biomédicos. 
Apesar das limitações de hardware impostas pela 
necessidade de baixo consumo de energia pelos 
componentes dos assistentes pessoais digitais, 
pode-se utilizá-los para a visualização de sinais 
biomédicos. A freqüência de atualização dos dados 
na tela é rápida o suficiente para não prejudicar o 
sinal e com um esforço computacional aceitável. 

A visualização remota mostra-se viável, mas 
para que o sistema seja robusto são necessárias a 
definição e implementação de um protocolo que 
permita aos APDs a autenticação, o estabelecimento 
de sessão, o controle de erros, a transferência de 
dados de forma rápida e a finalização da 
transmissão. 

A utilização da energia para a visualização 
dos sinais é pequena se comparada com a energia 
necessária para iluminar o fundo do LCD, e como a 
utilização do processador não atinge a saturação ao 
visualizar e transmitir os sinais, conclui-se que é 
possível utilizar APDs para o monitoramento remoto 
de pacientes. 
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Contatos 
 
Rafael Santos Ortis 
Brasília, DF 
Tel: (61) 345-7890 
Email: rafortis@uol.com.br 
 
Hervaldo Sampaio Carvalho 
Brasília, DF 
Tel: (61) 448-2274 
Email: carvalho@unb.br 
 

CBIS’2004 392

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



Oficina da Lembrança: Ambiente de Inclusão Digital e Tele-Reabilitação 
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Resumo 

 Recentes trabalhos demonstraram que pessoas em fase inicial de processos 
demenciais submetidos a um programa sistemático de Reabilitação Cognitiva obtiveram 
melhoria sustentada nas suas capacidades cognitivas e funcionais. Este artigo apresenta 
resultados e indica caminhos para a Inclusão Digital e Tele-Reabilitação Cognitiva por 
meio da adaptação de Sistemas de Auxílio Cognitivo em ambiente web. O ambiente é 
composto por um escore cognitivo e funcional para estadiar os participantes de acordo 
com suas capacidades e deficiências, e um conjunto de ferramentas interativas de tele-
reabilitação com o objetivo de manter autonomia, adiar a dependência do portador de 
déficits cognitivos e diminuir a carga de trabalho tanto do suporte formal (Instituições) 
quanto do informal (família e comunidade).  

Palavras-chave  

Cognição, capacidade funcional, Doença de Alzheimer, Inclusão Digital e Tele-reabilitação 
Cognitiva. 

Abstract 

Recent works have shown that inicial Alzheimer Disease patients were capable of new 
learnings using Cognitive Rehabilitation interventions. This article presents results and 
indicates ways to promote Digital Inclusion and Cognitive Tele-Rehabilitation websystem 
using the concept of Assisted Cognitive Systems. The websystem has a  index based in 
cognition and functional capacity to stage impaired individuals  according to their  potentials 
and deficiencies and also a set of interactive tools to provide authonomy, independence to 
the patients and lower caregiver burden both from family and institutions.  

Key words 

Cognition, functional capacity, Alzheimer Disease, Digital Divide, Cognitive Tele-
Rehabilitation 

Introdução   

   Pessoas que se encontram em 
estágios iniciais de Doença de Alzheimer 
(DA) são mais capazes de aprender do 
que antes se pensava. Pacientes com DA 
moderada que participaram de um 
programa de Reabilitação Cognitiva (RC) 
com 3 a 4 meses de duração obtiveram 
170% de melhoria em média na sua 

capacidade de reconhecimento de faces e 
nomes e 71% de melhoria na capacidade 
de fazer compras adequadamente. Os 
participantes responderam e processar 
am informações mais rapidamente, 
ficaram mais orientados no tempo e 
espaço comparando-se com um grupo 
que não recebeu este tipo de intervenção. 
Estas melhorias continuaram evidentes 3 
meses após o final da RC [1,2].
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O processo de Inclusão Digital (ID) 
promove a capacidade de pensar, 
produzir, e partilhar a riqueza material e 
cultural na sociedade atual, mas a 
complexidade progressiva da sociedade 
da informação pode aumentar a distância 
entre incluídos e excluídos. Idosos em 
geral e especificamente portadores de DA 
estão expostos a este processo de 
exclusão social e digital.  
 Segundo a OMS a Reabilitação 
Cognitiva compreende "todas as medidas 
que objetivam a redução do impacto das 
desigualdades e condições desvantajosas 
de  pessoas com desabilidade para 
diminuir as distâncias e alcançar o 
máximo de integração social” [3].   
 A Tele-Reabilitação Cognitiva é uma 
metodologia de inclusão social e digital 
por meio de Sistemas de Auxílio Cognitivo 
(SACs), com os quais as perdas de 
capacidades cognitivas podem  ser 
compensadas pela interação com 
sistemas computacionais para promover 
potencialidades humanas, com ênfase em 
problemas cognitivos [4]. 
 O processo de Reabilitação 
Cognitiva pode ser suportado e 
desenvolvido por sistemas 
computacionais em rede pela facilidade 
de estocagem, duplicação, 
bidirecionalidade e distribuição de 
informação e conhecimento de forma 
síncrona e assíncrona. 

 A DA é uma patologia degenerativa 
cerebral caracterizada por uma demência 
insidiosa com déficits de memória, 
julgamento, atenção, dificuldades para 
tomar decisões, apraxias, e perda global 
das habilidades cognitivas [5]. DA é a 
principal causa de  declínio cognitivo em 
idosos (mais de 50% dos casos) e afeta 
cerca de  15 milhões de pessoas no 
mundo. Soma-se a isto uma proporção de 
idosos  que  não  se enquadra nos 
critérios para a Doença de Alzheimer 

tornando importante o conceito de  
Comprometimento Cognitivo Leve  (CCL), 
em função de  critérios diagnósticos 
relativamente específicos e o risco  
substancial daqueles que os preenchem 
para o desenvolvimento de DA [4]. 
Yesavage [6] propõe um modelo no qual  
a  prevalência da DA é de  1% aos 60 
anos e aumenta para 25% aos  85 anos 
com uma taxa de conversão de CCL para 
DA  constante de 10% através de todas 
as idades. O CCL pode ser um alvo 
importante para a triagem e possível 
intervenção.  

 

Esquema 1- Reabilitação multinível. 

 O fenômeno da auto-consciência 
humana e da alteridade, isto é, a 
capacidade de modelagem de estados 
mentais de terceiros são fortemente 
relacionados  a funções executivas. Uma 
forte interação entre auto-consciência e 
alteridade  foi observada no córtex pré-
frontal direito observando-se indivíduos 
realizando tarefas com variados graus de 
complexidade por meio de ressonância 
magnética funcional com ativações 
neuronais diferentes, sugerindo 
capacidades parcialmente independentes 

Idoso 
Hígido 

Alzheimer 

CCL 

Reabilitação 
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em regiões distintas do cérebro [8]. Auto-
consciência e alteridade portanto podem 
ser concebidas como redes neuronais 
complexas se sobrepondo e integrando os 
conteúdos de nossas experiências 
constituindo um novo foco de reabilitação 
cognitiva: auto-consciência e cooperação 
suportando outros déficits cognitivos tais 
como memória de evocação ou orientação 
espacial.  
 Além disso, a Tele-Reabilitação 
Cognitiva procura estimular a 
Neuroplasticidade que é a propriedade do 
Sistema Nervoso Central (SNC) de 
modificar sua estrutura em função das 
mudanças estruturais do meio 
[9,10,11,12,13,14]. O SNC é capaz de 
modificar sua própria estrutura  por meio 
da Neurogênese  e Sinaptogênese, este 
fenômeno viabiliza  a  reabilitação 
cognitiva estimulando-se mudanças 
estruturais no SNC pela interação 
Humano-Computador com uso de SACs. 
Certos tipos de memória podem ser 
preservados no envelhecimento e nas 
demências, fenômeno mediado pela área  
pré-frontal, estas habilidades 
remanescentes são um alvo importante 
para a RC [6,16]. 
 
Objetivo geral   
   
� Demonstrar que portadores de 

Comprometimento Cognitivo Leve e 
Demências em estágio inicial podem 
realizar atividades cooperativas ou 
individuais sustentadas por sistemas 
computacionais modeladas por 
níveis de complexidade. 

Objetivos específicos 
 
� Determinar atividades interativas de 

acordo com a capacidade funcional e 
estado cognitivo modeladas por 
níveis de complexidade e dificuldade.  

� Manter e desenvolver a independência 
e autonomia de idosos, doentes de 

Alzheimer e portadores de outros 
distúrbios cognitivos em grupos e 
individualmente, por meio da 
Inclusão Digital.  

� Aumentar o alcance de tecnologias de 
reabilitação por meio da Internet. 

� Compensar déficits cognitivos usando 
a Interação Humano-computador. 

� Formar rede de cooperação para 
inclusão digital de idosos e 
portadores de alterações cognitivas.  

� Reconceituar o fenômeno demência a 
partir da interação humano-
computador. 

 
Materiais e Métodos  
 
 O ambiente web proposto neste 
artigo foi concebido a partir de um estudo 
qualitativo com oficinas de Internet para 
idosos [14] e outro quantitativo, com uso 
de dados secundários do estudo 
longitudinal EPIDOSO [15].    
  No estudo qualitativo foi avaliada a 
interação humano-computador de um 
grupo de  42 idosos (37 hígidos e 5 com 
alterações cognitivas) em 33 oficinas com 
150 horas de observação [1]. Os níveis de 
complexidade foram  definidos como o 
nível cognitivo necessário para se 
interagir de forma sustentada com um 
SAC e suas respectivas tarefas. 
 O ambiente foi modelado para prover 
aos profissionais de saúde e cuidadores 
estratégias de promoção da saúde de 
idosos em seus vários estados cognitivos 
e funcionais. O processo demencial neste 
contexto é visto como um continuum onde 
são possíveis ações de prevenção e 
promoção em várias etapas (esquema 1).  

 O processo de  ID e Tele-
Reabilitação Cognitiva fundamenta-se em 
uma metodologia de estadiamento capaz 
de determinar deficiências e  recursos 
cognitivos e funcionais remanescentes 
nos participantes de acordo com níveis de 
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complexidade e dificuldade a partir de 
funções executivas que são funções 
cognitivas superiores [7].  “NÍVEL 1”: 
Desenvolvimento da Psicomotricidade 
(movimento coordenado no espaço e 
tempo).  “NÍVEL 2”: Identidade, 
surgimento do observador ao explorar os 
vários dispositivos  e tarefas interativas.  
“NÍVEL 3”: Autoconsciência, crítica e 
responsabilidade no uso de dispositivos e 
tarefas interativas.“NÍVEL 4”: Alteridade, 
autonomia e cooperação.  

 
  
Tabela 1- Seta vertical aumento da complexidade, 
seta horizontal aumento da dificuldade. 
  
 Estes dispositivos e tarefas 
interativas foram usados como  SACs a 
fim de promover Inclusão Digital e a Tele-
Reabilitação Cognitiva: os hardwares 
usados foram:  teclados, mouses, 
webcams, fones de ouvido, microfones, 
monitores  de 14” e 17“ e GPS (Global 
Positioning System). Os softwares 
experimentados foram: MS Windows , 
IBM ViaVoice , Internet Explorer, MS 
Paint, Whiteboard, Web mail, CHAT, 
Listas de Discussão, Yahoo Messenger, 
NetMeeting, jogos online  de perguntas 
e respostas, e Jogos de Realidade Virtual 
(Tab.1). Foram utilizados para este 

propósito, computadores em redes locais 
(LAN - Local Area Network) ou a Internet  
(WAN - Wide Area Network).  
 A hierarquização do estatus cognitivo 
e capacidade funcional por níveis de 
complexidade e dificuldade proposta por  
Xavier [1],  utilizou os escores MMSE e 
BOMFAQ/OARS obtidos no banco de 
dados do estudos EPIDOSO: Os idosos 
foram classificados em grupos, conforme 
os escores do MMSE (5 questões de 
orientação temporal, alto grau de 
complexidade) [15]. (5 = acertou 5 
questões, 4 = acertou 4 questões, 3 = 
acertou 3 questões, 2 = acertou 2 
questões, 1 = acertou 1 questão, 0 
acertou 0 questão) e  3 grupos de alta 
complexidade AVDs/BOMFAQ (2 = fazer 
compras e uso correto da medicação, 1 = 
fazer compras ou usar corretamente a 
medicação, 0 = não fazer compras e não 
usar  corretamente a medicação), 
formando-se 18 grupos, recombinados por  
3 categorias (gráfico) da evolução 
cognitiva: verde (excelente orientação 
temporal e capacidade funcional, boa 
capacidade de aprendizado), amarelo, 
(grupo intermediário), e vermelho (perda 
de orientação temporal e capacidade  
funcional,  provável  piora da evolução do  
quadro). Este processo gerou 18 classes 
distintas identificadas conforme seu status 
cognitivo e funcional (P <0,001). 

 

Mouse, teclados, teclado virtual, 
MS paint, galerias de fotografias, 
apresentações em Power Point. 

Nível 1 

Navegação na Internet, 
 jogos individuais. 

Nível  
2 

Máquina de busca, blogs, 
jogos de perguntas e respostas,  
jogos de realidade virtual. 

Nível 3 

Chat, Messeger,  
Netmeeting,  
jogos cooperatives, correio 
eletrônico, listas de discussão.  

Nível 4 

MMSE, 
Orient. 
Temp. 

BOMFAQ/OARS AVD e AIVD 
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Tabela 2- Grupos verdes, tendência de melhoria, 
amarelos=intermediário, vermelhos= piora da 
evolução cognitiva (página anterior). 
 A metodologia de estadiamento e 
Tele-Reabilitação Cognitiva foi  utilizada 
em 12 idosos com CDR (Clinical Demetia 
Rating de 0,5 a 2,0) caracterizando 
alterações cognitivas iniciais, demência 
inicial e demência moderada. Foram 
aplicados nos participantes o escore 
MMSE e o BOMFAQ e realizada a 
modelagem das funções executivas de 
alta complexidade. A partir destes 

resultados os participantes iniciaram um 
processo de aprendizado de ferramentas 
interativas: 1-uso do mouse em desenho 
livre, 2-Visualização de apresentações do 
tipo PPT/PPS, 3-Navegação em 
hipertexto usando Internet Explorer e 4- 
Uso de Webmail (hardwares e softwares 
com níveis progressivos de complexidade) 
foi verificado se os participantes foram 
capazes de compreender e interagir com 
cada SAC proposto de acordo com a 
previsão do escore cognitivo/funcional,  

apesar de outros comprometimentos 
cognitivos. Foram realizadas 10 oficinas, 
com 2 horas de duração cada, em sala 
composta por computadores em rede. Foi 
realizada uma avaliação qualitativa do 
desempenho dos participantes nas 

oficinas por meio de entrevistas 
gravações fotografias e filmagens das 
atividades, relacionando-se os resultados 
com os escores MMSE, BOMFAQ e o 
escore cognitivo/funcional.  

 
Resultados 
 
Participantes CDR MMSE BOMFAQ Escore 

Cognitivo/ 
funcional 

Aprendeu  
mouse 

Aprendeu  
Power 
Point 

Aprendeu  
navegar 

Aprendeu  
Correio 
 eletrônico 

SR 2,0 12 6 0C sim não não não 
CoM* 2,0 18 1 1C sim sim não não 
OP 1,0 19 12 1B sim sim sim não 
LCT 1,0 22 12 3B sim sim sim sim 
RK 0.5 29 15 5A sim sim sim sim 
CM 0,5 28 11 5A sim sim sim sim 
CLD 0,5 29 15 5A sim sim sim sim 
DLD 0,5 24 11 5C sim sim sim sim 
ERF 0,5 30 10 5B sim sim sim sim 
ER 0,5 30 13 5A sim sim sim sim 
FFL* 0,5 24 13 5A sim sim não não 
MGR 0,5 29 12 5C sim sim sim sim 
 
Tabela 3: participantes das oficinas e relação entre os diversos escores e as atividades que conseguiram 
realizar. * Paralisia de membro superior direito, aprenderam a usar o mouse com a mão trocada (botões 
invertidos).    
 
  Foram realizadas 10 oficinas com 
participação de 12 idosos (02 CDR = 2,0 ; 
02 CDR = 1,0; e 08 CDR = 0,5) e 
implantado o ambiente piloto para 
Inclusão Digital e Tele-Reabilitação 
Cognitiva em  sala de interação (LAN). O 
grupo cooperativo com os idosos formado 
contou com a participação de 2 

profissionais (psicólogo e analista de 
sistemas) com o objetivo de capacitação 
interdisciplinar.  
 Todos foram capazes do tipo menos 
complexo de interação proposto, (uso do 
mouse para desenho a mão livre), 10 
foram capazes de passar apresentações 
em Power Point, 9 foram capazes de 
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navegar em hipertextos procurando 
assuntos do seu interesse e 8 foram 
capazes de utilizar os princípios básicos 
do webmail (escrever, enviar, responder 
mensagens).  
 Os idosos participantes das oficinas 
apesar de diversas dificuldades 
educacionais, perceptivas (visão, audição, 
tato), osteomusculares (dificuldades de 
postura e dores) e de memória de 
evocação (CDR – 0,5 a 2,0) foram 
capazes de interagir com as ferramentas 
propostas para o seus respectivos níveis 
cognitivos/funcionais (Tab.-3).  
 
Discussão   
  
 O conceito de Sistema de Auxílio 
Cognitivo até a realização desta pesquisa 
foi usado principalmente para 
monitorização e controle do paciente 
demenciado (Computação Onipresente e 
Inteligência Artificial) [4], com pouca ação 
sobre as funções executivas que são 
responsáveis pela autonomia e 
independência, não foi encontrada uma 
relação sistematizada entre os déficits 
cognitivos e os SACs gerando uma 
supersimplificação do processo. Nesta 
pesquisa os resultados sugerem que, com 
menos recursos de alta tecnologia é 
possível trazer mais benefícios unindo-se 
os SACs com uma metodologia de 
Interação Humano-Computador  
modelada pelo estado cognitivo e 
funcional dos usuários. Desta forma pode-
se quebrar barreiras físicas e cognitivas 
propiciando a cooperação, qualificando e 
incluindo seres humanos. Pessoas com 
déficits cognitivos podem interagir 
cooperativamente com SACs em graus de 
dificuldade e complexidade que poderão 
ser impossíveis de ser alcançados 
isoladamente [16,17]. O conceito de  
Inclusão Cognitiva é introduzido para 
definir a compensação das dificuldades na  
IHC,  ampliando as capacidades, 

introduzindo novos aprendizados, 
desenvolvendo, reabilitando funções a 
cada nível de complexidade e 
proporcionando a participação social 
[18,19].  O ambiente foi capaz de 
sustentar a Inclusão Digital e a Tele-
Reabilitação Cognitiva propondo e 
simulando situações da realidade sem 
riscos  e/ou frustrações. SACs podem 
atuar como uma extensão das 
capacidades mentais dos indivíduos 
[20,21,22,23, 24]. 
 
Conclusão 
 Idosos demenciados são capazes 
de interagir com computadores. 
Atividades interativas podem ser 
suportadas por Sistemas de Auxílio 
Cognitivo, tanto individuais quanto 
cooperativas. Idosos e portadores de DA 
interagem por meio de interfaces 
acessíveis para compensar déficits e  
alcançar um  nível mais alto de 
funcionalidade. Os idosos foram capazes 
de interagir com as ferramentas 
propostas de acordo com sua capacidade 
cognitiva e funcional, aumentando o 
alcance de tecnologias de reabilitação 
por meio da Internet. Os participantes 
tiveram sua autonomia e independência 
aumentadas, pois passaram a utilizar 
outras formas de acesso a serviços e 
comunicação. 
  Um “Sistema Demenciado-
Computador” modelado por níveis de 
complexidade e dificuldade operando de 
forma humanizada e coordenada, pode 
ser usado para promover a independência 
e autonomia de pacientes, cuidadores e 
familiares.  
 A partir dos estudos qualitativos e 
quantitativos foram criados conceitos 
básicos para a Inclusão Digital e Tele-
Reabilitação Cognitiva: 
  
1. Tarefas com alta complexidade 
remanescentes, podem compensar a 
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perda das tarefas de menor 
complexidade. 
2. No nesmo nível de complexidade,  
tarefas mais difíceis podem compensar 
tarefas mais fáceis. 
3. Se existem tarefas remanescentes 
em um nível de complexidade, outras 
tarefas no mesmo nível tem potencial para 
ser reabilitadas. 
4. Sistemas de Auxílio Cognitivo são 
capazes de preservar e reabilitar tarefas 
complexas substituindo ou compensando 
as tarefas menos complexas. 
5. Sistemas de Auxílio Cognitivo são  
capazes de interagir com idosos,  
pacientes portadores de DA e outras 
alterações cognitivas promovendo a 
autonomia  e independência nas 
Atividades da Vida Diária. 

6. Sistemas de Auxílio Cognitivo podem 
preservar o nível de complexidade das 
tarefas por meio de simulação, usando-se 
Realidade Virtual (RV).   
 A metodologia desenvolvida redefine 
a evolução do fenômeno demencial  em  
termos de complexidade das tarefas do 
dia-a-dia: “Perda progressiva da 
capacidade  de se realizar tarefas 
complexas, começando pela perda das 
funções executivas (Alteridade, 
cooperação), passando pela perda da 
autoconsciência (julgamento, crítica e 
discernimento) da Identidade 
(autocuidado, iniciativa) e finalmente do 
movimento organizado 
(psicomotricidade)”. 
A democracia cognitiva pode ser 
alcançada a partir do desenvolvimento 
científico e tecnológico para todos. 

 .  
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Anexo1 - Estrutura do Ambiente Oficina da Lembrança. 
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ESTADIAMENTO 

DATABASE 

 INTERAÇÃO COMPATÍVEL  

FEED BACK 

PACIENTE 

EQUIPE 
DE SAÚDE 

FEED BACK 

Contato: Andréjx-pg@dis.epm.br 
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Análise da corrente elétrica para supervisão de segurança em 
equipamentos eletromédicos durante procedimento cirúrgico 
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4Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, RS, Brasil 
 
 
Resumo - Descreve-se o funcionamento do software desenvolvido para integrar um sistema de controle 
patrimonial e de segurança elétrica para aplicação em equipamentos eletromédicos. O software captura, pela 
porta serial, e armazena informações de um circuito eletrônico colocado no interior de uma caixa de tomadas. 
Esta caixa contém circuitos eletrônicos capazes de capturar, por radiofreqüência, o número patrimonial do 
equipamento eletromédico conectado a sua tomada, assim como obtém dados sobre a forma de onda da 
corrente elétrica que circula pelo equipamento eletromédico. Aplicando-se a transformada rápida de Fourier 
(FFT) nesta forma de onda, busca-se um método que proporcione a identificação de quais equipamentos estão 
provocando acidentes durante procedimentos cirúrgicos. Esta inovação esta protegida pela patente brasileira PI 
970199-5. 
 
Palavras-chave: Equipamento eletromédico, segurança elétrica, FFT. 
 
Abstract – The operation of a software developed to control a electromedical equipments management system, 
including patrimonial and electric safety aspects, is described. The software registers, through the srial input, 
stores the datas sent by an electronic circuit located inside the power supply connectors box. These circuits 
receive, using a radiofrequency link, the patrimonial number of the equipment which is being powered, and 
simultaneously register the current waveform. Applying the fast Fourier transform (FFT) on this current waveform 
the equipments which are presenting safety problems during the surgeries can be identified. This innovation is 
protect by the Brazilian patent PI 970199-5. 
 
Key words: Electromedical equipment, electrical safety, FFT. 
 
 
Introdução 
 

A prática da medicina utiliza em larga escala 
equipamentos eletro-eletrônicos para auxiliar os 
médicos nos diagnósticos e terapias. Embora o 
controle de qualidade de fabricação destes 
equipamentos eletromédicos esteja evoluindo, 
assim como o gerenciamento da manutenção 
corretiva e preventiva, ainda há riscos envolvendo o 
seu uso em salas cirúrgicas. Acidentes podem 
ocorrer, mesmo quando todas as normas de 
segurança tenham sido aplicadas [1]. Esta 
afirmação se baseia no fato de que os 
equipamentos eletro-eletrônicos estragam quando 
estão sendo utilizados e não seria diferente para os 
equipamentos eletromédicos, que estão em uso 
durante as cirurgias. Para diminuir o risco de um 
acidente provocar danos maiores aos pacientes, 
produziu-se um sistema de “controle automático 
patrimonial e de segurança elétrica para 
equipamentos eletromédicos”. Este produto, 
protegido pela patente brasileira PI9701995, 

concedida em 31 de maio de 2004, é composto por 
um hardware, baseado em microcontrolador 
eletrônico e um software que se comunica com o 
hardware pela porta serial [2] do computador. Neste 
documento, será descrito o funcionamento deste 
software. 

Para melhor compreensão do sistema 
desenvolvido, em seguida será feita uma breve 
revisão sobre o fornecimento de energia elétrica 
durante o funcionamento dos equipamentos 
eletromédicos. 

A geração de energia elétrica no Brasil para 
uso residencial, comercial ou industrial é feita por 
meio de geradores que produzem uma tensão 
elétrica alternada que varia de forma senoidal  na 
freqüência de 60 ciclos por segundo (60 Hertz), ou 
seja, um ciclo em 16,7 milisegundos, 
aproximadamente. 

A energia chega aos grandes 
transformadores na periferia das cidades onde as 
centrais de distribuição encarregam-se de levá-las 
até as ruas e, por sua vez, aos transformadores de 
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baixa tensão que alimentam as moradias com seus 
eletrodomésticos. Da mesma forma são 
alimentados as indústrias e os estabelecimentos 
comerciais e de serviços. Ao ser disponibilizada 
esta energia, o fornecedor ou concessionária, deve 
ter o cuidado de manter estável a tensão elétrica de 
110, 127 ou 220 Volts (V) e a freqüência de 60 
Hertz (Hz), pois os diversos equipamentos são 
fabricados para operar nestas condições. Cada 
equipamento, por sua vez, mesmo operando em 
uma tensão padrão, como 220 V, e com uma 
freqüência de 60Hz, consome uma corrente elétrica 
com características peculiares, sendo diferente de 
um tipo de equipamento para outro. A forma de 
onda da corrente terá um formato senoidal se o 
equipamento for, por exemplo, uma lâmpada 
incandescente, cujo circuito elétrico é uma simples 
resistência elétrica de fio metálico. Entretanto, a 
forma de onda da corrente pode ser diferente do  
formato senoidal, deformando-se de acordo com o 
circuito eletro-eletrônico interno do equipamento 
que está utilizando esta energia. Um monitor de 
vídeo de computador, por exemplo, tem uma forma 
de onda da corrente elétrica diferente de uma forma 
senoidal.  

Assim como a lâmpada e o monitor, os 
equipamentos eletromédicos, isto é, aqueles 
equipamentos utilizados nos hospitais e clínicas, 
que necessitam de energia elétrica para funcionar, 
tem suas formas de ondas de corrente elétrica bem 
definidas. 

Outra característica importante no uso de 
energia elétrica por equipamentos, incluindo 
também os eletromédicos, é a capacidade de não 
permitir que a corrente elétrica de 60 Hz circule por 
caminhos diferentes do caminho seguro, que é 
através dos condutores fase e neutro. Uma 
situação segura está apresentada na figura 1  e 
uma situação de risco, na figura 2. 

 
Figura 1 – Situação segura 

 

 
Figura 2 – Situação de risco. 

 
Uma situação de risco pode ocorrer se parte 

da energia elétrica que alimenta um equipamento é 
transferida para outro equipamento ou para outro 
local, passando pelo corpo de uma pessoa. Esta 
pessoa pode perceber esta energia sentindo que 
uma corrente elétrica  está percorrendo seu corpo. 
A instalação elétrica que alimenta o equipamento 
pode perceber esta fuga de energia medindo os 
valores das correntes de fase e de neutro. Se a 
corrente de fase (IF) é diferente da corrente de 
neutro (IN), ocorre então uma corrente diferencial 
(Id). Na figura 2, sugere-se, em um caso especial e 
de interesse deste trabalho, que a corrente 
resultado da diferença entre fase e neutro esteja 
passando por uma pessoa e se dirigindo a terra. 
Nesta situação, a pessoa está sofrendo um choque 
elétrico e pode ocorrer um sério dano a saúde, 
inclusive a morte. Isto pode ocorrer também 
durante uma cirurgia. 

A figura 3 apresenta uma situação típica de 
um paciente (A) sendo submetido a uma cirurgia. 
Na figura pode-se observar que os equipamentos 
eletromédicos: monitor cardíaco (B), desfibrilador 
(C) e bisturi elétrico (D), estão ligados ao paciente e 
são manipulados, ou operados, pela equipe médica 
(E). A caixa de tomadas (I), identifica 
automaticamente o equipamento eletromédico 
através de sua placa patrimonial colada no plugue 
(H) e captura e armazena as formas de onda das 
correntes de fase de cada equipamento ligado na 
caixa. As informações são repassadas para o 
computador pelo cabo serial ligado ao conector (G). 

É por meio destas formas de onda que o 
software apresentado neste trabalho faz a análise 
de desempenho destes equipamentos durante uma 
cirurgia, ou seja, em tempo real. Esta análise de 
desempenho pode ser ampla, mas neste trabalho 
será apresentada uma aplicação que está 
direcionada à questão de segurança do paciente 
contra choque elétrico durante a cirurgia. 
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Figura 3 - Desenho retirado do texto da patente PI9701995. 

Para que este sistema de segurança 
funcione, o software deve identificar, 
automaticamente, qual equipamento (B, C ou D) 
está ligado à qual tomada de uma das caixas e 
também descobrir de qual caixa de tomada está 
sendo feita a identificação. Na Figura 3 é mostrada 
apenas uma caixa (I) com três tomadas e os três 
plugues que serão ligados às tomadas. Quando 
ocorrer uma falha elétrica em que a corrente de 
fase e a corrente de neutro sejam diferentes, o 
sistema deve acionar automaticamente uma leitura 
de todas as correntes dos equipamentos 
eletromédicos ligados ao paciente que está nesta 
sala cirúrgica. Estas correntes são analisados por 
técnicos da área de Eletrônica, utilizando métodos 
e ferramentas matemáticas, como análise no tempo 
e em freqüência (FFT). Por esta razão o software 
deve permitir esta análise. A decisão do técnico é 

baseada nas informações obtidas pelo software e 
poderá ser, por exemplo, determinar que os 
equipamentos B e C seja substituídos pois são eles 
que estão provocando o problema, e não o 
equipamento D. A seguir será descrito como o 
software realiza algumas destas funções, já 
implementadas. 
 
Metodologia 
 

O software, desenvolvido em Delphi [5], é 
capaz de: 

1) Cadastrar os equipamentos:  
Primeiramente, solicita ao usuário que seja 
construído  um cadastro de todos os equipamentos 
eletromédicos que poderão ser conectados ao 
paciente em procedimentos cirúrgicos. Neste 
cadastro, além dos dados normais de identificação 
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de marcas,  modelos e outros, há, também, uma 
captura do número patrimonial do equipamento, 
feita através de um circuito eletrônico de 
identificação por radiofreqüência (RFID) que está 
colocado dentro da caixa de tomadas. O número 
patrimonial está codificado no interior do circuito 
integrado plastificado em forma de disco [3] e 
colado ao plugue (Figura 3, H) do equipamento 
eletromédico.  Além disto, também é realizado um 
cadastro de formas de onda da corrente elétrica 
que alimenta este equipamento eletromédico. Estas 
formas de onda são obtidas através de uma série 
de capturas de um conversor Analógico/Digital que 
está dentro do circuito eletrônico da caixa de 
tomadas (figura 3 -I). A cada 256 capturas, obtém-
se uma amostra (16,7 milisegundos) de uma forma 
de onda da corrente elétrica diferencial quando o 
equipamento eletromédico está ligado em uma das 
suas possíveis situações de uso. 

2) Realizar uma operação matemática: a 
transformada rápida de Fourier (FFT). 
A Fast Fourier Transform (FFT) é uma ferramenta 
de análise matemática [4] que, nesta aplicação, 
recebe a seqüência de 256 bytes, que representam 

a variação da corrente diferencial em 16,7 
milisegundos e  devolve outra seqüência de bytes. 
Esta outra seqüência é composta por números 
complexos, na forma (x + jy) que representam 
amplitudes e fases de cada uma das componentes 
senoidais que compõem o sinal da corrente 
diferencial original. Desta forma obtém-se uma 
“impressão digital” da corrente diferencial, baseada 
na amplitude de cada uma das 32 harmônicas 
obtidas pela operação matemáticas FFT. Esta 
“impressão digital” baseada nas amplitudes das 
harmônicas, assim como o próprio conjunto de 256 
bytes obtido em 16.7 milisegundos, é utilizado pelos 
técnicos para fazer as comparações destas 
amostras obtidas durante a cirurgia com as 
amostras consideradas “padrão” por terem sido 
obtidas em condições ideais de funcionamento. 

3) Realizar comparações entre as amostras 
obtidas durante a cirurgia e as cadastradas 

Neste software apenas é realizada uma 
comparação visual entre as amostras obtidas 
durante a cirurgia e as cadastradas com o status de 
padrão. As duas formas de comparação são: a) 
comparar o gráfico da amostra da corrente variando 

Figura 4 – Forma de onda da corrente diferencial em função do tempo com período de 16,7 milisegundos 
(esquerda acima). A direita, as principais harmônicas e a fundamental, e abaixo, a representação das 

amplitudes normalizadas destas harmônicas em função da freqüência. 

CBIS’2004 404

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



no tempo de 16,7 milisegundos e; 
b) comparar o gráfico das amplitudes das 
harmônicas, como mostrado na Figura 5. Um 

software especializado em reconhecimento de 
padrões poderá ser utilizado para aumentar o 
conjunto de resultados se isto for necessário.  

4) Receber os dados da caixa de tomadas, 
automaticamente, em caso de acidentes. 
 O software e o circuito eletrônico da caixa de 
tomadas estão preparados para abrir comunicação 
automática quando a corrente diferencial 
ultrapassar um valor estipulado. Isto ocorre quando 
parte da energia que alimenta o equipamento é 
desviada indevidamente para outra parte da sala 
cirúrgica. Se este desvio ocorrer através do 
paciente pode ocorrer uma parada 
cardiorespiratória ou um desconforto ao paciente 
que pode ser observado pela equipe médica. Se os 
técnicos forem alertados pelo software sobre um 
problema no equipamento e a equipe médica 
observar uma parada ou um desconforto ao 
paciente, as atitudes serão orientadas para a 
solução do problema nos equipamentos envolvidos 
e não apenas nas condições de saúde do paciente. 
 

 
 
 

Resultados 
 

O software foi utilizado no Centro de 
Engenharia Biomédica do Hospital São Vicente de 
Paulo de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, 
criado em 1991, e pode-se dizer que apresentou 
resultados satisfatórios. Ele foi eficiente ao realizar: 
a) o cadastro utilizando a leitura do patrimônio por 
RFID; b) a apresentação dos dados na tela para 
visualização da forma de onda distribuída no tempo 
e em freqüência (FFT), como mostrado na Figura 4; 
c) apresentar as comparações entre os padrões 
armazenados e as formas de onda obtidas durante 
a cirurgia em duas formas solicitadas pelos 
técnicos, como mostrado na figura 4 e; 5) a captura 
automática de uma amostra quando a corrente 
diferencial ultrapassa 1 mA. Entretanto, a equipe 
que desenvolveu o software e que analisou seu 
desempenho chegou à conclusão que o uso da 
entrada serial não foi uma boa escolha. De fato isto  
atrasou o projeto. Entende a equipe que desde o 
início a escolha deveria ser outra. Por esta razão, a 
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implementação do sistema composto por duas 
caixas de tomada, com 4 tomadas em cada caixa, 
ainda deverá aguardar a versão do equipamento e 
software para o sistema de intranet do hospital. O 
próximo desafio está sendo implementar o sistema 
de varredura de caixas de tomada utilizando cada 
uma um endereço internet protocol, IP. 

 
Discussão e Conclusões 
 

Entre vários temas para discussão, dois em 
especial merecem mais atenção. O primeiro refere-
se a escolha pela equipe das ferramentas para 
comparação entre as formas de onda obtidas e às 
consideradas padrão. Os resultados obtidos com 
estas ferramentas matemáticas já permitem 
perceber que é possível distinguir claramente entre 
uma “impressão digital” de um monitor marca x e 
um  eletrocautério marca y. Ocorreu também uma 
boa repetibilidade quando foram realizadas 
capturas em diferentes dias, horários e condições 
climáticas. Por esta razão a equipe acredita que 
será possível implementar outras ferramentas mais 
especializadas do que estas, utilizadas neste 
software, para permitir uma profundidade e 
especificidade de análise capaz de prever a 
degradação do sistema de segurança elétrica do 
equipamento eletromédico. Se isto se verificar 
eficaz, poder-se-á reestruturar os sistemas de 
manutenção preventiva, corretiva e de segurança 
elétrica nos hospitais, baseados na análise das 
correntes diferenciais e de fase dos equipamentos 
eletromédicos. A equipe considerou que a patente 
obtida através do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial, INPI, após 7 anos de tramitação, não tem 
como caráter inovador esta possibilidade, por esta 
razão está escrevendo nova patente com esta 
característica. O segundo item, considerado 
importante para discussão, foi a percepção da 
equipe sobre a  implementação de um novo 

software e um novo hardware similares aos 
utilizados neste trabalho. Este novo produto seria 
utilizado para identificação de qual ou quais 
aparelhos estão com problemas em qualquer 
ambiente, não necessariamente um hospital, mas 
um indústria, por exemplo. Também se percebe 
que a identificação por RFID pode ser 
desnecessária para estas novas aplicações. 
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Componente de Gestão de Críticas e Repositório 
de Regras – experiência APAC/SMS 
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Resumo - Este artigo apresenta o desenvolvimento de um componente de software para realizar a gestão 
de críticas sobre procedimentos médicos, com base em um repositório de regras. Uma das aplicações deste 
componente de gestão de críticas é a integração com um módulo autorizador de procedimentos médicos, 
visando prover subsídios para tomadas de decisões em relação a autorização ou rejeição de procedimentos 
médicos, bem como prover informações que podem ser armazenadas e posteriormente utilizadas em 
auditorias. O componente implementa o conceito de máquina de decisão, onde uma máquina de decisão é 
constituída pelo encadeamento de regras que definem críticas. As principais funcionalidades 
disponibilizadas pelo componente são: manutenção de máquinas de decisão e execução de máquinas de 
decisão. 
 
Palavras-chave:  Autorizador Procedimentos Médicos, Repositório de Regras, Máquina de Decisão, 
Sistemas de Apoio à Decisão. 
 
Abstract -  This paper describes the development of a software component aiming to manage eligibility of 
medical procedures, based on a rules repository. A possible application of this component is the integration 
with a medical procedure authorization system, aiming to provide information to the decision making process 
regarding the authorization or rejection of medical procedures. Also, it aims to provide information that can 
be stored and used lately in auditing tasks. The software component implements the concept of a decision 
machine, where a decision machine is a chain of rules.This paper presents the most important features of 
this component, such as decision machines maintenance and decision machine excecution. 
 
Key-words: decision support systems, eligibity systems, medical rules repository 
 
 
Introdução 
 

A motivação para o desenvolvimento do 
componente para gestão de críticas surgiu da 
necessidade de se ter um mecanismo que 
executasse criticamente verificações sobre 
procedimentos médicos e produzisse informações 
relevantes para um processo de tomada de 
decisão em relação à autorização ou rejeição de 
um procedimento médico. Uma parcela do 
esforço do desenvolvimento deste componente foi 
destinada à definição dos mecanismos de 
manutenção e execução de máquinas de decisão. 
A outra parcela do esforço foi destinada à 
identificação das regras que definem as críticas a 
serem executadas sobre os procedimentos 
médicos, definindo-se desta forma um repositório 
de regras. Com base neste repositório de regras 
e nos tipos de retorno das regras (OK, NOK, 
ALERTA) é possível elaborar um encadeamento 
de regras a serem executadas, constituindo-se 
uma máquina de decisão.  

No contexto do projeto APAC da 
Secretária Municipal de Saúde de São Paulo ( 
Autorização de Procedimentos de Alta 
Complexidade) [1], o componente de gestão de 
críticas está sendo utilizado como uma 
ferramenta de suporte ao processo de avaliação 
de laudo médico. Um laudo médico, dentre outras 

informações, contém uma lista de procedimentos 
médicos sobre os quais o componente de gestão 
de críticas atua, fornecendo informações ao 
médico autorizador que agreguem valor ao 
processo de avaliação de laudo médico, 
resultando em uma autorização ou rejeição dos 
procedimentos médicos solicitados. Como 
exemplos de regras podem ser citadas: crítica 
sobre a validade do CID (tabela de CID utilizada 
como referência é a CID 10); crítica sobre o limite 
clínico do procedimento (verifica se o número de 
execuções está dentro do limite clínico 
estabelecido pela AMB.); crítica sobre a 
compatibilidade de procedimento médico com 
CID; crítica sobre a competência da APAC 
(verifica se existe outra APAC autorizada nos 
últimos “n” meses para o mesmo procedimento).   

É notório que existem regras que não se 
aplicam apenas ao contexto da APAC e que se 
estendem a qualquer sistema autorizador de 
procedimentos médicos. Este trabalho apresenta 
as abordagens e técnicas utilizadas para se 
construir um componente de gestão de críticas 
acoplado a um repositório de regras, sendo que o 
repositório de regras pode ser utilizado por 
diversos sistemas autorizadores de 
procedimentos médicos. A Figura 1 apresenta 
uma visão geral da arquitetura do sistema. 
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Figura 1: Visão geral 
 
 
Metodologia 
 
Arquitetura  
  

O componente de gestão de críticas foi 
desenvolvido no modelo de três camadas 
utilizando-se a tecnologia J2EE (Enterprise Java 
Beans, Framework Struts e JSP) [2]. Também foi 
utilizada como referência a arquitetura definida 
pelo Framework VIDATIS [3]. 

Em relação à modelagem de análise e 
design do componente e sua implementação, 
pode ser destacada a aplicação de alguns design 
patterns [4] tais como: Session Façade, Client 
Façade e Value Object.  

A implementação do modelo de três 
camadas obedeceu a seguinte distribuição: 

 
• camada de apresentação: JSP com Struts. 

 
• camada de lógica de negócio: Session Beans, 
classes de serviço e classes utilitárias. 

 
• camada de persistência de dados: Entity Beans. 
 
 
Além disso, para a implementação da infra-
estrutura e de diversas funcionalidades do 
componente de gestão de críticas foram utilizados 
componentes disponíveis no Framework 
VIDATIS, como é o caso do Searcher 
(componente para realizar consultas à base de 
dados) e do Cache (componente para se fazer 
cache de informações, visando melhor 
performance). 
 
Máquina de Decisão  

 
Uma máquina de decisão é composta 

pelo encadeamento de regras , formando uma 
estrutura de árvore. De acordo com o tipo de 
retorno de uma regra, pode ser disparado o 
processamento de uma outra regra ou 
simplesmente ser finalizado o processamento da 
máquina de decisão. Além disso, existem 

atributos que identificam uma máquina de decisão 
e atributos que são utilizados na execução da 
máquina decisão. Tais atributos são denominados 
parâmetros de identificação  e parâmetros de 
execução . 

Os parâmetros de identificação são 
atributos cujos valores concatenados fazem parte 
do código de identificação da máquina de 
decisão.  

Os parâmetros de execução são atributos 
cujos valores são utilizados na execução das 
regras que constituem a máquina de decisão. 
Estes parâmetros podem ser monovalorados  ou 
multivalorados . Quando um parâmetro for 
monovalorado significa que a regra que utiliza 
este parâmetro deve ser executada apenas uma 
vez; quando um parâmetro for multivalorado 
significa que a regra que utiliza este parâmetro 
deve ser executada “n” vezes, onde “n” é a 
quantidade de valores existentes para o 
parâmetro. 

O código de identificação da máquina de 
decisão é formado pela concatenação do código 
de identificação de uma funcionalidade e dos 
valores dos parâmetros de identificação.  

No contexto da APAC, a configuração das 
máquinas de decisão ocorre em função da 
funcionalidade “Avaliação de Laudo Médico” e do 
parâmetro de identificação “tipo de laudo médico”, 
ou seja, para cada tipo de laudo médico existe 
uma máquina de decisão associada ao processo 
de avaliação de laudo médico. Desta forma, no 
momento da avaliação do laudo médico, o 
componente de gestão de críticas será acionado, 
executando as regras relacionadas ao tipo de 
laudo médico que estiver sob avaliação. A título 
de exemplo, no momento da avaliação de um 
laudo médico de quimioterapia, serão executadas 
todas as críticas relacionadas aos procedimentos 
de quimioterapia. 
 
Repositório de Regras  

 
As regras são os elementos atômicos que 

constituem a máquina de decisão. A execução de 
uma regra pode utilizar como entrada de dados 
tanto os parâmetros de execução como dados 
provenientes de visões de banco de dados, sendo 
que os dados das visões são obtidos durante o 
processamento da regra.  

Existem três tipos de retorno para uma 
regra: OK, NOK, ALERTA. Para cada tipo de 
retorno pode ser associada a execução de uma 
outra regra e caso nenhuma regra esteja 
associada ao retorno, o processamento da 
máquina de decisão é finalizado. É através deste 
encadeamento de regras, associando-se ou não 
regras aos tipos de retorno, que se configura uma 
máquina de decisão. 

Uma das preocupações em relação à 
implementação das regras que necessitam obter 
dados durante a execução, foi garantir o 

CBIS’2004 408

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



isolamento em relação à modelagem de banco de 
dados utilizado pela aplicação cliente do 
componente de gestão de críticas. A partir desta 
necessidade, a estratégia adotada foi a 
construção de visões de banco de dados capazes 
de retornar os dados necessários para a 
execução das regras, evitando desta forma o 
acesso direto às tabelas de negócio. Com isso, 
eliminasse a dependência entre regras e tabelas 
de negócio, potencializando o crescimento e 
amadurecimento de um repositório de regras que 
possa ser aplicado a qualquer sistema 
autorizador de procedimentos médicos, 
independentemente do modelo de dados adotado 
por cada sistema.  

 
Implementação 
 

Detalhando a implementação do 
componente de gestão de críticas, os destaques 
são as classes MaquinaDecisaoEngine , Regra  e 
MaquinaDecisaoResult .  

A classe MaquinaDecisaoEngine  
disponibiliza o método que dispara o 
processamento de uma máquina de decisão, de 
acordo com os parâmetros especificados. Este 
método é a interface entre o componente de 
gestão de críticas e o sistema autorizador de 
procedimentos médicos. 

Figura 2: a interface do método é caracterizada pelo 
Código da Funcionalidade (String), Parâmetros de 
Identificacao (Map), Parâmetros de Execução (Map). 

 
A classe Regra  é uma classe abstrata que 

define o método execute(...).Está é classe base 
para todas as regras definidas no repositório. A 
codificação de uma regra deve ser feita em uma 
classe Java que herde da classe abstrata Regra e 
implemente o método execute(...). O ponto de 
partida para a execução de uma regra é a 
chamada do método execute(...). 

Figura 3: classe abstrata base para todas as regras do 
repositório. 

A classe MaquinaDecisaoResult  
encapsula o resultado de execução da máquina 
de decisão e disponibiliza esses resultados 
através de métodos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: classe que encapsula o resultado de 
execução da máquina de decisão. 

Dada a configuração de uma máquina de 
decisão, à medida que surge a necessidade de 
executar uma regra, a instância da  classe que 
implementa a regra é procurada em um cache em 
memória e caso não seja encontrada, a classe é 
instanciada dinamicamente e esta instância é 
armazenada no cache. Quando esta classe for 
requisitada novamente, não será mais necessário 
instanciá-la, pois o cache estará atualizado e irá 
possuir a referência para uma instância desta 
classe. Esse mecanismo de cache de instâncias 
de classes que implementam regras irá contribuir 
para performance do componente, tendo em vista 
que a instanciação de objetos em Java é custoso 
e quando utilizado sem critérios pode degradar a 
performance geral. 
  

 
Resultados 
 

O desenvolvimento do componente de 
gestão críticas exigiu a elaboração de 
mecanismos e padrões que facilitassem a adição 
de novas regras ao repositório. Uma das grandes 
vantagens do componente é a facilidade de se 
incorporar novas regras ao repositório de regras. 
É importante ressaltar que o processo de 
definição de uma regra de negócio nem sempre é 
trivial, mas uma vez definida, a sua 
implementação e incorporação ao repositório de 
regras é muito simples, pois o processo para tal já 
foi delineado. 

O resultado imediato de se utilizar um 
componente de gestão de críticas, que atua 
conjuntamente com um repositório de regras que 
evolui gradualmente, é o ganho de qualidade e 
produtividade, pois naturalmente as regras de 
negócio existentes no repositório já estão 
maduras e testadas o suficiente e não é 
necessário que aplicações implementem 
novamente uma regra de negócio já 
disponibilizada no repositório de regras do 
componente. 

 
 

 

MaquinaDecisaoEngine  

+  execute(String, Map, Map) : MaquinaDecisaoResult 

 

Regra  

+  setIdRegra(Integer) : void 
+  getIdRegra() : Integer 
+  execute(MaquinaDecisaoContext) : RegraResult[] 

  

  

-       

+      
+      
+    

MaquinaDecisaoResult  

resultadoRegras:  List 

addRegraResult(RegraResult) : void 
hasFails() : boolean 
getResultadoRegras() : List of RegraResult   
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Discussão e Conclusões 
 

A construção de um repositório de regras é 
o maior desafio, uma vez que na maioria dos 
casos não é uma tarefa trivial delinear o escopo 
de uma regra e suas variáveis externas. A 
identificação e extração de uma regra demanda 
um bom entendimento de negócio por parte do 
analista designado a definir a regra.  

É importante ressaltar que a aplicação 
cliente do componente de gestão de críticas pode 
utilizá-lo não só como uma ferramenta de apoio 
ao processo decisório, mas também pode utiliza-
lo de forma mais ativa, ou seja, os resultados 
gerados pelo componente podem ser utilizados 
para, por exemplo, não permitir o término da 
execução de uma operação caso as condições de 
sucesso de uma regra não sejam satisfeitas. 
Neste caso, as informações geradas pelo 
componente não são meramente informativas, 
pois estas participam ativamente do fluxo. 

À medida que o repositório de regras é 
alimentado e incrementado, mais informações 
podem ser geradas e, desta forma, o suporte à 
tomada de decisão é amplificado. 
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Resumo - Este artigo visa apresentar o desenvolvimento de um sistema de controle de acesso único em 
ambiente distribuído para aplicações na área da saúde. O SCAI – Sistema de Controle de Acesso Integrado 
implementa os requisitos genéricos de segurança de sistemas distribuídos (autenticação, autorização, single 
sign-on, monitoração e auditoria) e também incorpora requisitos específicos da área de saúde, atendendo 
às normas da SBIS-CFM para garantir a confidencialidade e integridade das informações. O projeto aqui 
descrito foi implementado na tecnologia Java 2 Enterprise Edition e tem sido utilizado com sucesso nos 
módulos de atendimento, regulação e cadastros operacionais do sistema de informatização da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Paulo. 
 
Palavras-chave: segurança da informação, controle de acesso, saúde, autenticação, autorização. 
 
Abstract -  This paper presents the development of an unified access control system for health information 
applications in distributed environments. The SCAI – Integrated Access Control System implements the 
generic distributed system security requirements (authentication, authorization, single sign-on, monitoring, 
auditing) and also incorporates specific health information requirements, following the SBIS-CFM standards 
to guarantee information confidentiality and integrity. The project described here is implemented using Java 
2 Enterprise Edition and successfully applied in the health encounter registration, access regulation and 
health providers and professional  register modules of São Paulo city Health Authority information system. 
 
Key-words: information security, access control, health, authentication, authorization. 
 
 
Introdução 
 

Os serviços de saúde (hospitais, clinicas 
médicas, laboratórios, etc) armazenam um 
grande conjunto de informações referente a seus 
pacientes e precisam garantir a confidencialidade, 
privacidade e integridade destas informações, 
para impedir que pessoas não autorizadas 
acessem ou modifiquem seus dados. Ao mesmo 
tempo em que a informação precisa estar 
protegida, é também necessário evitar restrições 
de acesso excessivas, que comprometam a 
utilização legítima do sistema. Por exemplo, se 
um paciente chegar desacordado a um hospital 
no qual já foi previamente atendido, o médico 
responsável não pode ser impedido de acessar 
suas informações pregressas mesmo tratando-se 
de um  médico plantonista. 

O  Sistema de Controle de Acesso 
Integrado (SCAI), incorpora soluções que 
atendem aos diversos requisitos de segurança 
encontrados na área de saúde. A solução 
proposta para o SCAI consiste em uma série de 
módulos que trabalham de forma integrada para 
fornecer as funcionalidades de autenticação, 
autorização, controle de sessão, gerenciamento 
de usuários, senhas e perfis, menus dinâmicos, 
restrição de acesso por grupo, perfil e permissão, 
monitoração e auditoria. Entre os requisitos 

específicos para a área de saúde destacam-se o 
controle de acesso por árvore hierárquica de 
perfis, o suporte a regras de resolução de 
conflitos entre papéis (por exemplo para impedir 
que um mesmo usuário possa exercer 
simultaneamente os papéis de solicitante e 
autorizador de um mesmo procedimento médico, 
o que configura um conflito de interesses), e o 
suporte à autenticação de profissionais de saúde 
pelo cartão SUS. 
 
Princípios da Segurança 
 

Os princípios de funcionamento do SCAI 
baseiam-se nos seguintes conceitos: 
·Autenticação, processo pelo qual a identidade 
de uma pessoa é verificada. Uma entidade pode 
ser um computador, serviço, utilizador, cliente, um 
componente de aplicação, etc. 
·Autorização, associar uma identidade a uma 
lista de direitos, privilégios, ou áreas de acesso. 
·Auditoria, processo de assegurar que a 
atividade de um usuário seja devidamente 
registrada e revista para detectar eventos 
suspeitos. 
·Confidencialidade, necessidade de proteger 
informações sensíveis de forma a não ser vista 
indiscriminadamente. 
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·Integridade, processo de assegurar que 
recursos ou dados não sejam alterados por 
entidades não autorizadas. 
·Não repudiação, é quando alguém não pode 
negar a autenticidade de um documento, a sua 
assinatura ou o seu envio. 
·Disponibilidade, disponibilidade do sistema para 
usuários autorizados. 
 
Requisitos de um Sistema de Controle de 
Acesso 
 

Um sistema de controle de acesso deve 
impedir que usuários não autorizados acessem 
informações ou realize operações em um sistema 
de informática sem autorização prévia. Todo 
mecanismo de controle de acesso deve oferecer 
subsídios que permitam ao administrador do 
sistema determinar quais funcionalidades ou 
módulos da aplicação um usuário ou grupo de 
usuários deve acessar dependendo de seu papel 
dentro da instituição. A correta identificação do 
usuário deve ser garantida pelo serviço de 
autenticação, tipicamente por meio de uma 
identificação pessoal e senha, ou através de 
cartões de identificação, certificados digitais, ou 
dados biométricos. 
 
Requisitos Especiais para a Área da Saúde 
 

Um princípio fundamental para o controle 
de acesso ao prontuário eletrônico do paciente é 
que, em nenhuma circunstância, o atendimento 
pode ser prejudicado por negar o acesso legítimo 
às informações e serviços requisitados pelo 
médico. Fora deste contexto, as informações do 
prontuário do paciente devem permanecer 
sigilosas, exceto quando em atendimento à 
vontade do paciente ou determinações legais. 
Definir uma política de acesso e projetar 
mecanismos para controle de  acesso, 
satisfazendo este princípio fundamental e 
aparentemente contraditório, torna-se uma tarefa 
não trivial. 
 
Requisitos de Segurança Conteúdo e 
Funcionalidades para Sistemas de Registro 
Eletrônico em Saúde (RES) – GT Certificação 
de Software SBIS-CFM 
  

A respeito da validade, privacidade e 
segurança de documentos em forma eletrônica, a 
medida provisória No. 2.200-2 de 24 de agosto de 
2001 estabelece [1]: 

“Art.1o. Fica instituída a Infra-Estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para 
garantir a autenticidade, a integridade e a 
validade jurídica de documentos em forma 
eletrônica, das aplicações de suporte e das 
aplicações habilitadas que utilizem certificados 
digitais, bem como a realização de transações 
eletrônicas seguras.”  

“Uma ICP provê um sistema de 
identificação em que cada usuário, servidor ou 
sistema recebe um certificado digital. Com estes 
certificados, são gerados pares de chaves 
formados por uma chave pública e uma chave 
privada de forma que uma informação 
criptografada com a chave pública de um usuário 
só pode ser aberta com a sua chave privada 
correspondente e vice-versa. A chave pública é 
disponibilizada, enquanto que a privada é mantida 
em segredo pelo usuário.” 
 
RSEGM2: Autenticação e Controle de Acesso 
 

Os requisitos de autenticação e controle de 
acesso para sistemas de RES [2] obedecem à 
norma ISO/IEC 15.408 [3], que especifica: 

Possuir Mecanismo de administração de 
usuários ligados a um administrador; Estabelecer 
a política de controle de acesso através da 
definição de perfis e/ou grupos, baseados nos 
diferentes papéis da área de saúde. Considerar 
que um mesmo usuário pode ter mais do que um 
papel com diferentes permissões de uso; Exigir 
que as senhas de autorização de acesso ao 
sistema sejam de no mínimo 6 caracteres 
obrigatoriamente composta por letras e números 
e atualizadas a cada seis meses, minimamente; 
Assegurar que somente usuários autorizados 
possam incluir dados; Permitir a criação de perfis 
específicos; Não permitir alterações ou exclusões 
em dados já armazenados. 

 
Sistema SCAI 
 

 
Figura 1  – Representação do SCAI 

 
O SCAI atua como uma camada de 

controle de acesso para aplicações J2EE (Java 2 
Enterprise Edition) [4], sendo responsável pela 
validação de segurança de todas as operações 
realizadas. Sua implementação emprega 
exclusivamente ferramentas J2EE open source e 
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gratuitas como JBoss, Struts, Tomcat, Xdoclet, 
Ant, Junit, Log4j, Eclipse e outras. 

Os mecanismos de segurança fornecidos 
pelo SCAI são análogos à segurança padrão 
J2EE, como a possibilidade de restringir 
declarativamente o acesso a páginas da 
aplicação em função das permissões do usuário. 
Por outro lado, sua implementação apresenta 
vantagens adicionais, como por exemplo permitir 
que essas regras de acesso possam ser 
alteradas dinamicamente, sem a necessidade de 
interromper a aplicação (como acontece no 
modelo J2EE). Ainda assim, o SCAI funciona de 
forma integrada ao padrão J2EE, sobretudo 
através da utilização do JAAS (Java Authorization 
and Authentication Service) para propagação do 
usuário logado (Principal) entre Servlet Container 
(HTTP Context) e Application Server (EJB 
Context). 
 
Arquitetura 
 

 
Figura 2  – Arquitetura do SCAI 

 
A arquitetura do SCAI é composta por uma 

estrutura modular e distribuída, onde cada 
componente disponibiliza uma interface remota 
de acesso. Seus principais módulos são listados 
abaixo e detalhados nas próximas seções: 
·Web Filter : Camada responsável por validar as 
regras de acesso a páginas web das aplicações, 
em função das permissões de acesso de cada 
usuário, além de controlar login do usuário, 
expiração de senha, etc. Esse primeiro nível de 
segurança funciona de forma simplesmente 
declarativa (regras configuráveis sem 
necessidade de programação), com a vantagem 
de permitir alterações dinâmicas dessas 
configurações. 
·EJB Filter : Camada responsável por checar 
regras de acesso a métodos remotos de 
componentes EJB, funcionando como um 
segundo nível de segurança também declarativo 
e que permite a alteração dinâmica das 
configurações. 
·API: Uma interface de acesso programático que 
permite à aplicação realizar controles adicionais 
dependentes de contexto, como por exemplo 
permitir que determinados perfis de usuários 
gerem relatórios apenas relativos ao próprio 
estabelecimento de saúde em que atuam. Essas 
funcionalidades incluem suporte a menus 
dinâmicos (em função do perfil de cada usuário), 

consulta a dados do usuário logado, aplicação de 
filtros em operações de consulta a informações, 
etc. 
·Log : Armazenamento de informações históricas 
para depuração e auditoria. 
·Módulo de Gerenciamento : Interface web para 
configuração e monitoração de todas as 
aplicações integradas ao SCAI. 
·Database : A base de dados do SCAI armazena 
dados de identificação do usuário, perfil, 
permissões de acesso, informações hierárquicas 
de delegação e de árvore de perfis, regras de 
restrições de acesso específicas da aplicação, e 
regras de bloqueio de páginas web. 
 
WebFilter 
 

 
Figura 3 – Diagrama do WebFilter 

A camada WebFilter fornece um 
mecanismo declarativo e automatizado de 
controle de acesso em aplicações Web. No SCAI, 
as regras são configuradas diretamente em banco 
de dados e, através de mecanismos que 
interceptam as requisições Web (ServletFilters), 
autenticam o usuário e filtram as requisições. As 
principais funcionalidades providas pela camada 
WebFilter são: Bloqueio por página(s):  Para 
cada aplicação Web, configura-se uma lista de 
regras de acesso a seus recursos Web (HTML, 
JSP, servlet, etc). Controle de login: Realiza 
autenticação do usuário, acionando 
automaticamente páginas de login no caso de 
usuários ainda não autenticados. O processo de 
autenticação inclui validar a senha do usuário, 
impedir o acesso de usuários suspensos, solicitar 
automaticamente mudança de senha caso esta 
esteja expirada, bloquear usuários após um 
número configurável de tentativas sucessivas de 
senha incorreta. Controle de sessão:  Permite ao 
administrador do sistema monitorar usuários 
utilizando qualquer sistema, com possibilidade de 
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suspender o acesso. Para tanto, o SCAI monitora 
e registra todas as operações de usuários no 
sistema, como data e hora de login e logout, 
endereço IP de origem, operações realizadas por 
cada usuário, entre outros. Múltiplos login:  
Controle para evitar múltiplos login simultâneos 
do mesmo usuário em máquinas diferentes. 

EJB Filter  

 
Figura 4 – Diagrama do EJBFilter 

O controle de acesso através do bloqueio 
de páginas pelo WebFilter pode não ser 
suficiente, pois no caso de aplicações não 
baseadas em navegação web via browser (como 
por exemplo aplicações locais com interface 
gráfica ou aplicações em Flash), os acessos via 
Internet são feitos diretamente a componentes 
remotos sem passar pela camada WebFilter. 
Nestes casos, é preciso configurar regras de 
acesso também na camada de negócio (EJB), 
ainda que tais checagens de segurança tenham 
que ser definidas de forma redundante entre as 
duas camadas. A principais funcionalidades 
providas pelo EJBFilter do SCAI são: Bloqueio 
por chamada(s) remota(s):  regras de acesso 
configuráveis para os componentes de negócio 
de cada aplicação. Cada regra especifica qual a 
permissão de acesso para chamada de um 
determinado método do componente, a 
identificação do componente, a identificação do 
método (com suporte a wildcard masks),qual o 
componente e método de tratamento de erro a 
ser chamado para usuários sem permissões 
requeridas. Log automático:  Geração 
automática de log no acesso a cada método 
remoto da aplicação. 

API 

API (Application Program Interface) é a 
interface remota disponibilizada para que os 
desenvolvedores de aplicações possam, 
programaticamente, acessar as funcionalidades 
oferecidas pelo SCAI. Essas interfaces incluem: 
Taglib:  Utilizada em páginas JSPs, para construir 
menus dinâmicos, habilitar ou desabilitar botões, 
apresentar ou não um determinado componente 
da página. Interface de consulta:  Os 

 
Figura 5 – Diagrama da API do SCAI 

desenvolvedores da aplicação têm à disposição 
um conjunto de classes do SCAI que podem ser 
chamadas diretamente para obter informações 
sobre o usuário autenticado, seus dados de 
cadastro, perfil, lista de permissões de acesso 
desse usuário na aplicação, etc. Essas classes 
podem ser acessadas em qualquer ponto da 
aplicação, tanto no contexto do WebContainer 
como do EJBContainer. Mecanismo de 
restrições:  Durante cada operação da aplicação, 
o SCAI permite realizar chamadas para obter o 
conjunto de parâmetros de restrição (como a UF, 
código do município, código da região, código do 
Estabelecimento de Saúde, identificação do 
profissional responsável) que podem ser 
aplicáveis a esta operação.  Por exemplo, os 
dados dos profissionais de um Estabelecimento 
de Saúde só podem ser acessadas por usuários 
deste mesmo estabelecimento. Certificados 
Digitais:  o SCAI deverá também fornecer suporte 
à utilização de certificação digital, com 
possibilidade de assinatura digital de informações 
(via chave privada) e encriptação de mensagens 
(via chave pública). Complementarmente, toda 
comunicação client-server em aplicações Web 
deverá utilizar canal seguro HTTPS. 

Log 

 
Figura 6 – Diagrama do Log 

O módulo de geração de log fornece suporte ao 
armazenamento de informações de execução da 
aplicação, utilizadas com as finalidades de 
auditoria e também depuração de eventuais 
problemas da aplicação. Esse módulo fornece 
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também uma interface para que a própria 
aplicação realize a geração de informações de 
logs adicionais no início e/ou fim de cada 
operação. As informações armazenadas são: 
identificação do usuário, sessão e endereço IP, 
data de abertura da sessão e do último acesso, 
código da operação executada e parâmetros de 
entrada ou resultados de saída e a identificação 
de erro, se houver.  

Utilização do SCAI na Área da Saúde 

O SCAI inclui funcionalidades que o tornam 
especialmente adequado para sua utilização em 
aplicações na área de saúde. O controle de 
acesso por árvore hierárquica de perfis garante 
que as permissões de acesso configuradas para 
um determinado perfil de profissional de saúde 
(como médico) sejam automaticamente herdadas 
por especializações desse perfil (como médico 
residente), a não ser que sejam redefinidas em 
níveis posteriores da hierarquia. O suporte a 
regras de resolução de conflitos entre papéis é 
responsável por controlar situações de conflito 
entre diversos papéis de um mesmo usuário, 
impedindo por exemplo que um mesmo 
profissional possa exercer simultaneamente os 
papéis de solicitante e autorizador de um mesmo 
procedimento médico (o que caracteriza um 
conflito de interesses), mas permitindo que um 
enfermeiro atendente possa acumular as 
permissões de acesso tanto de enfermeiro como 
de atendente. 

A definição das regras de bloqueio ao 
acesso de informações obedece ao Modelo de 
Autorização Contextual adotado no InCor/HC-
FMUSP e detalhado em [5]. Esse modelo é 
descrito a seguir. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Hierarquia de Papéis 

O conjunto de perfis (“papéis”) de usuários 
é organizado de forma hierárquica, usando uma 
estrutura de dados tipo árvore, com perfis mais 
genéricos nos nós mais altos da árvore (por 
exemplo Profissional de Saúde) e perfis mais 
específicos nos ramos mais baixos da árvore (por 
exemplo Nutricionista). 

Em cada nó da árvore (ou seja, em cada 
perfil) são definidas autorizações para a 
realização de determinadas operações. Cada 
autorização é definida como privilégio do tipo 
Positivo (permissão de acesso) ou Negativo 
(bloqueio de acesso). Se não houver nenhuma 
autorização, considera-se que a operação está 
bloqueada para esse perfil. 

As autorizações definidas em um nó da 
árvore propagam-se para seus nós descendentes 
(ou seja, as autorizações declaradas em um perfil 
propagam-se para as especializações desse 
perfil). As regras de propagação dependem do 
tipo de autorização ser Forte ou Fraca. A 
classificação de cada autorização como Forte ou 
Fraca depende da regra de negócios da 
aplicação, via de regra autorizações que possam 
implicar em um possível conflito de interesses 
para diferentes papéis são classificadas como 
Fortes e as demais como Fracas. 

Formalmente, cada permissão é definida 
por: 

 
autorizacao = < perfil, tipo-privilegio, 
          operacao, objeto, tipo-autorizacao > 

 
tipo-de-privilegio = POSITIVO | NEGATIVO 
tipo-de-autorizacao = FORTE | FRACA 

 
Cada nó da árvore (perfil) recebe a 

propagação das autorizações definidas em seu 
nó ascendente (ou seja, recebe as autorizações 
do perfil genérico logo acima dele). Para uma 
mesma operação, se o nó já possuía uma 
autorização diferente da recebida na propagação, 
ocorre uma situação de Conflito Estático. Nesse 
caso, a autorização que prevalesce nesse nó (e 
que portanto também será propagada para os nós 
abaixo) segue a seguinte regra: é indicada na 
seguinte tabela: 

 
Autorização 
configurada 

Autorização 
propagada 

Autorização 
resultante 

Fraca Fraca Autorização 
configurada 

Forte Fraca Autorização 
configurada 

Fraca Forte Autorização 
propagada 

Forte Forte INVALIDO 
Tabela 1 – Resolução de Conflitos Estáticos 

As regras descritas acima permitem 
calcular quais as autorizações que valem em 
cada perfil. Entretanto, um mesmo usuário 
também pode possuir diversos perfis. Nesse 
caso, para uma mesma operação, se o usuário 
receber duas autorizações diferentes a partir de 
dois perfis diferentes, a autorização que 
prevalesce para esse usuário é indicada na 
seguinte tabela: 
 

Profissional de Saúde 

Médico 

Residente 

Pesquisador Clínico 

Paramédico 

Auxiliar de 

Nutricionista 

Enfermeiro 

Médico Assistente 

Médico Auditor 
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Autorização do 
primeiro perfil 

Autorização do 
segundo perfil 

Autorização 
resultante 

Fraca Fraca Autorização 
Positiva 

Forte Fraca Autorização do 
perfil 1 

Fraca Forte Autorização do 
perfil 2 

Forte Forte Autorização 
Negativa 

Tabela 2 – Resolução de Conflitos Dinâmicos 

Depois de aplicados esses cálculos, obtém-
se para cada usuário as regras de permissão ou 
bloqueio para cada operação na aplicação. São 
exatamente essas regras que são aplicadas pela 
camada Web Filter para bloquear (ou não) o 
acesso a cada recurso Web, de acordo com a 
configuração das regras de bloqueio. 

Para garantir um melhor desempenho, todo 
o cálculo da propagação de autorizações e 
resolução de conflitos estáticos é processado 
com antecedência, recalculado sempre que 
declarações de autorizações são alteradas em 
qualquer perfil. Dessa forma, o SCAI mantém 
uma lista atualizada de todas as autorizações 
para cada perfil. 

Já o cálculo das autorizações que valem 
para cada usuário não pode ser calculado com 
antecedência, porque as diferentes combinações 
possíveis de perfis tornaria esse processamento 
muito ineficiente. Em vez disso, na primeira vez 
em que o usuário tentar executar cada operação, 
as autorizações para essa operação dos diversos 
perfis do usuário devem ser consultadas, a 
autorização vitoriosa deve ser calculada e essa 
informação deve ficar em cache na sessão do 
usuário, para estar já disponível nas próximas 
vezes em que o usuário solicitar a mesma 
operação. 

 
Conclusões 

Os sistema organizacionais, incluindo-se os 
da saúde, têm acompanhado as tendências de 
integração com outros sistemas e da utilização da 
Internet como meio de acesso.  Isso permite 
disponibilizar a informação a um número 
significativamente maior de usuários, tornando os 
sistemas mais complexos e críticos.  Nesse 
contexto, relativamente novo, é fundamental 
garantir a segurança da informação e diferenciar 
o nível de acesso de cada usuário. 

O SCAI é uma solução que agrega, além 
das características de um sistema distribuído de 
controle de acesso, os requisitos da SBIS para 
sistemas na área da saúde, empregando uma 
tecnologia multi-plataforma e produtos open 
source que suportam um alto número de 
requisições e apresentam alto grau de 
escalabilidade.  Esta solução está sendo utilizada 

nos novos sistemas (em implantação) da 
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, 
possibilitando o controle de acesso de 75 mil 
profissionais de saúde na execução de 5 milhões 
de procedimentos ambulatoriais por mês, de 
forma a garantir a disponibilidade, 
confidencialidade e integridade de informações 
relativas a prontuários e procedimentos médicos. 
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RESUMO -  O presente trabalho tem como objetivo detectar dois tipos de microcalcificações: as de 
bordas lisas, arredondadas e as em formação e que apresentem formas ainda não definidas. Na detecção de 
bordas lisas, foram feitas comparações entre a altura e a distância de dois pontos de inflexões sucessivos e 
identificados se a porção da imagem observada tinha formas arredondadas ou não. Depois de utilizar esse 
método para todos os pontos de inflexões sucessivos da imagem, observou-se a quantidade de formas 
arredondadas e não-arredondadas (formas indefinidas). Caso a quantidade de formas arredondadas fosse 
maior do que as de não-arredondadas, supôs-se que a microcalcificação fosse de bordas arredondadas. 

Já na detecção de microcalcificações em formação, o método principal utilizado foi a avaliação da área 
de cada microcalcificação na imagem. Se a imagem da calcificação fosse cheia e muito pequena, determinou-
se que a microcalcificação estava em formação. Caso a microcalcificação fosse vazia, identificou-se a mesma 
como uma microcalcificação de forma anelar, que é um outro tipo de microcalcificação. 
 
Palavras chaves:segmentação de imagens, câncer de mama, microcalcificação, imagens médicas, mamografia. 
 
Abstract  - The aim of this work is the detection of two types of microcalcifications: one with smooth edges  and 
the one in formation, with forms not yet defined. In the detection of smooth edges, comparison between the 
height and the distance of two successive points of inflection were made, and identified  if the portion of the 
image observed has rounded edges or not. After utilizing this method for all the successive points of inflections 
of the image, the number of rounded forms and the number of not rounded forms (indefinite forms) were 
observed. If the number of rounded forms was bigger than the number of not rounded forms, it was supposed 
that the microcalcification had rounded forms. 
 At the detection of forming microcalcification, the main method used was the evaluation of the area of 
each microacalcification in the image. If the image of calcification was full and very small, it was determined that 
the microcalcification was in formation. If the microcalcification was empty it was identified as a microcalcification 
of ring-like form, which is another type of microcalcification. 
 
Key-words: : images segmentation, breast cancer, microcalcification, medical images, mamogramm. 
 
 
Introdução 
 Apesar dos avanços tecnológicos no campo 
da medicina, a cada ano que passa aumenta o 
número de vítimas do câncer tanto em países 
subdesenvolvidos como o Brasil quanto em países 
de primeiro mundo como os Estados Unidos. O 
câncer já é a segunda causa de mortes por doenças 
no Brasil, perdendo apenas para as doenças 
cardiovasculares [1]. 
 Números do Ministério da Saúde apontam o 
câncer de mama como o que mais mata mulheres 
no Brasil dentre os cânceres, seguido do câncer de 
pulmão. Em 2000 foram registradas 8.390 mortes 
decorrentes deste tipo de câncer. O INCA [1] 
apontou dos 402.190 novos casos de câncer com 
previsão de serem diagnosticados em 2003, o 
câncer de mama como o segundo mais incidente 
entre a população feminina, sendo responsável por 

41.610 novos casos e 9.335 óbitos. 
Além disso, de 6% a 8% das mulheres brasileiras 
com mais de 60 anos de idade têm ou tiveram o 
câncer de mama.  
 Nos Estados Unidos, segundo a American 
Cancer Society (Sociedade Americana de Câncer), 
os casos de câncer de mama aumentaram em 4% 
em cada 100 mil mulheres ao ano na década de 80. 
Já na década de 90, esse número aumentou para 
de 4% para 10%. E previu-se que aproximadamente 
182 mil novos casos da doença surgiram nos 
Estados Unidos no ano de 2000 e que 41.200 
mulheres morreram em decorrência da doença. 
  Mesmo havendo cura, especialmente 
quando detectado precocemente, esse tipo de 
câncer como todos os outros necessita de um bom 
diagnóstico para evitar futuras complicações. Por 
essa e outras razões, um número considerável de 
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projetos direcionados a detecção e tratamento do 
câncer de mama têm sido desenvolvidos em todo o 
mundo. Apesar da causa do câncer de mama não 
ser totalmente entendida, a detecção antecipada e a 
remoção de tumores primários é um método 
essencial e efetivo para a redução do número de 
mortandades, pois ao atingir um certo tempo apenas 
algumas células desenvolvem-se, formando um 
tumor maior. 
 A mamografia é um dos métodos mais 
confiáveis e efetivos na visualização das 
microcalcificações que podem identificar um tumor 
maligno e um não-maligno. Porém, as mamografias 
possuem muitos ruídos e a visualização das 
microcalcificações fica debilitada. Para isso muito 
tem sido estudado a fim de melhorar essas imagens, 
facilitando uma melhor visualização das 
microcalcificações e provendo um diagnóstico mais 
preciso. Além da melhoria da imagem, algoritmos 
têm sido criados para a identificação das formas que 
as microcalcificações podem apresentar, e assim 
auxiliar os radiologistas na diferenciação de um 
tumor maligno de um tumor não-maligno. 
 A leitura das mamografias é feita por 
radiologistas experientes, que visualizam e 
examinam-nas para detectar a presença de 
deformidades que podem ser interpretadas como 
mudanças cancerosas. Alguns problemas chaves 
existem com o uso de programas de visualização 
devido às limitações visuais e dificuldades na 
aplicação de princípios consistentes no diagnóstico 
explícito. 
 Existem cinco tipos morfológicos[2] das 
microcalcificações (Figura 1): 
tipo 1 – São microcalcificações de formas anelares, 
que correspondem sempre à lesões não malignas. 
 
tipo 2 – São microcalcificações parecidas com as do 
tipo 1, porém formam círculos quase regulares 
cheios. 60% delas correspondem à lesões não 
malignas e 22% correspondem à lesões malignas. 
 
tipo 3 – São elementos pequenos que ainda não 
apresentam uma forma definida. Dividem-se 
igualmente entre todos os casos. 
 
tipo 4 – São formas que lembram círculos, mas 
possuem um aspecto irregular. Dentre elas, 23% 
correspondem à lesões não malignas e 66% 
correspondem à lesões malignas. 
 
tipo 5 – Sua forma é vermiforme e estão sempre 
associadas à lesões malignas. 
 
 
 
 

 
Figura 1 – tipos morfológicos de microcalcificações 
 A visualização e identificação de um 
elemento grande em uma imagem radiográfica [3] 
[4] [5] é fácil. Porém, quando se trata de 
microcalcificações de tamanho da ordem de 
micrômetros, a análise e identificação tornam-se 
difíceis. Este trabalho tem como objetivo identificar 
as microcalcificações de bordas lisas (tipo 2) e a 
identificação de agrupamentos de microcalcificações 
em estado de formação (tipo 3) e informar ao 
radiologista o resultado. Com estas informações em 
mãos o radiologista poderá efetuar um diagnóstico 
mais preciso. Dando este sistema um inestimável 
suporte para auxiliar os médicos radiologistas no 
diagnóstico, o mais precoce possível, do câncer de 
mama, e conseqüentemente tratar o(a) paciente 
com grandes chances de cura. Em outros trabalhos 
já foram realizadas a identificação e caracterização 
dos tipos ( 1, 4 e 5) morfológicos de 
microcalcificações [6][7][8][9]. 
 
Metodologia 
 A imagem mamográfica, após ser coletada, 
necessita passar por filtros de ruídos, com a 
finalidade de melhorar a relação sinal/ruído. Com a 
finalidade de melhorar a distinção entre a cena 
(background) e os objetos (microcalcificações) foi 
utilizado o método de limiarização (threshold) 
[10][11][12] para binarizar a imagem. Este método 
constitui-se da escolha de um limiar T utilizando o 
histograma de níveis de cinza. 
 Após a binarização procede-se a 
segmentação da imagem, retirando os objetos 
(microcalcificações) para utilização no 
processamento subseqüente. A segmentação é 
realizada utilizando o método de “segmentação 
vetor girante [6]”. Via de regra, os algoritmos de 
segmentação são baseados em uma ou duas 
propriedades básicas de valores de níveis de cinza: 
similaridade e descontinuidade. Neste trabalho 
optamos por utilizar a primeira categoria que tem 
base na limiarização, crescimento de região e 
merge. 
 

a) detecção e identificação de 
microcalcificações de bordas lisas 
 

Observando que as microcalcificações de 
bordas arredondadas, lisas (tipo 2) são elementos 
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quase regulares e cheios, pode-se diferenciar esse 
tipo de microcalcificação de outro muito parecido, 
porém com formas anelares vazias (tipo 1).  

Portanto, observada uma imagem e 
segmentando a mesma, se a microcalcificação for 
vazia, identifica-se a mesma como um elemento 
vazio (microcalcificação anelar – tipo 1). Caso a 
microcalcificação seja cheia, identifica-se a mesma 
como uma microcalcificação lisa ou uma 
microcalcificação com formas ainda não definidas 
(tipo 3) ou com bordas rugosas (tipo 4) ou 
vermiforme (tipo 5). 

Excluídas as anelares, para a detecção e 
caracterização de microcalcificações de bordas lisas 
(tipo 2) consideramos que as mesmas são formadas 
por parábolas. Tendo em vista que as bordas são 
formadas por parábolas, utilizamos métodos para 
detecção de inflexões [13] existentes nas bordas da 
imagem de uma microcalcificação.  

O método consiste em encontrar a primeira, 
a segunda e a terceira derivadas de todos pontos. 
As aproximações mais usadas para a primeira 
derivada [13] em um ponto xi são dadas por: 
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Para encontrar a segunda e a terceira 
derivadas a partir da primeira derivada com 
diferença avançada e considerando yi = f(xi) tem-se: 
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 Depois de calculadas as três derivadas de 
um ponto xi onde i = 0,1,2,..., resolve-se o seguinte 
sistema de equações: 

0)(')('')(')('' =− txtytytx   

0)(')(''')(''')(' ≠− tytxtytx   

 Resolvido esse sistema de equações, 
encontram-se os pontos de inflexão da imagem. 

 
A partir dos pontos de inflexões obtidos da 

imagem da microcalcificação, foram realizadas 
comparações entre a distância entre dois pontos de 
inflexões, de mínimos, sucessivos  e a altura do 

ponto de inflexão máxima encontrado entre os dois 
de mínima. A razão entre a largura (distância entre 
mínimos) e a altura da ondulação das bordas, 
definem se trata-se de borda lisa ou pontiaguda. A 
predominância do formato de lisas  indica que a 
microcalcificação é lisa (não rugosa). 

Um sistema foi desenvolvido utilizando esta 
metodologia para identificar e caracterizar as 
microcalcificações de bordas lisas. 

 
 

b) detecção de clusters de 
microcalcificações em formação 

 
A microcalcificação em formação, que ainda não 

possui uma forma definida é classificada como uma 
microcalcificação do tipo 3. Esse tipo divide-se 
igualmente entre todos os casos. A quantidade de 
pixels é um fator importante para determinar se a 
microcalcificação é do tipo 3 (de forma indefinida) ou 
se pertence a qualquer um dentre os outros tipos 
(vermiformes, eliptícas, regulares cheias ou de 
formas com aspectos irregulares). De acordo com 
estudos [6][7], é determinado que 8 pixels é a 
quantidade máxima  para ser classificada como uma 
microcalcificação de forma indefinida. Isto é, as 
microcalcificações com o número de pixels superior 
a 8, não poderiam ser classificadas como o tipo 3. 
Essas microcalcificações com mais de 8 pixels já 
poderiam ser analisadas e identificadas como um 
dos outros quatro casos. 

Agrupamento (cluster) de microcalcificações  
caracteriza-se pela quantidade de pequenos 
elementos sem forma definida próximos.  Quando a 
densidade de um agrupamento é muito alta indica 
tratar-se de tumor maligno.  O médico radiologista é 
que estima, pelo número de microcalcificações 
agrupadas se é alta ou baixa densidade. 

Descritas as características necessárias para 
a detecção de microcalcificações em formação e 
que apresentam formas ainda não definidas 
(calcificações muito pequenas), foi criado um 
algoritmo utilizando essas informações. 
 
 
Resultados 
 
 Para verificação da eficiência dos algoritmos 
desenvolvidos, eles foram aplicados primeiramente 
em imagens simuladas e posteriormente em 
imagens mamográficas reais. A aplicação dos 
algoritmos nas imagens simuladas é muito 
importante para avaliar o sistema em toda a sua 
complexidade, visto que nem todas as imagens 
reais possuem um espaço amostral tão 
diversificado. As imagens simuladas, por tratarem 
de elementos com características previamente 
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conhecidas, são muito úteis para a validação dos 
métodos e algoritmos utilizados. Para o algoritmo  
de detecção de microcalcificações de bordas lisas, 
aplicando em dez imagens contendo vários formatos 
obtivemos: 
    100% de bordas lisas verdadeiras detectadas 
    0% de bordas lisas não verdadeiras detectadas 
Para outras dez imagens aplicando o algoritmo 
(figura 2) para detectar aglomerações obtivemos: 
    100% de aglomerados detectados e verdadeiros 
    0% de aglomerados detectados e não verdadeiros 

As imagens reais mamográficas nas quais 
são aplicados os algoritmos (figura 3) são de 
extensão PCX. Onde são trabalhados, por vez,  
pedaços de 128 x 128 pontos da referida imagem. 
Os resultados obtidos de vinte e seis imagens 
foram: 
 89,4%  de microcalcificações regulares verdadeiras 
detectadas 
0% de microcalcificações regulares não verdadeiras 
detectadas 
92,8%  de aglomerados verdadeiros detectados  
0% de aglomerados falsos detectados 

 
Figura 2 – detecção de agrupamento de microcalcificações simuladas 

 

 
Figura 3 – detecção de microcalcificações de imagens reais
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Discussão e Conclusão 
 

Com a implementação dos algoritmos para a 
detecção dos dois tipos de microcalcificações (tipo 2 
e tipo 3) na linguagem Builder C++ obtivemos os 
seguintes resultados. Nas imagens simuladas 
obtivemos para a detecção de microcalcificações de 
bordas lisas (tipo 2), a detecção de 100% de 
microcalcificações com “bordas lisas verdadeiras” e 
para a detecção de microcalcificações em formação 
(tipo 3), a detecção de 100% de “aglomerados 
verdadeiros”. No entanto nas imagens reais 
mamográficas, essa porcentagem de acerto foi um 
pouco menor. Isso ocorre pois a imagem 
mamográfica possui muitos ruídos e o veredicto das 
imagens foi dado a “olho nu”, isto é, ao verificar a 
imagem podemos ter excluído ou adicionado alguma 
microcalcificação que venha a ser apenas um ruído. 
Para a detecção de microcalcificações de borda lisa 
obtivemos a detecção de 89,4% de 
microcalcificações com “bordas lisas verdadeiras” e 
para a detecção de microcalcificações em formação 
e que apresentam formas ainda não definidas 
obtivemos a detecção de 92,8% de “aglomerados 
verdadeiros”. Para melhorar essa porcentagem de 
acertos, é aconselhável a utilização de várias 
funções de pré-processamento de imagens para 
diminuir os ruídos da mesma. 
Conclusões finais  
 O sistema em geral, pelos resultados 
obtidos, apresentou resultados animadores. Isso 
porque conseguimos detectar com segurança os 
dois tipos de microcalcificações tanto nas imagens 
simuladas quanto nas imagens reais mamográficas. 
A margem de não detecção de imagens verdadeiras 
foi pequena e não houve detecção de imagens 
falsas. 
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Resumo – Foi estudada a utilização de padrões na construção dos componentes e armazenamento de dados
em um sistema de gerenciamento de dados para uma UTI Neonatal. Foi utilizado o padrão CORBA para a área
da saúde (Healthcare Domain Task Force-HDTF) para a construção dos componentes e alguns sistemas de
terminologias, dentre eles o CID10 e ICD9-CM, para a codificação do armazenamento de diagnósticos, causas
de morte e procedimentos médicos. Além de possibilitar a utilização dos componentes separadamente devido ao
baixo acoplamento destes, o sistema também demonstra alta interoperabilidade técnica, devido ao padrão de
middleware  CORBA,  que  possibilita  a  comunicação  entre  ambientes  heterogêneos.  A  interoperabilidade
semântica também é facilitada, com a troca de informações sendo feita utilizando CORBA-HDTF e sistemas de
terminologias, reduzindo a ambigüidade dos termos compartilhados.

Palavras chave: CORBA, Sistemas de Terminologia, Padrão, UTI Neonatal.

Abstract – It was studied the use of standards in the development of components and data storage for an ICU
Neonatal data management system. It was used CORBA Healthcare Domain Task Force (HDTF) standard in the
implementation of  components  and  some terminological  systems,  like  ICD10  and ICD9-CM,  to  standardize
diagnostics,  cause  of  death  and  medical  procedures  codification.  Indeed  to  support  the  use  of  separated
components  due to  low coupling,  the  system also  demonstrates  high technical  interoperability,  through  the
CORBA  middleware  standard,  that  supports  the  communication  among  heterogeneous  environments.  The
semantic interoperability was improved with the possibility of exchange of information by the use of CORBA-
HDTF and terminological systems, decreasing the ambiguity of shared terms.

Key-words: CORBA, Terminological Systems, Standards, Neonatal ICU.

Introdução

Padronização dos componentes de software

Os padrões de middleware existentes para a
área  da  saúde  tentam prover  suporte  sintático  e
semântico para a comunicação entre sistemas. 

O  padrão  CORBA-HDTF1 (Healthcare
Domain Task Force)  para  a  área  de  saúde   é
baseado  no  paradigma  de  orientação  a  objeto,
possuindo  especificações  de  serviços

1 http://healthcare.omg.org

(componentes)  necessários  em  um  ambiente  de
saúde. A padronização da sintaxe é obtida através
da  especificação  das  interfaces  utilizando  uma
linguagem  neutra  de  alto  nível  (IDL  -  Interface
Definition  Language),  onde  são  definidos  os
atributos e operações a serem implementadas, e a
partir da qual o mapeamento para outras linguagens
de  programação  é  realizado.  A  semântica
referencial  é  obtida  utilizando  o  serviço  de
identificação  de  pacientes  [1]  (PIDS  -  Person
Identification Service) que permite a integração com
outros sistemas de identificação formando o índice
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mestre  de  pacientes.  O  serviço  de  acesso  às
observações  clínicas  [2]  (COAS  -  Clinical
Observation  Access Service)  utiliza  o  serviço  de
consulta léxica [3] (LQS -  Lexicon Query Service)
para fornecer  acesso aos códigos,  vocabulários e
nomenclaturas  médicos,  e  juntamente  com  a
estrutura de dados especificada, tenta associar aos
objetos  e  seus  relacionamentos  uma  semântica
conceitual.

Sistema de terminologia

A  sintaxe  e  semântica  da  troca  de
informações  médicas  utilizando  linguagem podem
ser  padronizadas  utilizando  um  sistema  de
terminologia.

Os  sistemas  de  codificação  ajudam a  lidar
com  a  enorme  variabilidade  das  expressões  e
termos  médicos,  reduzindo  a  ambigüidade  e
relacionando  os  termos  sinônimos.  Frases  como
'alto  nível  de  açúcar'  podem  ser  expressas  de
diversas  formas  utilizando  sinônimos  como
'hiperglicemia'.  Com a  utilização  destes  sistemas,
estes  conceitos  podem  ser  representados  por
códigos  que  são  independentes  da  linguagem
natural.  Porém,  os  sistemas  de  codificação
existentes possuem diversas desvantagens, sendo
a  maioria  delas  relacionadas  a  falta  de
expressividade,  especialmente  os  vocabulários
uniaxiais  como  a  versão  10  do  Catálogo
Internacional de Doenças (CID10) que enumera e
agrupa  todos  os  conceitos  de  interesse.
Vocabulários  como  SNOMED  (Systematized
Nomenclature  of  Medicine)  e  MeSH  (Medical
Subject  Headings)  oferecem  acesso  multiaxial  e
permitem que o usuário utilize os códigos de várias
categorias  para  representar  conceitos  complexos
[4].  No  entanto,  devido  à  falta  de  representação
explícita da semântica, os sistemas de codificação
são inadequados para usos mais ambiciosos. Para
este fim deve ser desenvolvido um sistema baseado
em um modelo formal de conceitos médicos como o
GALEN2 (General  Architecture  for  Languages
Encyclopedia and Nomenclatures  in Medicine)  [5],
para  que  seja  possível  gerenciar  a  semântica
utilizando métodos computacionais [6].

2 http://www.opengalen.org

Metodologia

O  objetivo  deste  trabalho  foi  estudar  a
aplicação de padrões para o registro e transporte
dos dados e para a construção dos componentes
de  um  sistema  de  gerenciamento  de  dados
médicos,  contendo  imagens  e  atributos
alfanuméricos.

O  sistema  foi  desenvolvido  realizando  a
integração entre os pacotes mostrados na Figura 1.
O pacote  neucis  implementa a interface gráfica  e
lógica do domínio de uma UTI Neonatal. Os pacotes
pids,  coas  e  lqs  implementam  as  especificações
PIDS,  COAS  e  LQS,  respectivamente.  Todos os
pacotes foram implementados usando a linguagem
de programação Java. Eles podem ser utilizados de
maneira separada, respeitando os relacionamentos
de  dependência.  O  usuário  pode,  por  exemplo,
utilizar  a  interface  gráfica  de  identificação  de
pacientes, com os pacotes  pids  e  tools,  se acaso
não desejar utilizar os sistema para armazenar as
observações clínicas (COAS).

Figura 1 -  Diagrama de pacotes do sistema.

O  pacote  tools fornece  alguns  frameworks
necessários às implementações das especificações
CORBA-HDTF.  Os  frameworks fornecem métodos
para gerenciamento de banco de dados e serviços
CORBA e algumas facilidades para manipulação de
data  e  hora.  Os  frameworks devem  ser
configurados  de  acordo  com  o  ambiente  de
implantação  do  sistema,  o  banco  de  dados  e
broker utilizados.

Para o teste do acesso ao banco de dados
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foram utilizados os sistemas gerenciadores MySQL3

e PostgreSQL4.
Para testar a comunicação com o middleware

foram utilizados os brokers Orbacus5 e OpenORB6.

Serviço de Identificação de Pacientes

O  pacote  pids implementa  as  seguintes
interfaces da especificação PIDS-HDTF (Figura 2):
• IdentificationComponent:  ponto  de  acesso  às

interfaces descritas abaixo;
• IdentifyPerson: define  funcionalidades  para

consulta de registros com valores especificados
e seus respectivos pesos;

• CandidateIterator:  iterador  que  agrupa  o
resultado de uma pesquisa, permitindo que parte
do  resultado  fique  armazenado  no  servidor,
sendo entregue ao cliente quando requisitado;

• IdMgr:  oferece  funcionalidades  para  o
gerenciamento de registros;

• ProfileAccess:   fornece  informações  básicas
sobre a identidade das pessoas;

• IdentityAccess:  fornece  acesso  individual  aos
registros;

• Identity: encapsula um registro e seus atributos.

Figura 2 – Interfaces de gerenciamento
implementadas do padrão PIDS.

As interfaces funcionais herdam os atributos
e  operações  de   IdentificationComponent,  sendo
que  há  referência  para  estas  interfaces  em
IdentificationComponent.

As implementações das interfaces funcionais

3 http://www.mysql.com/
4 http://www.postgresql.org/
5 http://www.orbacus.com/
6 http://openorb.sf.net/

utilizam  uma  referência  a  uma  conexão  JDBC7

(Java DataBase Connectivity)  para gerenciamento
dos dados armazenados no banco. 

Serviço de Acesso às Observações Clínicas

O  pacote  coas implementa  as  seguintes
interfaces da especificação COAS-HDTF (Figura 3):
• AccessComponent:  ponto  de  acesso  às

interfaces implementadas;
• QueryAccess:  interface de consulta que retorna

uma estrutura enviada do servidor para o cliente
contendo as observações;

• BrowseComponent:  interface  de  consulta  que
retorna  uma  referência  ao  objeto  CORBA
(ObservationRemote)  que  representa  as
observações no servidor;

• ObservationLoader:  carrega as observações no
servidor.

Figura 3 – Interfaces de acesso implementadas do
padrão COAS.

As  interfaces  que  representam  as
observações  remotas  (Figura  4)  também  foram
implementadas:
• ObservationRemote:  encapsula  referência

remota para as observações;
• AtomicObservationRemote: encapsula referência

remota para observação com um único valor;
• CompositeObservationRemote:  encapsula

referência remota para observação composta.

7 http://java.sun.com/products/jdbc/
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Figura 4 - Modelo de observações remotas
acessadas por referência CORBA no cliente.

Os  valores  das  observações  clínicas,  que
foram definidos como tipo ObservationValue (Figura
5), permitem  armazenar  os  seguintes  tipos  de
dados:
• Elementos  codificados  (CodedElement) –

permite armazenar códigos de algum sistema de
codificação e que tenham representação única;

• Multimídia  (Multimedia)  -  é  o  tipo  de  dados
associado  a  elementos  multimídia,  tais  como
imagem, áudio, texto, vídeo, dentre outros;

• Faixa de valores (Measurement::Range)  -   tipo
de dados que representa faixa de valores;

• Proporção (Measurement::Ratio) - tipo de dados
que representa proporção;

• Numérico  (Measurement::Numeric)  -  tipo  de
dados  que  representa  observações  numéricas
como  por  exemplo  resultados  de  exames
laboratoriais;

• Texto (PlainText) - tipo de dados que representa
as observações armazenadas como texto livre.

Figura 5 – Classes utilizadas para representar os

valores de obsevação.

Para  acessar  as  observações  clínicas
armazenadas  no  banco  de  dados  as  classes  de
acesso  utilizam  o  mapeador  objeto/relacional
ObjectBridge8 que  utiliza  a  interface  JDBC  para
comunicar-se  com  o  banco  de  dados  e  realizar
persistência dos objetos Java.

Serviço de Consulta Léxica

O  pacote  lqs implementa  a  interface
LexExplorer da  especificação  LQS-HDTF, que
provê um subconjunto dos serviços de terminologia
permitindo  o  mapeamento  dos  códigos
armazenados para os conceitos. 

Os  diagnósticos  e  causas  de  morte  são
representados  armazenando  os  códigos  do
Catálogo  Internacional  de  Doenças  versão  10
(CID10)  no  serviço  de  consulta  léxica.  Para  a
representação  dos  procedimentos  médicos  está
sendo  utilizado  uma  tradução  sistema  ICD9-CM
(International Classification of Diseases with Clinical
Modifications).

Interface Gráfica e Lógica do Domínio

O pacote  neucis  encapsula  os  objetos  que
desenham  a  interface  gráfica  e  representam  a
lógica do domínio de uma UTI Neonatal.

Resultados

O  sistema  mostrou-se  compatível  com  os
bancos  de  dados  testados  necessitando  apenas
algumas  modificações  nos  arquivos  de
mapeamento do mapeador objeto-relacional, devido
às diferenças dos tipos de dados entre os bancos.

Não houve problemas de comunicação com
os  middlewares  testados,  necessitando  apenas  a
troca  de  alguns  parâmetros  de  configuração  do
framework gerenciamento de serviços CORBA para
a troca do middleware.

Na Figura 6 é mostrada a interface por onde
são entrados os dados de identificação dos bebês
que  passaram  pela  UTI  Neonatal.  Através  desta
interface é possível adicionar, atualizar e excluir os
perfis  dos  pacientes.  Quando  um  novo  perfil  é
adicionado, há a necessidade de se fazer a ligação

8 http://db.apache.org/ojb/
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do perfil do bebê com o de sua mãe, pois este ainda
não  possui  nome.  Por  isso,  um  perfil  pode  ser
procurado tendo como chave o registro da criança,
o registro da mãe ou o nome da mãe.

Figura 6 – Entrada de dados de identificação do
paciente.

A  Figura  7  mostra  a  interface  de
gerenciamento  das  observações  clínicas.  Podem
ser  adicionadas  as  observações  iniciais  que  o
profissional  fez  do  paciente,  exames,  imagens  e
texto  livre  descrevendo  as  impressões  do
profissional  em  um  determinado  instante.  As
observações podem ser carregadas de acordo com
o perfil selecionado na interface de identificação ou
pelo registro da criança na própria interface.

Figura 7 – Gerenciamento das observações
clínicas.

A Figura 8 mostra a interface de entrada das
observações  iniciais.  As  observações  iniciais  são
realizadas no momento em que a criança entra na
UTI  neonatal,  com  os  profissionais  realizando
algumas  medidas  e  descrevendo  algumas
impressões iniciais. Quando o profissional seleciona
o  tipo  de  parto,  por  exemplo  vaginal  fórceps,  o
código equivalente ao tipo é armazenado no COAS,
neste  caso  está  sendo  armazenado  o  código
DNS:hl7.omg.org/I10/O81.0,  onde
DNS:hl7.omg.org/I10 é a representação do sistema
de  codificação  CID10  e   O81.0  é  o  código  que
representa  o  conceito  “Parto  por  fórceps  baixo”.
Para saber qual o texto associado a cada código é
necessário realizar uma consulta no LQS.

Figura 8 – Entrada das observações iniciais.

A  Figura  9  mostra  a  interface  de  consulta
com  o  profissional  avaliando  as  observações
armazenadas.
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Figura 9 – Visualização das observações
requisitadas.

Junto  às  observações,  que  podem  ser
simples ou compostas, estão sempre associados os
horários  de  início  e  término  da  realização  das
observações  e  o  código  representando  o  tipo  da
observação,  sendo  que  o  significado  de  cada
código pode ser obtido consultando o LQS.

 
Discussão e conclusões

A  utilização  do  padrão  CORBA  para
identificação do paciente (PIDS) permite que outros
sistemas  de  domínios  diferentes  integrem  seus
registros  com  os  armazenados  pelo  sistema
implementado.

A  utilização  do  serviço  de  observações
clínicas  possibilita  a  padronização  dos  tipos  e
estrutura de dados das observações clínicas, bem
como  a  interoperabilidade  entre  sistemas  que
possuem  autorização  de  acesso  e  conheçam  o
padrão COAS. O serviço de consulta  léxica  LQS
fornece especificação de interfaces e estrutura de
dados para acesso aos sistemas de terminologia,
oferecendo  os  benefícios  da  padronização  de
armazenamento de dados utilizando um sistema de
terminologia,  possibilitando  a  interoperabilidade
semântica  entre  sistemas  que  possuam
compatibilidade com os sistemas de terminologias
utilizados.

Um sistema A que deseja obter informações
a respeito de um paciente pode requisitar ao COAS
de um sistema B, as observações realizadas em um
determinado período. Para saber quais sistemas de
codificação  foram  utilizados,  o  sistema  A  pode
consultar o LQS do sistema B. Se foram utilizados o
CID10,  ICD9-CM  e  o  SNOMED,  os  códigos
retornados  serão  DNS:hl7.omg.org/I10,
DNS:hl7.omg.org/I9C  e  DNS:hl7.omg.org/SNM3,
respectivamente.  O  sistema  A  pode  consultar  os
códigos associados às observações recebidas junto
ao LQS do sistema B para  saber  qual  é  o  valor
associado, recuperando a informação codificada.
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Resumo - A criação de um aplicativo para dispositivos móveis de computação – Personal Digital Assistant 
(PDA) – que faça a coleta de informações em saúde é importante para proporcionar mobilidade a profissionais 
desta área, que precisam de informações com qualidade e segurança para assistência em saúde. O objetivo do 
projeto PDAEmbu é desenvolver um protótipo para coleta e análise de informações em saúde de maneira orga-
nizada e controlada através de dispositivos móveis. O protótipo permite coletar dados clínicos básicos seguindo 
o modelo em papel definido por alunos de graduação em medicina da Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP/EPM) para o atendimento ambulatorial das Unidades Básicas de Saúde do município de Embu, SP. 
O protótipo foi desenvolvido seguindo metodologia de orientação a objetos utilizando a tecnologia Java 2 Micro 
Edition (J2ME) de forma a garantir sua portabilidade. O sistema foi testado através do emulador de PalmOS. 
Esse trabalho está em desenvolvimento no Setor de Telemedicina (SET) do Departamento de Informática em 
Saúde (DIS) da UNIFESP/EPM. 
 
Palavras-chave: Telemedicina, Dispositivos Móveis, Informática em Saúde, J2ME, Assistente Digital Pessoal. 
 
Abstract - The creation of an application for mobile devices – Personal Digital Assistant (PDA) – that collects 
health information is important to provide mobility for professionals of this area who need information with quality 
and security for medical assistance. The objective of the PDAEmbu project is to develop a prototype to collect 
and analyze health information though mobile devices with organization and control. The prototype collects basic 
health data following the paper protocol established by medicine students from the Federal University of São 
Paulo (UNIFESP/EPM) for ambulatory assistance in the basic health unit from Embu city, SP, Brazil. The proto-
type is based at object-oriented methodology using Java 2 Micro Edition (J2ME) technology, so it guarantees the 
application’s portability. The system was tested with PalmOS emulator. This work has been developed at Tele-
medicine Sector, Health Informatics Department, Federal University of São Paulo (UNIFESP/EPM). 
 
Key-words: Telemedicine, Mobile Devices, Health Computing, J2ME, Personal Digital Assistant (PDA). 
 
Introdução 
 

A atenção primária é um processo participati-
vo por meio do qual os provedores de serviços 
devolvem à população a responsabilidade primária 
e principal sobre o cuidado com a saúde pessoal e 
coletiva. Em 1978, a Organização Mundial de Saú-
de realizou uma conferência internacional sobre 
atenção primária, denominada Conferência de Al-
ma-Ata, na qual definiu-se uma meta social de ofe-
recer saúde amplamente para todos no ano 2000. 
Apesar dos esforços e comprometimentos gover-
namentais e privados, pouco tem se avançado na 
busca dessa meta. David Tejada de Rivero, ex-
ministro da saúde do Peru, ex-subdiretor geral da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e coordena-
dor geral da Conferência de Alma-Ata, comenta 
que: "A saúde não foi entendida como uma realida-
de social e processo político e, lamentavelmente, 
continua sendo considerada como ausência de 

doentes e de doença, ou só como resposta a ela, 
apesar dos discursos contrários. Em conseqüência, 
continua sendo confundida com medicina, hospi-
tais, serviços de atendimento médico e recursos 
humanos que forneçam ações públicas a uma po-
pulação passiva” [1]. 

Entretanto, é possível oferecer uma atenção 
primária onde a população deva deixar de ser paci-
ente passivo e assumir o processo de decisão, com 
o apoio da informação objetiva que os profissionais 
e agentes de saúde capacitados podem oferecer, 
descentralizando o processo e distribuindo os re-
cursos. Neste processo é essencial considerar os 
elementos educativos e informativos, bem como a 
adequação e o bom uso do que é mais avançado 
na ciência e tecnologia às necessidades das maio-
rias mais carentes. 

Neste aspecto a Telemedicina é entendida 
como um conjunto de ferramentas de apoio para 
auxiliar neste paradigma de atenção primária pois 
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permite descentralizar e distribuir recursos, infor-
mação e educação. Atualmente, o estado da arte 
nessa área é considerar a utilização de sistemas 
mediados por computador e prover uma ampla 
infra-estrutura disponibilizada pelas empresas de 
telecomunicação. Esta infra-estrutura tem viabiliza-
do a Telemedicina, tornando acessíveis os serviços 
de saúde a uma quantidade cada vez maior de 
pessoas, principalmente se considerarmos o uso da 
Internet [2]. 

É possível imaginar que um cenário para a 
Telemedicina seja a sua aplicação na assistência 
primária a pequenas comunidades em regiões em 
desvantagem geográfica ou sócio-cultural. Uma vez 
que a assistência primária é um processo participa-
tivo por meio do qual os provedores de serviços 
devolvem à população a responsabilidade primária 
sobre o cuidado com a saúde pessoal e coletiva, a 
Telemedicina assume um papel importante para a 
assistência remota e disseminação de informação. 
Nós acreditamos que a Telemedicina pode ampliar 
as ações de profissionais e agentes de saúde co-
munitários, integrando-os aos serviços de saúde de 
hospitais e centros de referência, oferecendo um 
mecanismo de atendimento contínuo para preven-
ção, diagnóstico e tratamento [3]. 

Como parte da investigação da Telemedicina 
na assistência primária desenvolvemos o projeto 
coleta de informações em saúde utilizando disposi-
tivos móveis - PDAEmbu. O objetivo do projeto 
PDAEmbu é desenvolver um protótipo para coleta e 
análise de informações em saúde através de dispo-
sitivos móveis e experimentando a plataforma Java. 
O protótipo representa uma ferramenta para a cole-
ta de dados clínicos básicos seguindo o modelo, 
originalmente usado em papel, definido por alunos 
de graduação em medicina da Universidade Fede-
ral de São Paulo (UNIFESP/EPM) para o atendi-
mento ambulatorial das Unidades Básicas de Saú-
de do Embu, SP. 
 
Metodologia 
 

As atividades específicas do projeto, após 
uma revisão da literatura e definição do escopo, 
foram divididas na definição de uma arquitetura, a 
utilização de um processo de desenvolvimento, e a 
implementação através de ferramentas com uma 
avaliação do protótipo. 

Na revisão da literatura procurou-se levantar 
e analisar a experiência mundial na implementação 
de sistemas, padrões tecnológicos, estratégias, 
plataformas e interoperabilidade utilizadas para a 
solução de problemas em Telemedicina onde a 
mobilidade é fator essencial, genericamente ou em 
problemas específicos de assistência em saúde. 

A definição do escopo foi realizada pela aná-
lise preliminar dos problemas de assistência em 
saúde em situações em que o profissional está em 
deslocamento e a tecnologia da informação poderia 
melhorar a qualidade da assistência. Após a defini-
ção de alguns cenários de uso considerou-se a 
análise do tempo, esforço e infra-estrutura estimada 
necessários para executar o projeto. 

Na definição da arquitetura, foram propostos 
e definidos os elementos, suas relações e organi-
zação para a solução do projeto. Esta arquitetura 
seguiu a metodologia de orientação a objetos con-
siderando os padrões tecnológicos na solução, para 
garantir a continuidade do desenvolvimento futuro 
pela reutilização e interoperabilidade com outros 
sistemas e plataformas. Para a implementação do 
sistema durante o processo foram utilizados ambi-
entes de desenvolvimento (IDE) com código-aberto 
para a formulação do código do protótipo.  
 
Resultados 

 

Durante o desenvolvimento do protótipo es-
tudou-se as tecnologias Java, metodologia de de-
senvolvimento orientado a objetos (com o desen-
volvimento de classes), avaliação das limitações da 
tecnologia e dos dispositivos para aplicações em 
saúde, principalmente quanto às restrições de ele-
mentos de interface gráfica (GUI), problemas em 
relação a mecanismos de persistência (incompatibi-
lidade de formatos, falta de banco de dados especí-
ficos, limitações de memória etc) e a necessidade 
de uma metodologia de desenvolvimento que inclua 
a modelagem de classes. 

A Figura 1 apresenta o diagrama geral do 
protótipo. A versão atual do protótipo possui defici-
ências quanto ao armazenamento de dados devido 
a falta de ferramentas de código livre que forneçam 
segurança e facilidades na persistência de informa-
ções, gravando dados utilizando o método de tabe-
las e não o método de matrizes de bytes (RecordS-
tore) disponibilizado pela linguagem. Atualmente 
existem ferramentas de banco de dados específicas 
para dispositivos móveis provenientes de empresas 
privadas. Durante o desenvolvimento do projeto, 
essas ferramentas foram analisadas, porém, devido 
ao custo que a utilização de tais recursos geram, 
optou-se por utilizar ferramentas nativas ao Java 2 
Micro Edition (J2ME) fazendo com que a premissa 
em desenvolver uma aplicação funcional e de baixo 
custo fosse mantida.  
 
Discussão 
 

O desenvolvimento do projeto foi acompa-
nhado de um enorme número de mudanças da 
tecnologia a qual ele estava baseado. Algumas 
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mudanças possibilitaram a melhoria do protótipo 
em pontos decisivos como a interface gráfica, onde 
a disponibilização de ferramentas destinadas à 
plataforma auxiliaram na resolução de problemas 
que até então não possuíam soluções simples.  

Já outras mudanças, como a descontinuida-
de do segmento do J2ME destinado a plataforma 
PalmOs, incluindo o Mobile Information Device Pro-
file for Palm (MIDP4Palm), prejudicaram diversos 
aspectos do projeto, entre eles: 
• a conexão com banco de dados nativo do Pal-

mOs (Palm Database .pdb); 
• o gerenciamento das informações armazena-

das no dispositivo; 
• a gravação das informações de RecordStores 

que se encontram em código Java para um ar-
quivo que seja interpretado pelo sistema opera-
cional do dispositivo. 
 

A conexão com banco de dados era um dos 
pontos mais interessantes na execução do projeto, 
onde o usuário, ao invés de digitar um diagnóstico 
(doença) no campo, ele selecionaria as patologias 
de uma lista de diagnósticos provenientes da Clas-

sificação Internacional de Doenças (CID10). Com a 
descontinuidade da tecnologia MIDP4Palm, os 
formatos de banco de dados nativos do PalmOS 
não foram reconhecidos pelas ferramentas de códi-
go utilizadas no protótipo. 

A forma de apresentar as informações conti-
das no CID10 em uma tela LCD de um dispositivo 
móvel também foi um problema ainda não solucio-
nado. Há nomes com grande quantidade de carac-
teres que podem aparecer desorganizados e ilegí-
veis na tela em alguns casos devido à falta de es-
paço disponível. 

A baixa capacidade de processamento causa 
também uma lentidão incômoda ao fazer uma bus-
ca em um banco de dados com um número expres-
sivo de registros (acima de 1000), a exemplo do 
próprio CID10. 

O gerenciamento das informações armaze-
nadas ainda é um obstáculo em dispositivos de 
computação móvel devido à falta de padrão entre 
sistemas (fabricantes diferentes, sistemas opera-
cionais diferentes etc), baixa capacidade de arma-
zenamento (pouca memória), formato das informa-
ções dependente do dispositivo etc. 

CBIS’2004 430

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



 
Conclusões 
 

Durante o desenvolvimento do projeto con-
cluiu-se que a tecnologia usada para a criação do 
protótipo ainda possui carências quanto aos recur-
sos avançados assim como no gerenciamento de 
informações. Porém, não há duvidas que a sua 
evolução e sua larga utilização são iminentes, por 
sua portabilidade e robustez. Recomenda-se a 
observação dessas evoluções e possíveis integra-
ções com sistemas legados de informação em saú-
de, que ocasionalmente podem influenciar significa-
tivamente nos processos específicos de assistência 
a saúde. 
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Resumo - Este trabalho apresenta uma técnica para a melhoria subjetiva de imagens médicas. Ênfase é 
dada em detalhes que caracterizam a textura, o sombreamento e o contraste. São implementados filtros que 
se adequam apropriadamente aos objetivos de interpretação visual tridimensional desejados. Simulações 
computacionais mostram resultados experimentais onde se podem observar os detalhes e texturização de 
interesse.  
 
Palavras-chave: Visualização de Imagens, Forma a Partir do Sombreamento, Filtragem Homomórfica 
 
Abstract –  This work presents a technique for the improvement of subjective quality of medical images. 
Texture processing, shadowing, contrast and shape is taken as parameters of subjective quality. To improve 
image shape a shading algorithm is used to make three-dimensional objects for medical images with proper 
filtering. Simulations results are presented to illustrate algorithm performance. 
 
Key-words: Images Visualization, Shape From Shading, Homomorphic Filtering  
 
 
Introdução 
 

Este trabalho apresenta uma algoritmo 
para tratamento de imagens médicas onde se 
procura evidenciar características de contraste, 
sombreamento e de textura de forma que, 
detalhes de interesse sejam evidenciados. O 
objetivo deste trabalho é melhorar um algoritmo 
de forma a partir do sombreamento para 
visualização de imagens médicas através de uma 
filtragem adequada. 

As imagens obtidas em exames médicos 
geralmente possuem apenas duas dimensões. 
Isto restringe bastante a visualização que pode 
ser feita destes exames [1]. Em muitos casos, é 
interessante se obter uma representação com 
informação de textura e contraste que 
subjetivamente indiquem uma noção de 
tridimensionalidade. Com esta forma de 
representação, é possível observar o “objeto” de 
estudo de diversos ângulos diferentes permitindo 
uma maior interpretação da imagem. Neste tipo 
de aplicação, o sistema recebe como entrada 
uma representação bidimensional de um objeto e 
então, a partir de algoritmos específicos de  
sombreamento e de texturização, é processado 
de forma a dar a impressão de uma 
representação tridimensional do objeto. 
 Algumas aplicações médicas de interesse 
com por exemplo, a visualização de endoscopias, 
de laparoscopias, pré-diagnósticos para 
planejamento de cirurgias, projeto e construção 
de próteses e visualização de imagens em 

lâminas de microscópio, constituem o objeto de 
estudo desse trabalho. 

Este tipo de abordagem também é bastante 
útil em outras aplicações como a análise do 
processo de fabricação de produtos industriais 
como peças mecânicas, visualização de imagens 
de sensoriamento remoto oriundas de satélite, 
visualização de imagens de microscópio 
eletrônico entre outras [4]. 

 
Metodologia 

 
Uma representação bidimensional, como uma 

foto, é um registro da reflexão de uma ou mais 
fontes de luz sobre a superfície do objeto [2]. Em 
um problema mais simples, existe apenas uma 
fonte de luz. Uma vez que a direção desta fonte 
de luz é conhecida, pode-se tentar estimar a 
normal de cada um dos pontos representados na 
figura a partir da sua reflexão, ou seja, da 
intensidade do pixel naquele ponto. 
Descobrir qual é a incidência de luz normal de um 
determinado ponto é bastante difícil [9]. 
Primeiramente podem existir várias fontes de luz. 
Neste caso, cada ponto do objeto reflete a luz de 
várias fontes com ângulos diferentes. Desta 
forma, fica difícil estabelecer uma condição de 
contorno e comparar como referência um pixel 
(ou conjunto de pixels) com um outro, para fazer 
uma estimativa correta da incidência normal. O 
segundo problema é que em um objeto real os 
diferentes pontos de sua superfície têm diferentes 
níveis de reflectância e absorção da luz. Isto faz, 
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por exemplo, que um ponto que absorva mais luz 
que outro ponto próximo seja interpretado como 
se tivesse um ângulo de refletância diferente. O 
terceiro problema é que, em objetos reais, mesmo 
para pontos que possuam o mesmo nível de 
refletância nem sempre a luz é refletida da 
mesma forma para ângulos diferentes. 
Finalmente, outro problema é que é bastante 
encontrado na implementação de um algoritmo 
computacional é de formalizar e equalizar a 
capacidade humana de perceber formas em três 
dimensões [3]. Isto ocorre porque os seres 
humanos são capazes de fazer suposições sobre 
a iluminação e utilizar a informação global da 
imagem[8]. 

 
 

 
Figura 1  – Ilustração de um raio de luz que 

incide sobre uma superfície com uma ângulo de 
incidência e outro de reflexão. 

 
A Figura 1 mostra a reflexão de um raio de 

luz que incide sobre uma superfície irregular. O 
raio incidente S bate em um ponto do objeto com 
um ângulo Ө1  em relação a normal N. O raio 
refletido V tem um ângulo  Ө2 com a normal. O 
problema consiste em a partir do valor de  Ө1 e de 
Ө2 obter o valor de N. Para algumas superfícies, 
de características irregulares nem estes ângulos 
são iguais [9]. 

Nesse trabalho, a construção de imagens 
pseudo-tridimensionais foi feita utilizando-se o 
algoritmo de Tsai e Shah [8]. Nesse algoritmo 
condições de contorno são estabelecidas 
resultando em suposições como por exemplo, 
uma única fonte de luz (bastante válida para 
endoscopias e laparoscopias) e que a superfície é 
Lambertiana, ou seja, a superfície é perfeitamente 
difusa sendo que cada ponto da superfície reflete 
igualmente em todas as direções.  

O método, após ser modelado 
matematicamente, consiste em resolver 
iterativamente, pelo método de Jacobi, um 
sistema de N incógnitas e N equações. Com este 
método, são calculadas as normais para cada um 
dos pontos da imagem bidimensional. 
     O método utilizado apresenta características 
de vizinhança, ou seja é um método local. Isto 
significa que para se calcular uma dada normal se 
utilizam apenas informações sobre os pixels que 

estão em uma certa vizinhança do pixel que esta 
sendo utilizado como referência. Além disso, para 
que ele funcione adequadamente é preciso saber 
ou, pelo menos, ter-se uma boa estimativa do 
ângulo da incidência de luz.  

O algoritmo de [8] necessita de dois ângulos 
para a fonte de luz. Um ângulo de inclinação 
vertical e um ângulo de inclinação horizontal. As 
escolhas destes ângulos podem resultar em uma 
melhor ou pior aproximação do valor desejado.  

Cada figura, tem um valor aproximado para a 
sua fonte de iluminação principal. O valor a ser 
utilizado deve ser escolhido por um especialista 
humano. 

Para cada imagem testada, será gerada uma 
representação em realidade virtual através da 
linguagem VRML (Virtual Reality Markup 
Language) [7]. A seguir estas representações em 
realidade virtual serão avaliadas em comparação 
com as imagens de teste. 

As imagens médicas como outras imagens 
transduzidas do nosso mundo real apresentam 
problemas relacionados a sua formação[8]. Por 
exemplo, as fontes pontuais de luz utilizadas em 
endoscopias e laparoscopias criam ondas 
esféricas de luz que iluminam desigualmente o 
objeto. Esta iluminação desigual causa uma 
interpretação errônea do objeto pelo algoritmo de 
forma a partir do sombreamento. Para minimizar 
ou eliminar esta distorção causada pela 
iluminação inadequada utilizou-se a filtragem 
homomórfica [2][5]. Esta filtragem supõe que a 
cor de cada pixel pode ser modelada como 
 

 
F(x,y) = I(x,y) R(x,y) 

 

 
(1) 

 
onde F(x,y) é o valor do pixel, I(x,y) é a 
componente de iluminação para o pixel x,y e 
R(x,y) é o componente de reflectância para o 
pixel x,y. 

Para eliminar os componentes de iluminação 
e saturação dos pixels que causam problemas no 
reconhecimento do objeto tridimensional 
aplicamos o logaritmo natural 

 
 
Z(x,y)= ln ( F(x,y)) 

 

 
(2) 

 
 
Z(x,y) = ln(I(x,y)) + ln(R(x,y)) 

 

 
(3) 

 
Aplicando a Transformada Discreta de 

Fourier, implementada por meio de seu algoritmo 
rápido – FFT (do inglês, Fast Fourier Transform) 
obtem-se: 
 
FFT(Z(x,y))=FFT(ln(I(x,y)))+  FFT(ln(R(x,y))) 

 
(4) 
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Portanto, temos a possibilidade teórica de 
separação das componentes de iluminação e 
reflectância. 

Supondo-se que as componentes de 
iluminação e reflectância tenham sido separadas 
pela aplicação da função logarítmica se tenta 
atuar sobre as duas de forma diferente de forma 
que a componente de iluminação possa ser 
atenuada e a componente de reflectância possa 
ser mantida inalterada. 

É uma suposição razoável que o componente 
de iluminação tenha uma variação espacial lenta 
enquanto o componente de reflexão tem uma 
variação espacial rápida. Assim a iluminação está 
associada às baixas freqüências enquanto as de 
altas freqüências estão associadas aos 
componentes de reflexão.  

Assim, um filtro que atenue as baixas 
freqüências relativas à iluminação sem modificar 
as componentes de alta freqüência pode retirar 
da imagem as distorções relativas a iluminação 
irregular. Buscou-se um filtro de características 
maximamente planas na banda passante e nesse 
sentido optou-se por um filtro digital passa-altas 
do tipo Butterworth [2].  

Após a aplicação da filtragem na imagem e a 
aplicação da função inversa ao logaritmo, isto é, 
da função exponencial para recuperar a escala  
dos pixels, foi aplicado o algoritmo da forma a 
partir do sombreamento. Após isto, foram geradas 
representações tridimensionais das imagens em 
arquivos VRML que podem ser visualizados em 
praticamente todos os sistemas operacionais e 
browsers devidamente configurados [7].  

 
Resultados 
 

Na obtenção dos resultados experimentais 
utilizou-se um microcomputador pessoal IBM-PC 
com a seguinte configuração: processador Athlon 
1800, 256 MB de memória RAM com sistema 
operacional Windows XP. No desenvolvimento da 
ferramenta computacional utilizou-se o MATLAB 
6.5 Class Tool Kit do Departamento de 
Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília.  

Cada imagem utilizada no experimento foi 
filtrada no domínio das freqüências a partir do 
arquivo VRML. 
 A Figura 2 a seguir é uma imagem de um 
exame de endoscopia. Ela mostra uma parte do 
sistema digestivo. A forma de apresentação da 
imagem era originalmente em cores e foi 
transformada para a escala de cinza para que o 
algoritmo de forma sobre sombreamento possa 
ser aplicado sobre ela. 
 

 
Figura 2  – Imagem de Endoscopia 

 
 A Figura 3 mostra a mesma imagem após 
a aplicação dos filtros. Nela podemos ver que as 
componentes baixas freqüências devido à 
iluminação são atenuadas. Como resultado, 
podemos ver os detalhes dos contornos de uma 
forma mais clara sem o efeito ofuscante da 
iluminação. 
 

 
Figura 3  – Imagem de Endoscopia Filtrada 

 
 
 A seguir, o algoritmo de forma a partir do 
sombreamento foi aplicado utilizando-se como 
base a imagem filtrada. Baseado nesta imagem 
foi gerado um arquivo na linguagem de 
modelagem de realidade virtual VRML. Este 
arquivo é visualizado através de um browser com 
a capacidade de leitura deste arquivo.  
 Esta forma tridimensional pode ser 
manipulada e uma figura foi capturada da Tela.A 
Figura 4 mostra o objeto gerado. Pode-se ver 
claramente os detalhes de rugosidade. 
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É importante ressaltar que todo o efeito 
tridimensional da figura decorre da forma, uma 
vez que todos os pontos da superfície têm 
exatamente a mesma cor. 
 

 
Figura 4  – Visualização em VRML 

 
 Um segundo exemplo é mostrado na  
Figura 5. Nesta figura tem-se imagem de um 
fígado obtida por meio de laparoscopia.  
 

 
Figura 5  – Imagem Laparoscópica 

 
 Após a aplicação dos filtros, podemos ver 
que as componentes de iluminação foram 
bastante atenuadas (Figura 6). 
 

 
Figura 6  – Imagem Laparoscopia Filtrada  

 
 
 Podemos ver na figura 7 onde é ilustrada 
a representação tridimensional que toda a 
rugosidade do órgão foi evidenciada.  
 Neste caso específico, o algoritmo de 
forma a partir do sombreamento teve dificuldade 
de relacionar a figura com o fundo fazendo com 
que a borda fosse interpretada como uma queda 
acentuada no relevo. 
 

 
Figura 7  – Visualização VRML  

 
 O terceiro exemplo aborda uma situação 
distinta dos dois primeiros. O caso a seguir 
mostra um exemplo aplicado para a construção 
de próteses. A Figura 8 mostra a fotografia de 
uma mão esquerda. O objetivo é gerar uma 
versão tridimensional para a mão direita tendo 
como base somente a mão esquerda.Para gerar 
um modelo tridimensional da mão direita nós 
inicialmente espelhamos a imagem gerando uma 
imagem de uma mão direita.  
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Figura 8  – Mão Esquerda 

 
 A seguir na Figura 9 é mostrada a 
imagem invertida e depois filtrada. 
 

 
Figura 9  – Mão Esquerda Invertida e Filtrada 

 
 Na Figura 10 mostra o objeto 
tridimensional gerado. Pode-se observar os 
detalhes das mãos. 
 

 
Figura 10  – Visualização VRML 

 
 O quarto e último exemplo mostra uma 
imagem obtida a partir de uma lâmina de 
microscópio. Na Figura 11 tem-se uma imagem 
de microscópio de uma hemácia.   
 

 
Figura 11  – Imagem Microscópio 

 
 Na figura 12 é mostrada a imagem após a 
filtragem. 

 

 
Figura 12  – Imagem Microscópio Filtrada 

 
 
Na figura 13 é ilustrada a representação 
tridimensional que a forma no centro da hemácia 
mostrando que a aproximação é adequada.  
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Figura 13  – Visualização VRML 

 
Discussão e Conclusões 

 
Os resultados obtidos foram interessantes 

quando comparados com outros métodos [6] que 
não utilizam a filtragem dos componentes de 
reflectância. 

Encontrar a forma tridimensional a partir de 
uma figura bidimensional real como uma imagem 
de endoscopia ou de microscópio é uma tarefa 
com alguma complexidade computacional. O 
modelamento e implementação exige que se 
encontre um algoritmo que seja capaz de obter 
uma boa aproximação da forma original do objeto 
[3][9].  
      Os resultados obtidos experimentalmente em 
VRML não são perfeitos uma vez que o algoritmo 
faz algumas simplificações para que possa ser 
realizável. É importante ressaltar a dificuldade do 
algoritmo computacional fazer estimativas sobre 
partes do objeto que não são mostradas na 
figura. Isto fica claro nas bordas dos objetos que 
são interpretadas como quebras abruptas nas 
superfícies.  

A filtragem adequada retirando os 
componentes de iluminação indesejados de uma 
imagem foi de grande ajuda para obter a forma 
correta. 

Uma das maiores vantagens deste trabalho é 
que, uma vez feito o arquivo VRML 
correspondente à imagem, tem-se a possibilidade 
deste  ser lido em praticamente todos os sistemas 
operacionais e navegadores existentes [7]. 
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Sistema de Informação Gerencial: A Informação Certa , no Tempo Certo 
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Resumo:  A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, em 1999, implantou o Prontuário Eletrônico - Cartão 
Qualidade Saúde, atualmente utilizado nas 105 Unidades Municipais de Saúde. Para exercer o controle e 
avaliação das ações em saúde foi estruturado, no Prontuário Eletrônico, o SIG – Sistema de Informação 
Gerencial que disponibiliza um conjunto de relatórios dinâmicos com informações clínicas, epidemiológicas e 
gerenciais. Com o SIG, foi possível instrumentalizar a equipe de saúde para realizar o planejamento local e o 
Termo de Compromisso - TERCOM. O TERCOM é um contrato de gestão, firmado anualmente entre a equipe 
de saúde e o gestor municipal, onde se pactuam as metas e os resultados das ações realizadas para a 
população residente no território de abrangência. Trimestralmente, são realizadas as avaliações e, se as metas 
pactuadas no período são alcançadas, todos os profissionais recebem um incentivo financeiro relativo ao 
trimestre. Através do SIG, a equipe acompanha as ações e monitora os resultados, sendo, portanto, um 
importante instrumento de trabalho. Assim, em Curitiba, o SIG constitui-se em um grande avanço, na 
sistematização e socialização da informação, contribuindo para a melhoria da qualidade da gestão dos serviços 
de saúde. É a informação certa, no tempo certo, para as pessoas certas. 
 
Palavras-chave: Contrato de Gestão, Prontuário Eletrônico, Relatórios, Sistemas de Informação Gerencial, 
Termo de compromisso. 
 
Abstract:  The City department of the Health of Curitiba, in 1999, implanted the Electronic Handbook - Card 
Quality Health, currently used in the 105 Municipal Units of Health. To exert the control and evaluation of the 
actions in health it was structuralized, in the Electronic Handbook, the SIG - Managerial System of Information 
that available a management set of dynamic reports with clinical information, epidemiologists and. With the SIG, 
it was possible to instrumentality the health team to carry through the local planning and the Term of 
Commitment - TERCOM. The TERCOM is a contract of management, firmed annually enters the team of health 
and the municipal manager, where if they agree to the goals and the results of the actions carried through for the 
resident population in the abrangence territory. Quarterly, the evaluations are carried through and, if the goals 
agreed to in the period are reached, all the professionals receive relative a financial incentive to the trimester. 
Through the SIG, the team folloies the actions and monitorial the results, being, therefore, an important 
instrument of work. Thus, in Curitiba, the SIG consists in a great advance, in the systematization and 
socialization of the information, contributing for the improvement of the quality of the management of the health 
services. It is the certain information, in the certain time, for the certain people.  
 
Key-word: Contract of Management, Electronic Handbook, Reports, Managerial Systems of Information, Term of 
commitment. 
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Introdução 
 

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba - 
SMS, em 1999, implantou o Prontuário Eletrônico - 
Cartão Qualidade Saúde que se encontra instalado 
em 105 Unidades de Saúde, interligado ao 
Laboratório Municipal, Central de Procedimentos e 
Central de Regulação.  

O Prontuário Eletrônico tem uma interface 
direta com os profissionais de saúde responsáveis 
pelo atendimento do usuário, que realizam os 
registros no sistema informatizado em tempo real.  

Em 2000, para que os profissionais e 
gerentes pudessem monitorar as ações realizadas, 
foram disponibilizados relatórios técnicos e 
gerenciais. No entanto, estes relatórios não 
responderam as expectativas dos profissionais, por 
julgarem de difícil apropriação e utilização. 
Conseqüentemente, os profissionais questionavam 
a veracidade dos dados e alegavam que estes não 
satisfaziam as suas necessidades por informações 
clínicas e epidemiológicas.  

Em 2002, com o objetivo de introduzir novos 
mecanismos de gestão, iniciou-se na SMS o 
processo de revisão dos planejamentos locais e 
protocolos clínicos, que culminou com a 
implantação do Termo de Compromisso - 
TERCOM.  

O Termo de Compromisso é um contrato de 
gestão firmado anualmente entre a equipe de 
saúde e o gestor municipal. O TERCOM tem como 
elementos básicos os objetivos e metas fixadas no 
planejamento local e, como propósito coordenar e 
assegurar que os compromissos sejam cumpridos.  

O TERCOM é composto por mecanismos de 
controle, avaliação e um sistema de incentivos. 
Assim, se a equipe de saúde programou as metas 
trimestrais, para a população de sua área de 
abrangência e alcançou os resultados pactuados, 
os profissionais recebem um incentivo financeiro 
referente ao trimestre.  

Para viabilizar o controle das metas 
pactuadas, foi disponibilizado no Prontuário 
Eletrônico, o Sistema de Informação Gerencial – 
SIG.  

O SIG disponibiliza um conjunto de relatórios 
dinâmicos e/ou pré formatados com informações 
clínicas, epidemiológicas e gerenciais, para que os 
profissionais e gerentes possam monitorar os 
indicadores pactuados no TERCOM.  

É importante destacar que o TERCOM é 
baseado em clausulas e que tem valor moral e não 
legal. 

Para que não se repetisse a situação 
vivenciada em 2000, com os relatórios inicialmente 
disponíveis no Prontuário Eletrônico, em 2002, 
houve um amplo processo de discussão para o 

desenvolvimento do SIG, contando com a 
participação efetiva de profissionais e gerentes de 
todas as instâncias da SMS.  
 
Metodologia:  
 

Na construção do SIG consensou-se a 
necessidade por informação com desagregação 
para o nível local, distrital e central. Para tanto, foi 
estabelecido um processo de oficinas que 
ocorreram em etapas progressivas para se 
estabelecer consenso sobre os indicadores, os 
parâmetros, as fontes de verificação e a definição 
da formatação dos relatórios. 

Apesar da existência de Relatórios 
Gerenciais no Prontuário Eletrônico, constatou-se a 
falta de apropriação por parte do quadro gerencial 
quanto à utilização das informações 
disponibilizadas. 

Foi realizado um seminário para sensibilizar o 
quadro gerencial, enfatizando a importância da 
utilização da informação para a tomada de decisão. 

Na seqüência, foram organizadas oficinas 
nos Distritos Sanitários, com a participação dos 
gerentes e profissionais das Unidades de Saúde, 
com o objetivo de consensar os indicadores e 
parâmetros a serem priorizados no planejamento 
local. 

Para apoiar esta etapa, foi elaborada pelo 
Centro de Informação em Saúde e Coordenadores 
de Informações dos Distritos Sanitários, a planilha 
de programação que serviu de material de suporte 
para os trabalhos nas oficinas. A planilha de 
programação local e distrital foi construída a partir 
dos indicadores e parâmetros padronizados nos 
protocolos adotados pela SMS. 

Nesta etapa, consensou-se a planilha de 
programação, contendo os principais indicadores e 
os respectivos parâmetros a serem priorizados no 
planejamento local. 

Na etapa seguinte, foram realizados reuniões 
com os profissionais e gerentes que resultaram na 
definição das informações necessárias para o 
monitoramento do planejamento local, no 
estabelecimento das fontes para a verificação e na 
formatação dos relatórios. 

Desta forma, estruturou-se o SIG que tem 
como propósito expor as informações 
disponibilizadas no Prontuário Eletrônico para a 
gestão das Unidades de Saúde, possibilitando o 
monitoramento do planejamento local e o 
acompanhamento das metas pactuadas. 

O conjunto dos relatórios do SIG foi 
organizado para apoiar a tomada de decisão 
clínica, epidemiológica e gerencial, bem como o 
desencadeamento de ações que busquem a 
melhoria contínua dos serviços. 
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O SIG é composto por VI módulos de relatórios 
agrupados por finalidade. Cada módulo de 
relatórios tem um propósito definido, buscando 
sistematizar as informações para análise: da 
produção, do processo de trabalho, do perfil 
epidemiológico e dos programas de atenção à 
saúde. 
Os módulos encontram-se, assim estruturados: 
 
� Módulo I - Mapas de Produção  
♦ Geral de Procedimentos 
♦ Geral de Procedimentos Realizados por 
Categoria Profissional 
♦ Geral de Procedimentos Individuais e por 
Categoria Profissional 
♦ Produtividade e Produtividade Corrigida 
♦ Boletim de Produção Ambulatorial – BPA 
♦ Boletim de Produção Ambulatorial – BPA 
(Diferença) 
♦ Integração BPA para o Sistema do Ministério 
 
� Módulo II - Mapas de Perfis de Produção 
♦ Perfil da Produção Médica 
♦ Perfil do Atendimento Médico 
♦ Perfil do Atendimento Médico / Pronto 
Atendimento 
♦ Perfil do Atendimento Médico / Sala de 
Emergência 
♦ Perfil do Atendimento / Leito Curta 
Permanência 
 
� Módulo III – Mapas Epidemiológicos 
♦ Mapa Geral de Diagnósticos – por Sexo e por 
Grupo da CID  
♦ Mapa Geral de Diagnósticos Principais – 
Conforme Solicitação 
♦ Mapa Geral de Diagnóstico - por Faixa Etária e 
por Grupo da CID  
♦ Acompanhamentos de Casos CID 
 
� Módulo IV – Vacinas 
♦ Vacinas Aplicadas Por Mês 
♦ Cobertura Vacinal de Crianças Menores de Um 
Ano 
♦ Taxa de Abandono para Crianças Menores de 
Um Ano 
♦ Faltosos na Aplicação de Vacinas e 
Endereçamento 
♦ Notificação de Faltosos em Vacinas 
♦ Menores de Um Ano cm Situação Vacinal não 
Ideal 
♦ Balancete de Estoque de Vacinas 
♦ Movimentação Mensal de Vacinas 
 
� Módulo V – Integração SIAB 
♦ Migração Domicílio / Usuário 

♦ Relatório Domicílio / Usuário Sintético 
♦ Relatório Domicílio / Usuário Analítico 
♦ Relatório PMA2 – Produção SIAB 
♦ Consulta de Profissionais SIAB - Prontuário 
 
� Módulo VI – Programas  
♦ Listagem de Usuários em Programa 
♦ Inscrições Realizadas no Período -Diabético 
♦ Inscrições Realizadas no Período - Hipertensos 
♦ Inscrições Realizadas no Período - Gestantes 
♦ Inscrições Realizadas no Período-Criança 
♦ Concentração de Consultas/Atendimentos 
sobre Gestantes 
♦ Concentração de Consultas/Atendimentos 
sobre Hipertensos 
♦ Concentração de Consultas/Atendimentos 
sobre Diabéticos 
♦ Concentração de Consultas/Atendimentos 
sobre Criança 
♦ Exames Realizados no Período – Gestantes 
por Exame e Idade Gestacional 
♦ Acompanhamento Prevenção do Câncer 
Ginecológico por Tipo 
 
Resultados 
 

Através do SIG, estes relatórios estão sendo 
disponibilizados para as Unidades de Saúde, 
Distritos Sanitários e Coordenações. Estes 
relatórios podem ser solicitados por períodos e com 
diferentes níveis de desagregação, permeando todo 
o corpo gerencial da SMS.  

Além disto, o dinamismo proposto, 
principalmente nos relatórios de Programa, muito 
contribuem para avaliação e monitoramento do 
perfil epidemiológico do município. 

A partir da implantação do TERCOM e do 
SIG, vem se observando um aumento da cobertura 
das ações programadas, resultando no aumento da 
cobertura das gestantes, crianças e portadores de 
hipertensão, diabetes, transtornos mentais, entre 
outras patologias. 

O SIG vem possibilitando classificar as 
gestantes, crianças e portadores de hipertensão, 
diabetes e transtornos mentais, por grau de risco e 
monitorar a concentração de consulta/atendimento 
e o manejo clínico de acordo com o risco.  

Possibilita estabelecer o perfil epidemiológico 
da população cadastrada na unidade de saúde, a 
cobertura de crianças vacinadas, de mulheres com 
preventivo de câncer de colo uterino e mama, de 
gestantes com teste HIV e VDRL no pré-natal, entre 
outros. 

Fornece dados de produtividade por 
profissional, por categoria profissional, por turno de 
trabalho. O SIG possibilita perfilizar os 
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atendimentos realizados na unidade de saúde, os 
exames laboratoriais solicitados pelos profissionais 
das unidades de saúde, os encaminhamentos para 
as consultas especializadas e os internamentos.  

O SIG traz transparência e profissionaliza a 
gestão das unidades de saúde. Reorienta o 
trabalho das equipes de saúde para o 
planejamento, uma vez que ao TERCOM está 
atrelado um incentivo financeiro para as equipes 
que cumprirem as metas pactuadas. Reforça o 
compromisso das equipes de saúde para uma 
gestão de resultados. 
 
Conclusões 
 

Com o a pactuação da atenção básica entre 
o município, o estado e o Ministério da Saúde, 
torna-se imprescindível envolver todo o corpo 
técnico e gerencial para que se atinja as metas 
pactuadas. 

A SMS, através do Termo de Compromisso, 
consensou com as equipes de saúde a planilha de 
programação local e distrital, definindo os 
indicadores e parâmetros, fornecendo instrumentos 
para o planejamento local.  

Consensou também o SIG, padronizando e 
disponibilizando as informações para o 
monitoramento das metas pactuadas no 
planejamento local. 

Com o TERCOM e o SIG, vem se 
intensificando o trabalho das equipes de saúde na 
busca da excelência e do impacto das ações nos 
indicadores de saúde das famílias residentes nos 
territórios das unidades de saúde. 

Em Curitiba, o SIG constitui-se em um grande 
avanço, na sistematização e socialização da 
informação, contribuindo para a melhoria da 
qualidade da gestão dos serviços de saúde. É a 
informação certa, no tempo certo, para as pessoas 
certas. 
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Resumo – O processo de ensino-aprendizagem cria muitas expectativas nas crianças. A aquisição da 
habilidade de ler e escrever é ansiosamente esperada pelos pais e pela sociedade. Estas expectativas 
pesam nas crianças que não apresentam um desempenho esperado, reduzindo sua auto-estima e 
contribuindo para que ela desista de aprender. Este trabalho apresenta um jogo de computador para auxiliar 
o letramento de crianças especiais com dificuldades na formação de palavras. Desta forma, através do jogo 
pretendemos transformar o lúdico em uma atividade útil, facilitando o aprendizado.   
 
Palavras-chave: Jogos de Computador, Informática na Educação e Educação Especial. 
 
 
Abstract -  The teaching and learning processes create a lot of expectative in kids. The acquisition theses 
abilities are anxiously expect their parents and society. Theses expectative are a problem to children who 
don’t have the expected performance, which reduces their self-steem and contributes to giving up learning. 
This work presents a computer game for assistance the literacy of special children with difficult in formation 
of words. The children with this difficult writing word with letter or syllables leave out. Thus, by game we can 
transform ludical into useful activity, facilitating the learning. 
 
Key-words: Computer Games, Computer in Education and Special Education  
 
 
Introdução 
 

As crianças especiais apresentam 
necessidades educacionais diferentes da maioria 
das crianças e jovens. A reabilitação feita com o 
auxilio de uma equipe multi profissional permite 
desenvolver as potencialidades e diminuir suas 
limitações, através de diferentes técnicas ou 
softwares, possibilitando a exploração máxima do 
seu desenvolvimento físico, mental e sensorial.   

Os jogos com fins educacionais têm grande 
importância no desenvolvimento infantil, pois 
provocam nas crianças estímulos motivadores no 
processo de ensino aprendizagem [1]. Não há 
dúvidas que o jogo é incompatível com a busca 
de resultados, típica de processos educativos. 
Mas através dos jogos a criança aprende a agir, 
sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e 
autoconfiança, sendo portanto facilitado o 
desenvolvimento da linguagem, do pensamento e 
da concentração [2]. Neste caso é preciso que o 
jogo seja apresentado como uma atividade lúdica 
e não transparecê-lo como uma tarefa ou 
atividade educativa. Entretanto, Friedmann [3] 
ressalta que é importante deixar de lado a idéia 
de jogo pelo jogo, mas considerar o jogo como 
instrumento de trabalho e um meio para atingir 
objetivos preestabelecidos. As divergências em 

torno do jogo educativo estão relacionadas à 
presença concomitante de duas funções: função 
lúdica – o jogo propicia a diversão, o prazer e até 
o desprazer quando escolhido voluntariamente, e 
função educativa – ensina qualquer coisa que 
complete o indivíduo em seu saber, seus 
conhecimentos e sua apreensão do mundo. O 
equilíbrio entre estas duas funções é o objetivo do 
jogo educativo. O desequilíbrio provoca duas 
situações: não há mais ensino, há apenas jogo, 
quando a função lúdica predomina ou, o contrário, 
quando a função educativa elimina todo 
hedonismo, resta apenas o ensino. 

Os jogos educacionais podem, portanto 
desenvolver as capacidades intelectuais do 
jogador. É importante neste caso, que o software 
seja bem elaborado, para manter o equilíbrio 
entre o objetivo educacional e a competição do 
jogo [4], e também possua uma interface gráfica 
sofisticada integrando imagens e efeitos visuais 
para facilitar a imersão do usuário no jogo. 

Uma das dificuldades apresentada pelas 
crianças especiais, é que, em alguma fase do 
letramento, elas escrevem utilizando quase todas 
as letras da palavra proposta pelo educador, 
omitindo algumas. Desta forma, o jogo 
desenvolvido visa concretizar na criança a 
percepção da quantidade de letras contidas nas 
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palavras, através de efeitos visuais que 
proporcionam um feedback de acordo com suas 
ações no jogo.  

O jogo permite que a criança, através da 
internet, socialize com outras crianças mais 
experientes ou mesmo um educador. Neste caso, 
ela realiza uma atividade coletiva ou multiplayer e 
sua aprendizagem pode ser facilitada de acordo 
com o conceito de zona desenvolvimento 
proximal proposto por VYGOTSKY [2]. 
 
 
Metodologia 
 

Um jogo de computador pode ser definido 
como um sistema composto por três partes 
básicas, que são: enredo, motor (engine) e 
interface interativa [8]. O sucesso do jogo está 
associado à combinação perfeita destes 
componentes. 

O enredo define a trama, os objetivos que o 
jogador através de uma série de passos deve 
atingir para passar para o próximo nível ou 
terminar o jogo.  

O motor é o sistema de controle. Ele controla 
a reação do jogo em função a uma ação do 
usuário. A implementação do motor envolve 

diversos aspectos computacionais, tais como a 
escolha apropriada da linguagem de 
programação em função de sua facilidade de uso 

e portabilidade, o desenvolvimento de algoritmos 
específicos e o tipo de interface com o usuário. 

A interface interativa controla a comunicação 
entre o motor e o usuário, mostrando 
graficamente um novo estado do jogo e seu 
desenvolvimento envolve aspectos artísticos 
cognitivos e técnicos. O valor artístico esta na 
capacidade que ela tem de valorizar a 
apresentação do jogo, atraindo usuários e 
aumentando sua satisfação ao jogar. O aspecto 
cognitivo está relacionado à correta interpretação 
gráfica pelo usuário. E o aspecto técnico envolve 
performance, portabilidade e a complexidade dos 
elementos gráficos [8].  

A trama do jogo é sobre um garoto que tem 
sua bicicleta roubada e cujas peças são 
oferecidas como prêmio em um parque de 
diversões. Jogando nos brinquedos do parque é 
possível recuperar as peças e montar a bicicleta. 
Estes brinquedos permitem que as crianças 
façam associações entre uma imagem e seu 
significado escrito, reportando no jogo efeitos 
visuais que mostrem quando a opção escolhida 
falta, sobra ou possui a quantidade de letras 
corretas. Neste caso, foi utilizado um conjunto de 
vinte imagens de fácil interpretação definido pelo 
educador. 

O jogo foi organizado em cinco fases, 
representando as cinco peças divididas da 
bicicleta. A primeira fase é uma adaptação de um 
jogo de tiro ao alvo. O jogador visualiza uma 

 

 
Figura 1 – Fluxograma do jogo 
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imagem exibida em uma tela e deve escolher 
uma entre três bolas com palavras grafadas. 
Caso o jogador escolha uma bola com a inscrição 
grafada corretamente, o programa exibe uma 
animação do personagem acertando a bola no 
alvo e um palhaço caindo no tanque de água e 
ela recebe uma roda da bicicleta como prêmio. 
Caso ele escolha uma bola grafada com letras 
faltando, a bola cai antes do alvo. Analogamente, 
se a criança escolhe uma opção com letras 
sobressalentes, ele atira a bola além do alvo. 

O segundo desafio é um jogo de pescaria. A 
personagem deve fisgar entre vários peixes, com 
palavras grafadas, aquele que representa a 
imagem destacada no cenário. O jogador deve 
acertar a palavra correta para receber como 
prêmio a segunda roda de sua bicicleta. Se ele 
escolher uma palavra com letras incompletas, ele 
ganha uma roda pequena. Da mesma forma, 
caso escolha uma palavra com mais letras, 
recebe uma roda bem grande. 

A terceira fase é um jogo de levantamento de 
peso. O cenário desta fase é composto por uma 
torre com um sino em sua extremidade e são 
oferecidos ao jogador três martelos com palavras 
grafadas. Ele deve escolher o martelo que 
representa uma imagem mostrada na tela. Caso 
ele escolha uma palavra com menos letras, o 
martelo não possui peso suficiente para que o 
dispositivo no alto da torre seja acionado. Se ele 
escolher uma palavra com mais letras, ele não 
consegue levantar o martelo, e 
conseqüentemente não atinge seu alvo. Quando 
o jogador escolhe a palavra corretamente 
grafada, o martelo possui o peso ideal para que o 
sino no alto da torre seja acionado, em 
conseqüência ele ganha o banco da bicicleta. 

O quarto desafio é baseado em um jogo de 
basquete. Nesta fase a criança deve jogar bolas 
de basquete com letras grafadas em uma cesta 
com o formato da boca de um macaco. As bolas 
estão grafadas com palavras corretas, palavras 
com menos letras e palavras com letras 
sobressalentes.  No cenário é exibida uma 
imagem e o jogador deve atirar as bolas com a 
palavra grafada corretamente. Neste caso, a bola 
é engolida pelo macaco. Caso ele escolha uma 
palavra errada o programa exibe uma animação 
da bola sendo cuspida pelo macaco. 

A última fase é composta por uma máquina de 
matar monstros. Ao iniciar o jogo a criança 
visualiza na tela uma imagem e o número de 
pontos que deve fazer. Seu objetivo no jogo é 
acertar o maior número de  monstros com 
palavras grafadas corretamente. Para cada 
monstro certo o placar é atualizado com dez 
pontos, e conseqüentemente são descontados 
cinco pontos para os que forem escolhidos com 
palavras incorretas. 

Ao completar os cinco desafios, o personagem 
consegue todas as peças da sua bicicleta e 
termina o jogo. 

O jogo foi desenvolvido utilizando os softwares 
Blender[5], Gimp[6] e Delphi[7]. Esses softwares 
foram escolhidos levando em consideração 
aplicabilidade e por serem de fácil aquisição, já 
que o Blender e o Gimp possuem licenças GPL 
(General Public Licence) e o Delphi possui uma 
versão de baixo custo. 

O Blender foi utilizado para modelar os 
cenários e  os personagens do jogo. Para gerar 
os modelos do cenário foram aplicadas 
deformações e operações booleanas entre 
primitivas geométricas.  

Os modelos dos personagens foram criados 
utilizando o script Make Human para o Blender. O 
Make Human é um conjunto de funções para criar 
personagens humanos. Os  modelos podem ter 
suas características modificadas através de um 
menu que permite a alteração de vários 
parâmetros do corpo, permitindo assim modificar 
o personagem de acordo com as características 
desejadas no jogo, tais como: jovem, adulto, 
velho, gordo, magro, alto etc. 

Para implementar a engine do jogo foi utilizado 
o ambiente de programação Delphi. 

As movimentações dos objetos e dos 
personagens no ambiente foram implementadas 
utilizando a técnica de animação por sprites [8]. 
As sprites foram criadas com as ferramentas de 
modelagem citadas acima e a partir destes 
modelos foi definido um algoritmo que lê os dados 
de entrada e atualiza os parâmetros do jogo a 
cada ciclo de tempo, ver Figura 1.  

Inicialmente, no “mundo” do parque (Figura 2), 
o programa define qual a fase escolhida pelo 
usuário. As fases do jogo estão organizadas de 
forma não seqüencial, permitindo ao jogador total 
liberdade de escolha sobre qual fase começar e 
quais ele acessa posteriormente.  

Se o jogador escolher a primeira fase, o 
algoritmo lê os dados de entrada em Var1 e o 
compara com a variável P1 que representa a 
palavra destacada no cenário. Se esta 
comparação for verdadeira, o algoritmo atribui a 
roda da bicicleta como prêmio e então volta para 
o mundo inicial e aguarda o usuário escolher 
outra fase. Entretanto, se a comparação for 
negativa, o algoritmo volta no início do jogo sem 
atribuir o prêmio ao jogador. 

Caso o jogador escolha a quarta fase, o 
algoritmo lê os dados de entrada e executa um 
looping ,onde o usuário escolhe dez valores e 
estes são comparados com a palavra desejada. 
Se as comparações forem verdadeiras o 
programa exibe uma animação da bola caindo na 
boca do macaco e o jogador ganha a segunda 
roda da bicicleta. Caso sejam negativas, é exibida 
uma animação da bola sendo cuspida. Após este 
teste o programa volta para o início e aguarda a 
escolha de outra fase. Depois de concluídas 
todas as fases, o programa é encerrado. 

Para validar o jogo precisa-se verificar se ele 
proporciona um meio com o qual as crianças 
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podem se apropriar de capacidades lingüísticas já 
comprovadas por Vigotsky [2], Piaget [9] , Smolka 
[10],  Ferreiro e Teberosk[11]. Para tanto 
solicitamos que uma educadora especialista em 
alfabetização de crianças especiais avaliar se o 
método pedagógico é correto . Verificou-se 
também se a interface gráfica que permite a 
integração de imagens e efeitos visuais facilita a 
imersão do usuário no jogo. 

 
 

Resultados 
 

A figura 2 mostra a tela inicial do jogo. Nesta 
etapa a criança anda pelo cenário e escolhe em 
qual dos brinquedos quer jogar. 
 

 
Figura 2 – Tela inicial do jogo 

 

 
Figura 3 – Tela da fase máquina de basquete 

 
Na figura 3 apresentamos um exemplo de um 

jogo na fase máquina de basquete. Neste 
exemplo, a criança deve jogar as bolas grafadas 
com a palavra banana na boca do macaco para 
ganhar a roda da bicicleta 

A figura 4 mostra um exemplo da fase 
pescaria. Neste caso, é apresentado um tanque 
com três peixes contendo palavras grafadas. A 
criança deve pescar o peixe com a inscrição 
correta para ganhar o quadro da bicicleta.  

 

 
Figura 4 – Tela da fase pescaria 

 
Na fase tiro ao alvo (figura 5) a criança deve jogar a 

bola com a palavra corretamente grafada. Neste caso, 
ela ganha a outra roda da bicicleta se jogar a bola com 
a palavra sapatos. 

 

 
Figura 5 – Tela da fase tiro ao alvo 

 
 
Discussão e Conclusões 
 

O jogo foi testado por duas crianças, uma de 
8 e outra de 10 anos, que apresentavam 
dificuldades de aprendizagem em função de 
problemas motores provocados por paralisia 
cerebral. A educadora que dá acessoria ao 
projeto achou que o jogo atende a proposta de 
letramento pretendida.  

A apresentação das fases de modo não 
seqüencial tornou o jogo mais flexível, permitindo 
que a criança que apresente dificuldade em uma 
fase continue jogando em outra e volte a acessa-
la posteriormente, desafiando-as até que alcance 
resultados positivos. 

A linguagem de programação utilizada 
mostrou-se de fácil implementação. O programa 
desenvolvido possui um código eficiente, criando 
uma interface sem a presença de flicks e também 
proporciona  portabilidade para o sistema 
operacional Linux, através do ambiente de 
programação kylix, que é compatível com o 
Delphi. 

O jogo proporcionou grande interesse nas 
crianças, que ficaram encantadas com as 
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animações e efeitos visuais da interface gráfica e 
também com a possibilidade de brincar com o 
computador, fazendo com que o lúdico se torne 
útil proporcionado prazer e ao mesmo tempo 
facilitando a aprendizagem. 
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Resumo - Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma base de imagens médicas de uso livre, em
diferentes propósitos e, que seja capaz de armazenar imagens de diferentes modalidades para a avaliação
de software e algoritmos de processamento de imagens. Estamos implementando a arquitetura de uma
base de imagens médicas distribuída, incluindo ferramentas para anotação em imagens médicas e um
repositório para documentos e softwares de processamento de imagens. O sistema oferece uma infra-
estrutura para testes/validação e outros recursos para o desenvolvimento de algoritmos de processamento
de imagens médicas. Tais recursos compreendem softwares, artigos científicos, imagens gold standards e
pós-processadas, tornando a comunidade que desenvolve ferramentas de processamento de imagens mais
provida de recursos para tais atividades.

Palavras-chave: Base de Imagens Médicas, Imagem Médica, Avaliação de Algoritmos.

Abstract - This work presents the development to make available a free online, multipurpose and
multimodality medical image database for software and algorithm evaluation. We have been implemented a
distributed architecture for medical image database, including authoring, storage, and repository for
documents and image processing software. The system offers a complete test bed and many other
resources to the development of image processing algorithms. This includes software, scientific papers, gold
standards and post-processed images, providing the community with a better environment for evaluation.

Key-words: Medical Image Database, Medical Image, Algorithms Evaluating.

Introdução

Desde a descoberta do raio-X, as imagens
médicas (IM) têm se tornado um recurso
importante e, atualmente, são amplamente
utilizadas na prática da Medicina[1]. Tais imagens
oferecem, não apenas uma forma de visualizar
órgãos, tecidos, ossos e outras estruturas do
corpo de um paciente, mas também meios  para
monitorar os efeitos de tratamentos e auxiliar no
planejamento de cirurgias.

Os radiologistas e clínicos, por meio da
compreensão dos fenômenos fisiológicos e da
experiência acumulada na análise de casos
similares e antagônicos, têm construído o
conhecimento utilizado no diagnóstico a partir de
IM. Porém, devido às limitações da percepção
humana e da riqueza de dados presente nas
IM[2], pode-se argumentar que várias regras
passam despercebidas. Com o surgimento dos
digitalizadores de IM e dos equipamentos digitais,
esses problemas têm sido, em parte,
minimizados[3,4]. Uma das vantagens do uso de
IM em formato digital é a possibilidade de
manipulação direta de seu conjunto de dados

(processamento). Tal possibilidade tem oferecido
subsídios valiosos na análise de IM[5].

Atualmente, há uma grande quantidade de
métodos, de diferentes abordagens e finalidades,
para o processamento de IM. Uma das grandes
dificuldades no desenvolvimento de software para
o processamento digital de IM é a falta de bases
de imagens abrangentes, capazes de oferecer
meios para comparação entre os diferentes
métodos, viabilizando a objetiva avaliação destes.

Estamos apresentando neste trabalho o
desenvolvimento  de uma ampla e rica base de
IM anotadas e classificadas, que pode ser
utilizada para desenvolver, testar e avaliar novos
algoritmos de processamento de IM.
Eventualmente, esta base poderá ser utilizada na
certificação de softwares de processamento de
IM, bem como para atividades didáticas em
Radiologia

Metodologia

Somente a criação da coleção de IM é
insuficiente para se atingir os objetivos deste
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projeto. Tais imagens devem ser arquivadas num
padrão público e aberto (como DICOM – Digital
Imaging and Communications in Medicine), em
formato sem perdas, com calibração, anotações
(como regiões de interesse e quantificações),
com possibilidades de classificação por meio de
diferentes critérios.

Algumas bases de IM estão disponíveis e
com acesso público[6,7]. Porém, tais bases são
limitadas a domínios e finalidades muito
específicos, o que restringe a abrangência de seu
conjunto de dados. Outro aspecto é qualidade e
formato das IM dessas bases que, usualmente,
são convertidas para um formato nativo da
Internet (GIF ou JPEG), fazendo com que se
perca informações importantes obtidas durante o
processo de aquisição.

O requisito principal deste projeto
compreende o acesso público, de forma a
contemplar a manipulação de um conjunto
heterogêneo e abrangente de dados clínicos.
Uma vez que o espaço exigido para o
armazenamento de IM não é pequeno,
trabalhamos no projeto e desenvolvimento de
uma arquitetura que envolve modelos de bases
de dados distribuídas que suportem o
armazenamento de IM de diferentes modalidades,
anotações clínicas, regiões de interesse, bem
como a realização de análises multi-modais e o
armazenamento de algoritmos e metodologias de
processamento de IM. A Figura 1 mostra os
principais componentes dessa arquitetura.

Im agens
M édicas

Conjunto de
gold-standards

Anotações
(m eta-
dados)

R epositório de Objetos

Índice 
de IM

G erenciador das 
IM  e com ponentes 

de IM Índice 
de O bjetos 

G erenciador
de M eta-dados

(Anotações)

Processador de Pesquisa Serviço  de Arm azenam ento e
Pré-processador de O bjetos

In terface da Base de Im agens M édicas

H ierarquia de
classes defin ida

pelo usuário

O bjetos 
com ponentes

das IM

Repositório  de 
A lgoritm os de 

P rocessam ento 
deIM

Usuários Adm inistrador

Figura 1 – Componentes da base de IM.

Em contrapartida ao acesso público e
distribuído, às informações da base de IM,
esperamos que a base cresça em volume de
dados, tipos e abrangência de casos clínicos.
Para tanto, temos trabalhado na implementação
do caso de uso mostrado na Figura 2, onde
retrata, além dos usuários, a presença do
colaborador (contribuinte), bem como do
certificador incumbido de fazer a validação de
cada caso clínico adicionado à base. Nesse caso,

a base conta com um sistema de controle de
acesso e autenticação[8] que oferece diferentes
níveis de acesso para cada usuário de modo a
controlar “quem pode quê, quando e onde”, de
acordo com suas informações cadastrais.

Autenticar usuario

Repositórios de casos
Bancos de dados de:
1) imagens e dados clínicos, incluindo anotações sobre imagens: ROIs, resultados numéricos, etc
2) softwares para processamento de imagens e dados associados

PEP_incor

Inserir novos casos via Web
<<uses>>

Obter via Web  lista de casos, 
escolher, processar

<<uses>>

Pesquisador

<<communicates>>

Validar casos, corrigir, anotar

<<uses>>

Certificador

Prontuário 
Eletrônico de 
Pacientes do 
InCor

Coordenador Cadastrar

<<uses>>

Figura 2 – Caso de uso de usuários da base IM.

Estamos considerando caso clínico, como
sendo o estado patológico de um paciente,
inicialmente descrito por meio dos sintomas
(queixa e duração) e anamneses. Em função dos
sintomas, anamnese, exames físicos e evolução,
o diagnóstico de um caso clínico pode necessitar
de recursos como exames baseados em
imagens. Apesar de um caso clínico ser
composto por conjunto de informações clínicas
obtidas de diferentes fontes, não somente a partir
das IM, para o desenvolvimento deste trabalho
estamos considerando e armazenando apenas os
casos clínicos com IM radiológicas, embora a
arquitetura do projeto tenha condições de
armazenar outras informações clínicas além de
IM. Seguindo o modelo de informações proposto
pelo padrão DICOM 3[9], estabelecemos que
cada caso clínico é composto por estudos
clínicos, os estudos compostos por séries
(conjunto de imagens) e as séries compostas por
imagens.

Uma vez que as IM constituem um dos meios
mais significativos para comunicação de
informações anatômicas[10], o desenvolvimento
de aplicações que manipulam IM deve considerar
a necessidade de uma arquitetura capaz de tratar
os diferentes contextos no que diz respeito à
organização, análise e visualização das
informações clínicas, considerando pelo menos a
anatomia e modalidade do estudo clínico. Numa
visão prática, os requisitos desses contextos
compreendem um conjunto de componentes
voláteis, dentre os quais destacamos:

• Os atributos particulares e intrínsecos de
cada modalidade;

• Contexto e parâmetros de aquisição das
IM;
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• A anatomia (parte do corpo objeto de
estudo);

• Intercambiabilidade de algoritmos para
operações específicas e críticas, em
função da anatomia, modalidade e tipo de
exame;

• Mudança de hardware, no que diz
respeito à memória, capacidade de
processamento e suas limitações;

• Diferentes ferramentas para manipulação
e visualização de IM em função da
anatomia, modalidade e tipo de exame.

Para suprir estes requisitos e realizar o
tratamento de cada um dos componentes voláteis
elencados acima, desenvolvemos uma interface
para manipulação de dados sobre IM (Figura 3).
Embora nos baseamos nos modelos de imagens
propostos pelo padrão DICOM e CIAS(Clinical
Image Access Service) [11], esta interface
oferece alto nível de abstração para manipulação
de IM de diferentes formatos, o que nos
possibilita obter eficiência e performance em
tarefas de processamento.

Monochrome Color

RGB

Graph

ImageHead
PixelData

Overlay

PalleteCol CMYKYCbCr

ImageObject
getImage()
getDumpInfo()
getCenterValue()
getWindowValue()
getImageHeight()
getImageWidth()
setWindowCenter()
calculateAutomaticWindowCenter()
setNegative()
rotateLeft()
rotateRight()
horizontalFlip()
verticalFlip()

1

1

1
11

1

1
1

CurvesImageSeries
1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

0..*

1

0..*

1 1..*1 1..*

Figura 3 – Interface para manipulação de IM.

Usualmente, as IM de um estudo clínico são
acompanhadas de cálculos, medidas e
informações descritivas. Tais itens compõem o
laudo que, normalmente, é visto como um
conjunto interpretações de um radiologista e é o
produto final de um exame. Com isso, uma vez
que o laudo constitui um vínculo importante entre
o diagnóstico e o tratamento da patologia,
estaremos armazenando para cada estudo o
laudo correspondente.

De modo a assegurar a longevidade e os
aspectos do uso de padrões, os laudos estarão
sendo armazenados como objetos DICOM
Structured Reporting (DICOM SR), segundo as
especificações do suplemento 23 do padrão
DICOM. DICOM SR, em consonância com o
padrão DICOM, é um conjunto de especificações
que suporta a representação do conteúdo de
imagens e gráficos, de modo a oferecer um

recurso padronizado para o compartilhamento de
laudos na forma de documentos estruturados. Tal
recurso possibilita vincular os achados textuais da
avaliação do radiologista às imagens pertinentes.

Nossa implementação, de acordo com as
especificações do padrão, está baseada numa
hierarquia na forma de árvore. Tal implementação
tem permitido a criação de um documento capaz
de armazenar texto, códigos, medidas numéricas,
referência para imagens específicas, sinais,
coordenadas espaciais de áreas específicas ou
regiões de interesse numa IM, bem como fazer a
sua referência. Outro aspecto relevante é a
possibilidade de codificação dos nomes dos
campos a partir de terminologias médicas
padronizadas como SNOMED, LOINC, etc.

Ressaltando que os casos clínicos serão
inseridos na base pelos diversos usuários de
diferentes regiões. A estes casos e suas fontes
serão dados seus devidos créditos. Um requisito
é que as informações que identificam o paciente
do caso clínico deverão estar anonimizadas para
inserção na base. A fim de assegurar a qualidade
do conjunto de dados clínicos da base termos a
figura do moderador (certificador), que tem como
tarefa aceitar o rejeitar casos clínicos submetidos
inseridos na base. Para cada especialidade e
modalidade clínica, estará disponível um
moderador para analisar e certificar os casos
clínicos recém-inseridos.

Atualmente, uma grande quantidade de
algoritmos é utilizada nas tarefas de
processamento de IM. A maioria desses
algoritmos realizam tarefas como registro,
compressão, segmentação e classificação. Pelo
fato de haver algoritmos que implementam
diferentes metodologias e abordagens
disponíveis, um dos maiores desafios é a seleção
racional do melhor método para a realização de
uma tarefa específica. Por um lado temos os
desenvolvedores e/ou pesquisadores  que
necessitam comparar os resultados obtidos por
seus métodos e os usuários que necessitam
selecionar um método adequado para realizar
uma tarefa. Nesse contexto, surge a necessidade
de um conjunto de dados para testes e avaliação
destes algoritmos, tal conjunto é oferecido pela
base de IM deste projeto.

Além das IM, laudos e regiões de
interesse (devidamente identificadas e
segmentadas), a arquitetura da base está
preparada para o armazenamento de algoritmos e
softwares de processamento de IM. Juntamente
com estes softwares e algoritmos poderão ser
armazenados e documentados os procedimentos
utilizados para teste, bem como a referência para
o conjunto de dados de teste. Esta documentação
tem por objetivo armazenar a avaliação dos
efeitos de processamento e viabilizar a
reprodução do cenário de testes.

A escolha do critério apropriado para
avaliação do algoritmo é um aspecto muito
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importante neste processo. O usuário seleciona o
critério que mais lhe apraz. Usualmente, os
critério de avaliação consistem na comparação
dos resultados obtidos com os resultados
esperados (ground truth ou gold standards), o que
se resume na determinação das mudanças
ocorridas, como estas ocorreram durante o
processamento e suas amplitudes.

A intenção é que cada algoritmo ou
software submetido à base tenha uma
documentação completa do processo de teste e
validação, incluindo o conjunto de dados
utilizados, as imagens ground truth e os
resultados obtidos. Estes softwares e algoritmos,
como igualmente ocorre com os casos clínicos,
também passam pelo processo de certificação do
moderador, recebem nota de avaliação e são
armazenados os conjuntos de dados utilizados
nos testes destes. Um outro aspecto do projeto é
a possibilidade de criação de referências
bibliográficas a documentos que se encontram
em periódicos e outras bases de dados clínicos.

A implementação deste trabalho foi e está
sendo totalmente realizada com o uso de padrões
(RadLex, BI-RADS, DICOM, DICOM SR, etc) e
ferramentas de desenvolvimento de domínio
público, como é o caso da linguagem de
programação Java e Java Server Pages[12], bem
como o software gerenciador de banco de dados
PostgreSQL[13]. A Figura 4 mostra o diagrama de
desenvolvimento dos principais componentes da
base de imagens.

Database Server

Clinical
Cases DB

MACA
DB

DB
Server

Web Server
WWW
Server

Web
Pages

ClientImage
Provider

Web
Browser

IM Viewer
Applet

Figura 4 – Diagrama de Desenvolvimento.

Resultados

Com o desenvolvimento deste trabalho
temos conseguido oferecer meios para
modelagem do armazenamento de IM e
algoritmos de processamento destas imagens.
Adicionalmente, tal estudo e modelagem têm
viabilizado estabelecer políticas para a
distribuição de recursos e o acesso público,
juntamente com o compartilhamento de casos

clínicos tidos como interessantes e de grande
relevância para a comunidade acadêmica,
científica e prestadora de assistência.

Com esta abordagem conseguimos prever
algumas vantagens em relação aos tradicionais
PACS para acesso e manipulação de dados
sobre IM, dentre as quais destacam-se:
• A Web, dada à sua natureza onipresente,

oferece uma interface de rede com
funcionalidade universal e independente de
plataforma;

• Facilidade de instalação e manutenção do
software;

Outro resultado positivo é a integração de
comunidades e a troca de experiências por meio
da divulgação dos casos clínicos. E nesse
sentido, este trabalho tem contribuído para a
criação e disponibilização de um grande arquivo
didático digital, para atividades de ensino e
pesquisa em Radiologia.

A implementação das especificações do
DICOM SR tem possibilitado a criação de uma
base de laudos clínicos codificados, de modo a
utilizar diferentes dicionários de dados, bem como
a realização de buscas semânticas [14]. Esses
codificados podem ser facilmente mapeados de
DICOM SR para tecnologias como XML
(Extensible Markup Language) o que oferece
vantagens como o acesso ao estudo clínico por
meio de dispositivos móveis ou thin clients por
meio de um navegador de Internet.

Discussão e Conclusões

Com amplo uso e popularização dos meios
de comunicação, sobretudo a Internet, é
tendência mundial que as diversas comunidades
trabalhem cada vez mais em conjunto no intuito
de somar esforços e evitar retrabalhos. Nesse
sentido, o desenvolvimento do trabalho aqui
apresentado tende a contribuir para tal propósito.

Há anos, diversas pesquisas têm sido
fomentadas e diversos esforços têm sido
despendidos no desenvolvimento de
metodologias para análise dos dados clínicos.
Poucas dessas metodologias têm sido
amplamente testadas e utilizadas com eficiência e
eficácia. Apenas como exemplo, vale lembrar da
dificuldade em se reproduzir, a partir de um
artigo, o cenário de testes e desenvolvimento de
algoritmo de processamento de imagens e sua
inserção no uso diário.

Para a comunidade envolvida em
atividades de desenvolvimento de algoritmos de
processamento de IM, trata-se de um valioso
conjunto de dados que oferece condições para
novos desenvolvimentos, além da possibilidade
de reconstrução de cenários e condições de
testes e desenvolvimentos.

Sabemos que existem bases IM que
mantém conjuntos de dados com excelente
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qualidade. Não é nossa intenção que este
trabalho seja apenas “mais uma base de IM”.
Para tanto, projetamos uma arquitetura com
suporte à integração de outras bases de IM  por
meio de metadados. O que pretendemos e temos
conseguido com êxito, no desenvolvimento deste
trabalho é aproximar as diversas comunidades
que utilizam as IM, cada uma em seu domínio, no
sentido de contribuir e fortalecer as atividades de
ensino, pesquisa e assistência.
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Resumo - Este artigo descreve a importância da prescrição de terapia nutricional em um serviço hospitalar e 
relata sobre a padronização ocorrida em um sistema de prescrição eletrônica de um hospital universitário 
terciário.  Através desta padronização a Divisão de Nutrição e Dietética obtêm diversos benefícios. 
 
Palavras-chave: Terapia Nutricional, Prescrição Eletrônica, Padronização de dietas. 
 
Abstract - This paper describes the importance of the prescription of nutritional therapy in a hospital service and 
tells about the standardization happened in a system of electronic prescribing of a tertiary academical hospital.  
Through this standardization, the Division of Nutrition and Dietary obtain several benefits. 
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Introdução 
 

A alimentação exerce um papel fundamental 
na vida do ser humano cuja subsistência e 
propagação da espécie, dependem da oferta 
adequada de alimentos na qual sua deficiência, em 
qualquer etapa do processo vital, interfere no 
crescimento, no desenvolvimento e na manutenção 
da saúde.  

 Assim sendo, a alimentação ideal deve ser 
adequada ao estado em que o indivíduo se 
encontra, quer esteja ele sadio ou doente, de forma 
a ofertar ao organismo todos os nutrientes 
necessários para manter ou recuperar seu estado 
nutricional. Podendo também, ser utilizado como 
medida terapêutica, única ou auxiliar, no tratamento 
de doenças. 

Um estudo realizado em 1996,  pelo 
IBRANUTRI – Inquérito Brasileiro de Avaliação 
Nutricional Hospitalar - envolvendo 4000 pacientes 
internados em hospitais da rede pública do País, 
revelou que 48,1% dos pacientes apresentam algum 
grau de desnutrição, sendo que destes, 12,6% eram 
pacientes desnutridos graves e 35,5 % eram 
desnutridos moderados [1] . 

Outros estudos realizados nas últimas três 
décadas também indicaram alto índice de pacientes 
com o estado nutricional comprometido, 
demonstrando ser a desnutrição hospitalar um 
problema grave  [1], [2], [3], [4], [5], [6] e [7]  e que 
piora durante a internação do paciente devido a um 

conjunto de condições encontradas no ambiente 
hospitalar, podendo ter causas relacionadas ao 
próprio paciente, como o tipo e extensão da doença 
de base [1], [3], [6] e  [7] . 

Por todas essas razões, verifica-se que a 
alimentação adequada é um fator que merece 
destaque no tratamento dos pacientes, seja atuando 
diretamente na cura da doença ou como medida 
coadjuvante na evolução clínica dos pacientes 
internados, através da manutenção ou na 
recuperação do seu estado nutricional, o que acaba 
refletindo diretamente no tempo de permanência 
hospitalar e na diminuição da mortalidade e 
morbidade. 

Segundo Maculevicius, o Serviço de Nutrição 
Hospitalar tem como função dentro do contexto 
hospitalar a produção de bens de consumo e a 
prestação de serviços, fornecendo assistência 
nutricional adequada à clientela atendida, 
responsabilizando-se pelo controle qualitativo e 
quantitativo em todas as etapas do processo de 
produção e de atendimento, com atuação e 
competências bem definidas, e desenvolvendo 
ainda atividades de ensino, pesquisa e controle de 
qualidade [8].  

A alta competitividade de empresas nacionais 
e internacionais torna obrigatória a queda 
generalizada dos custos, evidenciando a 
maximização da eficiência. A necessidade de estar 
agregando valor aos produtos e serviços, faz com 
que qualquer tipo de imperfeição, erro ou re-trabalho 
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acabe por desbancar os preceitos de um bom 
gerenciamento de custos [9]. 

É fundamental, portanto, que ocorram 
aperfeiçoamentos de eficiência com o objetivo de 
diminuir, eliminar ou prevenir as perdas. O 
desenvolvimento de técnicas para diagnosticar, 
avaliar e definir a relevância de processos e perdas 
(diretas e indiretas), todas apoiadas num bom e 
adequado planejamento, é vital para a sobrevivência 
e manutenção de qualquer empresa, inclusive no 
segmento de alimentação de coletividades. A 
variedade de tarefas, a concomitância de atividades, 
o imediatismo de processos e de produtos, a larga 
lista de insumos utilizados em cada atividade, a 
heterogeneidade de hábitos e a falta de 
comprometimento, conhecimento, treinamento e 
adequação de colaboradores, acaba tornando a 
rotina dos Serviços de Alimentação um complexo 
contexto de estudo e gerenciamento [9]. 

Neste cenário, o emprego da informática 
como recurso para racionalização do trabalho, a 
partir da prescrição da Terapia Nutricional 
padronizada, viabiliza com eficiência tanto do ponto 
de vista técnico quanto administrativo, o 
encaminhamento das dietas aos pacientes 
internados. Ela tem sido uma grande aliada na 
busca da minimização de falhas provenientes da 
falta de comunicação, erros oriundos da intervenção 
humana na coleta da prescrição manual, 
identificação e solicitação de dietas. A 
informatização contribui para garantir a oferta 
precisa da dieta prescrita, assim como possibilita um 
controle estatístico efetivo considerando a rapidez 
com que se processam as informações, contribuindo 
para a otimização de todas as etapas envolvidas na 
sistemática da Terapia Nutricional.  

 
 
 
Metodologia 

 
O Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo (HCFMRP/USP) é um hospital geral de 
grande porte e que tem por finalidade a Assistência, 
o Ensino e a Pesquisa. Possui, em sua unidade 
Campus, 604 leitos ativados para o atendimento de 
nível terciário de pacientes provenientes das redes 
primária e secundária do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

O processo de informatização no HCFMRP 
iniciou-se em 1975, pela Prodesp, conforme 
determinava, à época, a política governamental [10]. 

Em 1995 foi criada uma Comissão de 
Informática, por entender a informática como 
alternativa viável para o melhor gerenciamento, 
aumento da produtividade e transparência das 

atividades. A partir de então, o Centro de 
Informações e Análises (CIA) assume as atribuições 
de gerenciar a informática no Hospital, criar e 
manter uma base tecnológica atualizada e 
desenvolver, “sob medida”, os sistemas para a 
Instituição, tendo sempre como diretriz, um Sistema 
de Informação Hospitalar integrado [10] . 

No início de 1997, foi criado o Sistema de 
Prescrição Médica e Dispensação de Medicamentos 
(Prescrição Eletrônica) [11]. Este sistema 
representou um avanço considerável para as áreas 
médicas, enfermagem, farmácia e administrativa que 
ganharam em agilidade, modernização e 
principalmente, segurança das atividades, pela 
possibilidade de haver uma interação entre os 
medicamentos prescritos e os encaminhados aos 
pacientes, através de um controle mais efetivo de 
dispensação. Nesta versão, a equipe médica fazia a 
prescrição de Terapia Nutricional utilizando um 
campo aberto descritivo. Desta forma, não havia 
qualquer tipo de consistência ou padronização, 
dificultando o trabalho da Divisão de Nutrição e 
Dietética (DND), tanto a nível operacional quanto 
gerencial, pois todas as atividades eram efetuadas 
manualmente, desde a coleta da prescrição até os 
controles estatísticos.  

A versão II do Sistema de Prescrição 
Eletrônica, lançada em 2003, encontra-se 
atualmente em fase de implantação gradativa e é 
responsável pela integração da área Médica com a 
Divisão de Assistência Farmacêutica, Centro 
Regional de Hemoterapia, Divisão de Nutrição e 
Dietética, Banco de Leite, Unidade de Nutrição 
Parenteral, Central de Quimioterapia e Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar. 

Para esta versão, foi utilizada a padronização 
das dietas de rotina e especializadas, fórmulas 
pediátricas lácteas e não lácteas e nutrição enteral, 
existentes na Divisão de Nutrição e Dietética. Isso 
permite a utilização de uma linguagem unificada 
entre a DND e todas as equipes envolvidas na 
assistência ao paciente. 

Para se implantar esta padronização, e ainda 
permitir uma fácil utilização pela área médica, 
operando o sistema através de menus de escolha, 
utilizou-se um mecanismo similar a uma árvore 
hierárquica, denominado auto-relacionamento [12]. 
Este sistema é flexível quanto à expansão das 
dietas padronizadas, e permite ainda a 
multiplicidade de tipos de terapia nutricional para um 
mesmo paciente, pois sua estrutura possibilita os 
seguintes níveis de escolha: Via de Administração, 
Forma de Apresentação da Dieta, Composição da 
Dieta, Quantificação de Nutrientes e Fracionamento.  

Considerando que nesta padronização, cada 
dieta possui um código único, a partir da prescrição 
médica de Terapia Nutricional o sistema contempla 
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diversos recursos, como a totalização das dietas a 
serem produzidas e encaminhadas, a identificação 
das fórmulas, dietas e preparações, e o controle da 
dispensação das mesmas às Unidades de 
Internação. Assim, a gestão de todo o processo, 
desde a prescrição até a dispensação, pela equipe 
da DND fica totalmente coberta pelo sistema. 

Apesar de ocorridas as padronizações o 
sistema permite, ainda, que o nutricionista efetue a 
prescrição dietética a partir da prescrição médica, 
possibilitando a individualização das dietas, levando 
a uma melhor aceitação das mesmas pelos 
pacientes, gerando redução do resto alimentar [13], 
[14]. 

 
 
 

Resultados 
 

A figura 1 ilustra a tela principal do sistema, 
demonstrando as opções de acesso, separados pela 
área de atuação (médica, farmácia, banco de 
sangue, nutrição, central de quimioterapia e 
enfermagem). O acesso a cada opção é controlado 
através de direitos da senha de cada usuário, 
garantindo integridade e privacidade aos dados do 
sistema. 

 

 
Figura 1 – Menu principal do sistema 

 
 
As figuras de 2 a 7 ilustram a seqüência de 

telas usadas no processo de prescrição de Terapia 
Nutricional: Vai de Administração – Forma de 
Apresentação da Dieta – Composição da Dieta – 
Quantificação dos Nutrientes – Visualização da 
Prescrição.  

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 –Via da Administração 

 

 
Figura 3 –Forma de Apresentação da Dieta 

 

 
Figura 4 –Composição da Dieta 

 

 
Figura 5 – Quantificação dos Nutrientes 
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Figura 6 – Quantificação dos Nutrientes 

 
 

 
Figura 7 – Visualização da Prescrição 

 
 
 
Conclusão 
 

Como qualquer outro sistema informatizado, é 
fato que este necessita de aprimoramentos 
constantes, buscando a cada dia, a criação de 
novos recursos e controles, melhorando sempre a 
gestão e produtividade do serviço em que está 
inserido. 

Além deste aspecto, acredita-se que com a 
informatização da prescrição médica de Terapia 
Nutricional, o recebimento dessas prescrições em 
sistema on-line, a sua interligação com um sistema 
de totalização de dietas, através dos mapas de 
totalização de dietas, os rótulos de identificação das 
preparações e observações necessárias, assim 
como a dispensação das dietas e fórmulas, 
produzidas pela Divisão de Nutrição e Dietética, 
trarão benefícios que refletirão em melhorias 
técnicas, administrativas e econômicas para a 
Divisão de Nutrição e Dietética e para a Instituição. 
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CMES – Cadastro Municipal de Profissionais e Estabe lecimentos de 
Saúde de São Paulo : Informação em Tempo Real 
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Resumo - O Cadastro Municipal de Profissionais e Estabelecimentos de Saúde (CMES)  visa estabelecer a 
base cadastral de todos os profissionais e as unidades assistenciais de saúde do município de São Paulo, 
em conformidade com os padrões estabelecidos pelo DATASUS / Ministério da Saúde, permitindo a 
consulta destas informações em tempo real. Este artigo apresenta o contexto atual dos sistemas vigentes, 
assim como seus problemas e desafios, e mostra as soluções adotadas no CMES. 
 
Palavras-chave: Informática Médica, Sistemas de Informação em Saúde, Cadastro em Saúde 
 
Abstract –  The Municipal Registry of Professionals and Healthcare Providers (CMES) – establishes a 
central database of professionals and healthcare providers of São Paulo city, in conformity with the rules 
specified by DATASUS / Ministry of Health Brazil, allowing for real-time consultation of that information. This 
paper shows the actual context of the current systems, as well as, their problems and challenges and shows 
the solutions CMES has implemented. 
 
Key-words: Medical Informatics, Information Systems in Healthcare, Healthcare Registry 
 
 
Introdução 
 

O município de São Paulo, por suas 
características superlativas, é um cenário 
complexo para diversas áreas da administração 
pública, especialmente para a saúde.  São 31 
subprefeituras, que concentram mais de 700 
estabelecimentos e 40.000 profissionais de 
saúde, responsáveis pelo atendimento de 
aproximadamente 5 milhões de usuários do 
sistema público. 

Um dos principais problemas na gestão 
municipal da saúde é o controle dos profissionais 
e dos recursos físicos que o município possui 
para o atendimento da população.  É fundamental 
dispor de informações centralizadas e atualizadas 
para uma eficiente alocação e manutenção 
desses recursos.  

Este artigo relaciona os principais desafios 
do município de São Paulo na gestão dos seus 
estabelecimentos e profissionais de saúde e, 
descreve o Cadastro Municipal de 
Estabelecimentos de Saúde – CMES: sistema 
concebido para centralizar e disponibilizar a 
informação dos ativos material e pessoal. 

O CMES é um sistema centralizado, 
acessível a todos os estabelecimentos de saúde 
e à administração municipal através da internet.  
Ele reúne o cadastro de todos os 
estabelecimentos e profissionais de saúde do 
município, disponibilizando, em tempo real, 
informação atualizada para os mais diversos 
processos operacionais e administrativos.  
Através desse sistema, o município de São Paulo 

busca um nível superior na gestão e no serviço 
de saúde. 

 
Profissionais e Estabelecimentos de Saúde no 
Município de São Paulo 
 

O município de São Paulo, por sua 
extensão territorial e população, tem sua 
administração distribuída em 31 subprefeituras, 
cada qual com coordenadorias que representam 
as secretarias municipais. 

No caso da saúde, as coordenadorias de 
saúde das regiões da cidade dividem com a 
Secretaria Municipal de Saúde a gestão do 
serviço assistencial.  São mais de 700 
estabelecimentos de saúde, entre unidades 
básicas, postos de saúde, clínicas e hospitais,  
públicos e particulares que atendem o município. 
Neles, prestam serviço cerca de 40.000 
profissionais, além dos funcionários 
administrativos que servem a Secretaria 
Municipal de Saúde e as coordenadorias. 

Nesse contexto, o cadastro de todos os 
profissionais e estabelecimentos de saúde torna-
se uma atividade complexa, porém fundamental 
na gestão do serviço.  Um cadastro correto e 
sempre atualizado é fundamental para: 

• Garantir conformidade com o Ministério 
da Saúde e, conseqüentemente, 
receber os pagamentos pelos 
procedimentos realizados. 

• Controlar e otimizar a alocação dos 
profissionais nos estabelecimentos e na 
administração da saúde municipal. 
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• Controlar as instalações físicas e os 
equipamentos dos estabelecimentos de 
saúde. 

 
Atualmente, São Paulo utiliza o sistema 

FCES, do Ministério da Saúde, para o cadastro 
dos profissionais e estabelecimentos de saúde e, 
em função disso, enfrenta as seguintes 
limitações: 

a. Controle dos cadastros nas 
subprefeituras e consolidação na Secretaria 
Municipal de Saúde: trabalho operacional mensal 
que poderia estar diluído nos próprios 
Estabelecimentos de Saúde. 

b. Um profissional de saúde cadastrado no 
início do mês só tem "visibilidade municipal" no 
final do mês, quando os dados são consolidados. 

c. O cadastro das instalações físicas, dos 
serviços e dos equipamentos de um EAS tende 
ficar obsoleto: os EAS só preenchem a ficha 
FCES de atualização quando for importante para 
o faturamento dos procedimentos executados. 
Exemplo: o número de macas de um EAS não é 
contabilizado ou atualizado, pois não é requisito 
para o faturamento de um procedimento. 

d. Os dados dos profissionais e EAS 
atualmente tem foco operacional-financeiro, não 
de gestão: somente os profissionais operacionais 
(médicos, enfermeiros, atendentes) são 
registrados (os profissionais administrativos, da 
secretaria de saúde e das subprefeituras não são) 
e somente os equipamentos necessários para o 
faturamento dos procedimentos são relacionados. 
Isso não beneficia o uso da informação para a 
gestão de recursos humanos e aquisição / 
reposição de equipamentos nos EAS. 

 
O desafio do município de São Paulo, que 

inspirou a concepção do CMES – Cadastro 
Municipal de Profissionais e Estabelecimentos de 
Saúde, está relacionado a vários aspectos: 

a. Possuir um sistema integrado, disponível 
a todos os EAS, Secretaria de Saúde e 
subprefeituras simultaneamente, em tempo real. 

b. Alcançar um foco operacional, financeiro 
e gerencial, ou seja, aumentar o nível de 
informação captado atualmente. 

c. Contar com alta disponibilidade e baixo 
tempo de resposta do sistema. 
 
 
CMES – Cadastro Municipal de Profissionais e 
Estabelecimentos de Saúde 
  
 O CMES é um sistema que permite o 
cadastro unificado de todos os profissionais e 
estabelecimentos de saúde do município de São 
Paulo, permitindo além do foco operacional, um 
foco financeiro e gerencial sobre as informações 
dos profissionais e estabelecimentos de saúde. 
 Fazem parte do CMES o cadastro de 
estabelecimentos e o cadastro de profissionais de 

saúde, além de seus respectivos vínculos 
institucionais.  

Baseado na arquitetura web e em 
padrões abertos, o CMES permite unificar, de 
maneira escalável e extensível, o sistema de 
cadastro de profissionais e estabelecimentos do 
município de São Paulo. 

O desenvolvimento do CMES permite à 
prefeitura de São Paulo solucionar os principais 
problemas decorrentes do sistema de cadastros 
anterior: 

•  O cadastro passa agora a ser realizado 
via Internet nos próprios estabelecimentos, 
permitindo maior flexibilidade, rapidez e menos 
possibilidade de erros. Além disto, o cadastro 
passa agora a ser em tempo real, e não mais 
como no sistema vigente em que os dados são 
atualizados apenas no final do mês. 

• Maior quantidade de informações, tanto de 
profissionais quanto de estabelecimentos de 
saúde, permitindo a utilização destas informações 
em processos de gestão, e não somente no 
cadastro. Por se tratar de um sistema único, 
quaisquer informações que venham tornar-se 
necessárias com o decorrer do tempo podem ser 
adicionadas ao sistema, sem que seja necessário 
atualizar o software em todos os 
estabelecimentos.  

• Potencial utilização para processos 
administrativos, como Recursos Humanos, 
Compras e  Planejamento, além da eventual 
possibilidade de integração com sistemas de ERP 
(Enterprise Resource Planning). 

• Capacidade de disponibilizar informações 
para outros sistemas, tudo isto baseado em 
padrões abertos como CORBA [1] e Web 
Services [2], permitindo maior interoperabilidade. 
 

A arquitetura computacional adotada para o 
CMES baseia-se no padrão J2EE [3], permitindo 
desta forma um sistema escalável, distribuído, 
tolerante a falhas e com a vantagem de ser 
independente de companhias privadas, tanto em 
relação a hardware quanto a software, como 
servidores de aplicação e gerenciadores de 
bancos de dados. 

A arquitetura J2EE provê formas 
automáticas de distribuição e recuperação de 
falhas de modo transparente, permitindo ao 
CMES escalonar-se conforme as necessidades 
de utilização e operar em tempo integral, 24 
horas por dia 7 dias por semana. 

 
As camadas que compõem a arquitetura 

do CMES são:  
• Cliente web: geralmente um browser 

comum, como o Internet Explorer ou o Netscape. 
• JSP (Java Server Pages): componentes 

J2EE utilizados na camada de apresentação 
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• Servlets: componentes utilizados para 
validação dos dados no servidor e controle do 
fluxo dos casos de uso 

• Stateless Session Beans: componentes 
utilizados para distribuição e controle de 
transação automáticos. 

• Entity Beans CMP (Container Managed 
Persistence): compoenentes utilizados para 
persistencia automática dos dados da aplicacao 

• DBMS (Database Management System): 
Sistema que gerencia o banco de dados, como 
Oracle ou MySQL.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  3 – Arquitetura do CMES 
 

 
Por ser tratar de um cadastro, o CMES 

funciona como base para muitos outros sistemas, 
desta forma é necessário que ele se integre a 
diversos sistemas de informação. 

De acordo com a demanda do Ministério da 
Saúde, o CMES se integra de forma transparente 
com o CNES - Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde [4], de forma a 
garantir que as inclusões e alterações realizadas 
no âmbito da SMS-SP (Secretaria Municipal de 
Saúde) são transmitidas para  a base nacional.  
Esta integração é feita via o sistema FCES (Ficha 
de Cadastramento de Estabelecimentos de 
Saúde) que até então era a única opção para 
alimentar o CNES. 

A integração é feita via arquivos no formato 
DBF (Database File), por requisito do FCES. 
Estes  arquivos  são enviados mensalmente à 
Secretaria Municipal de Saúde e incorporados à 
base de dados do FCES. O FCES por sua vez, 
possui mecanismos de sincronização com o 
CNES, permitindo assim a atualização dos dados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4  – Integração CMES - CNES 
 

Além do CNES, o CMES é infra-estrutura 
básica para os demais módulos do Sistema de 
Informação da SMS-SP, tais como: o módulo de 
Registro do Atendimento e o de  Regulação. 

O módulo de Registro do Atendimento está 
na linha de frente nos estabelecimentos de 
saúde, auxiliando os profissionais em suas 
atividades. O módulo de Regulação por outro 
lado, abrange  os processos que gerenciam 
alocação de recursos, como equipamentos, 
consultas e procedimentos médicos. 

 Por ser altamente consultado por estes 
módulos, o CMES propicia um cadastro único e 
integrado, evitando informações redundantes e 
inconsistências. 
 
Resultados 
 

O CMES foi implantado com sucesso em 
julho de 2004 já integrado com o módulo de 
autorização de APAC´s. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figura  5 – Tela de identificação  de 
estabelecimentos do CMES 
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Conclusões 
 
 A adoção do CMES propicia ao município 
um sistema de informação atual, centralizado e 
eficiente, de modo que os principais problemas 
existentes atualmente sejam solucionados com 
uma tecnologia que permite a evolução do 
sistema de acordo com as necessidades que 
venham a surgir. 
 Por se tratar de um cadastro base, o 
aspecto de integração e interoperabilidade entre  
sistemas é um fator fundamental na solução do 
problema a que o CMES se propõe. 
 O CMES tem o papel de uma ferramenta 
importante na gestão dos estabelecimentos de 
saúde, permitindo ao Gestor Municipal ter uma 
visão geral e ao mesmo tempo detalhada sobre a 
situação dos estabelecimentos no município. 
Desta forma o CMES vem a estender as 
funcionalidades do antigo FCES, com um sistema 
moderno, integrado e mais completo. 
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Resumo -  Este artigo apresenta uma solução informatizada de Agendamento Universal, que possibilita, através 
de uma única interface, a visualização de todas as vagas disponibilizadas na rede assistencial e das agendas 
dos profissionais de saúde. Dessa forma, podem ser obtidos um melhor controle gerencial da agenda, maior 
agilidade no processo de agendamento e na pesquisa de vagas pelos pacientes. Os aspectos social, gerencial, 
operacional e tecnológico do sistema são discutidos, bem como o detalhamento da arquitetura e dos principais 
resultados obtidos. No final discute-se o contexto de implantação desta ferramenta no projeto de informatização 
da SMS-SP. 

  
Palavras-chave: Sistemas de Agendamento,  Sistemas de Informação em Saúde   
 
Abstract -  This paper presents the Universal Scheduling Software, a tool that offers in a single interface the 
visualization of all open slots for medical consultations or procedures in the health network. Through the 
utilization of the Universal Scheduling tool it is possible to obtain a more efficient scheduling process in the 
health network. The paper discusses the social, managerial, operational and technological issues associated to 
the Scheduling Process, as well as details the software architecture and results so far obtained. At the end, the 
context of this application in the project of the Health Secretary of São Paulo is discussed.   
 
Key-words: Scheduling systems, health information systems 
 
 
Introdução 
 

Com base nas premissas do SUS, o 
atendimento ao usuário do sistema deverá ser 
realizado em três camadas distintas: atendimento 
primário, secundário e terciário.  

O nível primário corresponde aos 
procedimentos básicos realizados em Unidades 
Básicas de Saúde. Estes procedimentos  não 
necessitam de controle financeiro para realização. 
A unidade possuiu gestão plena destes  recursos 
para agendar de acordo com a sua conveniência. 

Os atendimentos de nível secundário, 
englobam basicamente as consultas especializadas 
e/ou exames de média e alta complexidade que são 
agendados na rede, para serem executados nos 
ambulatórios de especialidades existentes nos 
municípios. Estes procedimentos exigem  controle 
de disponibilidades física e financeira rigoroso,.  
Estes parâmetros podem ser controlados por 
sistemas de regulação, que estabelecem a 
distribuição das cotas entre as unidades solicitantes 
e executantes, de acordo com a pactuação 
estabelecida. 

Já o nível terciário contempla os 
atendimentos de internação, caracterizados por 
apresentarem um nível de complexidade muito alto 
- e por conseqüência necessitarem da infra-
estrutura especializada dos hospitais. 

O controle efetivo das vagas de consultas e 
procedimentos especializados, disponibilizados à 
rede pública é um desafio que deverá ser 
enfrentado nesta proposta, de forma a organizar e 
dar subsídios ao controle e gestão dos recursos 
disponíveis. 

O Ministério da Saúde oferece uma solução 
informatizada para resolver a questão de agendas 
sob-regulação, através da Central de Marcação de 
Consultas – CMC do SISREG. Paralelamente, 
existem aplicações locais nas Unidades de Saúde, 
voltada para o controle de vagas de procedimentos 
básicos.  Por não estarem integrados é necessário 
acessar os dois sistemas separadamente, 
ocasionando, dificuldades de manuseio,   consumo 
maior de tempo e a impossibilidade de visualização 
unificada das agendas reguladas e locais de 
determinado profissional de saúde, ou de uma 
unidade. 
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Além da necessidade de agendar 
consultas, existem ainda sistemas com interfaces 
específicas para os processos de agendamento de   
exames (SADT), internações, cirurgias,  imagens, 
etc., cada um com sua interface de acesso e 
características de navegação. 

A heterogeneidade de agendas torna o 
processo de construção de um único sistema de 
gestão imprevisível no aspecto temporal, 
tecnológico e financeiro, uma vez que existem 
várias possibilidades de agendas, cada uma com 
suas regras de validação e fluxo de navegação.  

Assim sendo, uma solução que utilize os 
sistemas existentes e proponha uma integração 
inteligente entre eles torna-se mais viável em vários 
aspectos, pois permite o aproveitamento de regras 
de validação específicas e não exige um tempo 
suficientemente grande para adaptação aos 
sistemas existentes e novos que venham a surgir.  

O sistema  de agendamento único de 
consultas e procedimentos especializados deverá 
considerar basicamente: 

1. Disponibilização de agendamento e 
controle das vagas locais aos 
administradores das unidades de saúde. 

2. Possibilitar ao gestor municipal regular 
TODOS os recursos de consultas e 
procedimentos especializados que forem 
realizados a partir dos recursos pactuados 
entre as unidades executantes, solicitantes 
e a SMS. 

3. Possibilitar à SMS controlar e utilizar vagas 
disponibilizadas pelo estado (SES) ao 
município. De forma a suprir, de certa 
forma, a escassez de recursos. 

4. Considerar a criação de uma interface 
única, capaz de facilitar o trabalho dos 
usuários dos vários sistemas de 
agendamento e que contemple todas as 
necessidades de interfaceamento com os 
demais sistemas de agendamento. 

 
A solução concebida, denominada 

Agendamento Universal , também propicia uma 
interface única para o usuário final, padronizando o 
fluxo de trabalho e permitindo uma integração 
virtual entre as distintas bases de vagas 
disponibilizadas na rede. 
 
Metodologia 
 

O Agendamento Universal  consiste em 
uma proposta de arquitetura que propicia a 
integração global entre diferentes agendas, ditando 
uma padronização de comunicação e unificação da 
interface disponibilizada ao usuário. Para consolidar 

a proposta de construção, podemos dividi-la em 
quatro focos: 
 

Aspecto Social 
 

O objetivo do aspecto social é permitir 
melhor gerenciamento dos pacientes moradores da 
região da unidade de saúde, evitando o 
deslocamento desnecessário do paciente à procura 
de agendamento em outras unidades de saúde. O 
Agendamento Universal procura atender as cinco 
dimensões do instrumento de avaliação do serviço 
de saúde, conforme proposta do Ministério da 
Saúde[1]: 

• Estímulo à Democratização Institucional , 
que  engloba uma gestão participativa e 
existência de mecanismos de valorização 
de profissionais; 

• Acolhimento , responsável por pontos 
envolvendo a presença do acompanhante, 
participação do usuário no processo de 
tomada de decisões e agilidade e 
adequação no agendamento; 

• Resolubilidade , que provê mecanismos de 
monitoramento do tempo e redução da fila 
de espera, existência de uma rede de 
referência e contra-referência e 
flexibilização do horário e da agenda para 
atendimento; 

• Responsabilização , que garante a 
existência de serviço e equipe responsável 
pela saúde do usuário, integridade física e 
segurança dos usuários e trabalhadores do 
estabelecimento de saúde, a adoção de 
ações interdisciplinares, além da e 
implantação e funcionamento de um comitê 
de ética; 

• Ambiência , associada ao ambiente de 
prestação de serviço, que deve conter 
conforto, limpeza, privacidade de 
atendimento, sinalização e fluxo de acordo 
com as características culturais e 
simbólicas, ações de projeto de 
humanização devem ser de livre consenso 
e adequação estética do ambiente à cultura 
e clima. 

 
O Sistema de Agendamento Universal  

preocupa-se em atender essas dimensões, 
adequando-se ao fluxo de trabalho de cada 
unidade, pois possui grande flexibilidade de 
configuração da agenda, localização de vagas e 
encaminhamento do paciente da recepção para o 
consultório e vice-versa.  

Além disso, o Agendamento Universal 
preocupa-se em monitorar a fila de espera de 
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atendimento, provendo, assim, mecanismos de 
visualização da demanda reprimida e mais 
agilidade no processo de encaixe de pacientes 
eventuais nas consultas básicas. 

Por outro lado, o agendamento integrado 
possibilita a exploração do recurso de referência e 
contra-referência de unidades, evitando o 
deslocamento desnecessário do paciente para 
vários estabelecimentos de saúde em busca de 
vaga para determinada especialidade: através da 
interface única, a recepção pode informá-lo de 
maneira pontual o local aonde poderá marcar um 
agendamento. 
 
Aspecto Gerencial 
 

A principal meta do aspecto gerencial é 
possibilitar uma visualização unificada sobre o 
aproveitamento, utilização e rendimento de vagas 
fornecidas na unidade de saúde, tanto para o 
atendimento básico quanto para o especializado. 

Essa necessidade é suprida através de 
algumas funcionalidades disponibilizadas no 
sistema de agendamento universal: 

• Visualização da organização da fila de 
espera  através da consulta de informações 
como a quantidade de pacientes 
agendados por profissional, especialidade 
ou equipamento, demanda reprimida para o 
atendimento do dia e distribuição por 
disponibilidade através de um indicativo 
percentual de ocupação da agenda; 

• Processo de fechamento da agenda  do 
dia, responsável pelo fornecimento de um 
resumo de aproveitamento da agenda, 
estabelecendo uma relação entre os 
pacientes agendados, atendidos, 
agendamentos cancelados e seus 
respectivos motivos, encaixes de pacientes 
eventuais e encaminhamentos para fila de 
espera; 

• Acompanhamento da agenda  do 
profissional ou equipamento através de 
uma consulta integrada a todas as suas 
escalas, independentemente da 
especialidade ou classificação do 
procedimento a ser realizado; 

• Visão da formação de grupos de pacientes 
para o atendimento coletivo  por 
profissionais de saúde, permitindo a 
classificação dos mesmos de várias 
formas, como por exemplo, nome do grupo, 
quantidade máxima de pacientes e 
profissional responsável. 

 

Dessa forma, o gerente, ou responsável 
pelo estabelecimento de saúde, possui condições 
de avaliar a eficiência de sua distribuição de 
escalas e de adaptá-la às necessidades reais do 
dia-a-dia, utilizando o sistema de agendamento 
universal como um instrumento de forte 
embasamento prático-analítico. 
 
Aspecto Operacional 
 

Objetiva adquirir agilidade na localização da 
vagas fornecidas pela unidade de saúde, permitir 
fácil processo de encaminhamento de solicitações 
para o regulador e melhor controle da fila de espera 
de vagas locais e reguladas. 

Estas funcionalidades são abrangidas pelas 
seguintes opções do sistema de agendamento 
universal: 

• A localização de vagas  para agendamento 
possui grande flexibilidade na indicação de 
seus critérios, podendo ser extremamente 
refinada, a ponto de estabelecer um 
horário, profissional de saúde ou período 
limite desejado, ou partir de uma premissa 
de busca pelas primeiras disponibilidades 
de vagas; 

• Agilidade no cadastramento do 
agendamento , recuperando-se 
informações obtidas pelo processo de 
localização da vaga, e de outros sistemas 
integrados, como os dados cadastrais do 
paciente, pelo Cartão Nacional de Saúde 
(CNS), e do estabelecimento de saúde ou 
equipamento, pelo Cadastro Municipal de 
Estabelecimentos de Saúde (CMES); 

• Indicação de mensagens de alerta  
informando sobre a existência de pacientes 
em aguardo na fila de espera de 
atendimento. Através deste recurso, adota-
se uma grande flexibilidade na manipulação 
da fila de espera e no processo de encaixe 
ou agendamento de pacientes; 

• Estabelecimento de uma ponte de 
comunicação  entre a recepção e o 
consultório do profissional de saúde, 
permitindo fácil mecanismo de atendimento 
e indicação dos critérios de 
encaminhamento do paciente para retorno 
ou agendamento de nova consulta; 

• Emissão de comprovante de 
agendamento , permitindo que o paciente 
tenha em mãos os principais dados sobre o 
agendamento realizado; 

• Auxílio no processo de alimentação da 
base de dados de pacientes cadastrados 
no CNS, emitindo-se uma mensagem de 
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alerta avisando que o paciente precisa 
trazer alguns documentos pendentes no dia 
do atendimento; 

 
Assim, o agendamento universal possibilita 

mecanismos de otimização do fluxo operacional da 
recepção e do próprio processo de atendimento, 
recuperando informações que diminuem o tempo 
de digitação e a ocorrência de possíveis erros. 
Além disso, estabelece uma comunicação 
operacional entre a solicitação de agendamento 
pela recepção e a realização do atendimento pelo 
profissional de saúde.  

 
Aspecto Tecnológico 
 

Para possibilitar a construção do sistema 
de agendamento universal, foram adotadas as 
seguintes tecnologias ou mecanismos: 

• Criação de diagramas UML (Unified 
Modeling Language) [2] no processo de 
levantamento de requisitos, análise e 
modelagem, tais como casos de uso, 
seqüência e atividade; 

• Adoção de padrões de projeto  na 
construção de soluções coorporativas, tais 
como Session Façade, Value Object e 
Client Façade [3]; 

• Padrão web de navegação, implementado 
adotando-se a tecnologia Java J2EE  (Java 
2 Enterprise Edition) [4]; 

• Adoção de mecanismo on-line, integrado 
com os sistemas CNS (Cartão Nacional de 
Saúde), CMES (Cadastro Municipal de 
Estabelecimentos de Saúde) e APAC  
(Autorização de Procedimentos de Alta 
Complexidade) para a atualização dos 
agendamentos, encaminhamentos e 
atendimentos realizados; 

• Controle de permissões de acesso de 
acordo com perfil do usuário, através do 
SCAI (Sistema de Controle de Acesso 
Integrado); 

• Formação de componentes para 
funcionalidades reutilizáveis por outros 
sistemas, através de EJB  (Enterprise Java 
Beans) [5]; 

• Utilização do conceito de divisão do 
sistema em três camadas, Modelo, Visão e 
Controle, o que garante um grau mais fácil 
de manutenção [6]; 

• Adoção de visões de tabelas no banco de 
dados Oracle 8i  [7] para a integração 
rápida e simples entre os sistemas; 

• Utilização de Framework Vidatis de 
implementação [8], que permite a geração 
automática de partes do código, 
otimizando, assim, o processo de 
desenvolvimento repetitivo; 

• Utilização de tecnologias auxiliares como 
Ant 1.5.3-1  [9] e Xdoclet 1.2  [10] (para 
empacotamento das classes e publicação 
no servidor), Maven 1.0rc1   (para a 
geração de documentação automatizada) 
[11], e Struts 1.1  (para a construção das 
classes na arquitetura MVC) [12]; 

• Utilização do servidor JBoss 3.2.1  [13], 
integrado com Tomcat 4.1.24  [14], para 
execução do sistema, tanto no ambiente de 
desenvolvimento quanto no de 
homologação; 

• Controle de versões das classes através do 
CVS (Concurrent Versions System) [15], 
permitindo melhor integração entre os 
membros da equipe de desenvolvimento; 

• Adoção de testes unitários das classes 
construídas, utilizando-se JUnit 3.8.1  [16], 
permitindo a redução de ocorrência de 
erros de implementação; 

• Geração de manuais  claros e simples do 
usuário, permitindo maior potencialidade no 
treinamento e adaptação de utilização do 
sistema. 

 
Essas tecnologias possibilitam um forte 

poder de adaptação aos diversos sistemas 
operacionais, como Linux [17] e Windows [18],  e 
navegadores, como Internet Explorer [19] e Mozilla 
[20]. Dessa forma, está sendo permitido o 
fornecimento de uma ferramenta com grande 
qualidade e altamente flexível 

Além disso, foi utilizada a metodologia UP 
(Unified Process) [21] de desenvolvimento, 
possibilitando o refinamento constante do processo 
de levantamento de requisitos, análise, 
especificação e documentação do Sistema de 
Agendamento Universal. 
 
Resultados 
 

Diante das metodologias apresentadas na 
seção anterior, foi estabelecida uma arquitetura 
para possibilitar o funcionamento do sistema de 
agendamento universal, conforme apresentado na 
Figura 1. 
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O sistema de agendamento possui três 

partes essenciais em sua arquitetura: 
 

1. Interface Única:  responsável por realizar a 
integração entre o usuário e o sistema 
propriamente dito. Independente do tipo da 
agenda utilizada (local, especializada ou 
regulada), os formulários de cadastro, 
relatórios e consultas possuem o mesmo 
padrão de exibição; 

2. Máquina de Inferência:  responsável por 
fornecer os subsídios de decisão para qual 
agenda integrada deverá ser acessada 
para encaminhar a solicitação de 
agendamento e identificar as prioridades de 
localização de vagas. A máquina de 
inferência, por sua vez, pode consultar 
visões do banco de dados ou outros 
componentes para tomar essa decisão; 

3. Agente de agendamento:  responsável por 
gerenciar e realizar as ações referentes ao 
processo de agendamento, 
encaminhamento e atendimento. Dentre 
suas responsabilidades está o tratamento 
do retorno das operações solicitadas aos 
sistemas vinculados. Este agente integra-
se ao componente ou visão do banco de 
dados adequados ao contexto, seja nos 
diversos tipos de agenda, ilustrados na 
Figura 1 como Regulada, Externa e SIH, ou 

nos subsistemas CMES, CNS ou APAC. 
Além disso, para cada ação solicitada, 
existe a verificação das permissões que o 
usuário possui através da integração com o 
SCAI. 

 
Os mecanismos de integração entre os 

subsistemas foram estabelecidos de três formas: 
 

• Via componente de três camadas , no 
caso da utilização de uma pesquisa 
composta por tela e lógica de  negócios. 
Como exemplo desta utilização, temos a 
pesquisa de pacientes, pertencente ao 
CNS; 

• Via serviço , quando a integração obtém 
somente o resultado de determinada 
solicitação e o próprio mecanismo de 
agendamento universal se encarrega pela 
exibição. Esta necessidade ocorre, por 
exemplo, no processo de busca de grupos 
de profissionais formados para o 
atendimento coletivo, mecanismo este 
pertencente ao CNS; 

• Via visão de tabelas do banco de dados, 
quando a integração ocorre diretamente na 
base unificada dos sistemas pertencentes à 
mesma plataforma do Agendamento 
Universal. Este tipo de integração existe, 
por exemplo, no processo de controle de 
permissões pelo SCAI. 

 
Discussões  
 

A necessidade de elaboração do sistema 
de Agendamento Universal foi detectada durante a 
fase de levantamento de requisitos e análise para 
um projeto amplo realizado pela Vidatis para a 
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS-
SP). 

No momento da elaboração deste texto, o 
sistema de agendamento universal encontrava-se 
em fase de implementação pela equipe de 
desenvolvimento, tendo como previsão de 
homologação pelo cliente em meados do mês de 
agosto do presente ano. 
 
Conclusões 
 
 A heterogeneidade entre os tipos de 
agendamento e a emergente necessidade de 
integração entre elas podem ser supridas através 
de uma arquitetura de agendamento universal, 
caracterizada por grande flexibilidade de utilização 
e otimização do fluxo de trabalho, tanto no escopo 

Agenda 
Regulada  

CNS CMES APAC 

 
 
 

 

Agenda 
Externa 

Agenda  
SIH 

Máquina de 
Inferência 

Interface Única -Agendamento Universal 

Agente de 
Agendamento 

SCAI 

Figura 1. Arquitetura do Sistema de 
Agendamento  
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gerencial quanto operacional do estabelecimento 
de saúde.  

A comunidade pode ser beneficiada através 
da melhoria da qualidade do serviço prestado e 
pela conseqüente facilidade de acesso às 
informações das diversas unidades de saúde.  

Por outro lado, os profissionais de saúde 
também podem estabelecer uma organização mais 
eficiente das agendas de atendimento local, 
regulado ou especializado, além de se beneficiarem 
de uma visão mais apurada do aproveitamento, 
rendimento e valorização do trabalho. 
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Resumo - O diagnóstico e monitorização do glaucoma dependem da adequada mensuração da pressão 
intra-ocular. Entretanto, fatores como espessura da córnea podem influenciar a medida realizada com o 
tonômetro de aplanação. Para analisar a influência da redução da espessura da córnea sobre a medida da 
pressão ocular foi desenvolvido neste trabalho um modelo computacional da córnea e do humor aquoso 
utilizando  técnica computacional de modelagem molecular.  

 
Palavras-chave: Modelagem computacional, córnea, simulação sistemas moleculares, humor aquoso. 

 
Abstract  - The glaucoma diagnosis and monitorization depend on the properly measurement of the 
intraocular pressure. However, some aspects as cornea thickness may influence the measure made with the 
flatten tonometro. To analyse the cornea thickness reduction on the ocular pressure measure, a computer 
pattern of the cornea and the aqueous humor has been developed in this work using computer technique of 
molecular modeling. 
 
Key words: computer modeling, cornea, molecular systems simulation, aqueous humor. 

 
 

Introdução 
 
A pressão intra-ocular (PO) é um 

importante parâmetro na avaliação da saúde 
ocular, sendo que o diagnóstico e a monitorização 
do glaucoma dependem de sua adequada 
mensuração. A correção refrativa da miopia, ou 
do astigmatismo, produz uma alteração na 
curvatura corneana devido à redução de sua 
espessura central. Essa alteração pode 
proporcionar falsos valores da pressão intra-
ocular quando medida com o tonômetro de 
aplanação. Para avaliar a influência da redução 
da espessura da córnea sobre a medida do PO, 
desenvolvemos um modelo computacional que 
permite representar as moléculas da córnea e do 
humor aquoso com suas devidas espessuras e 
arranjos em função das energias de interação. 
Entretanto, devido a limitações computacionais, 
as simulações de sistemas moleculares estão 
geralmente restritas a centenas de milhares de 
átomos, ou seja, cerca de 105 átomos. Como o 
olho é composto por cerca de 1020 a 1024 átomos, 
sua simulação como sistema molecular é inviável. 
Portanto reduzimos o modelo e simulamos 
somente a córnea e o humor aquoso. 

 
Metodologia 

 
Utilizamos o programa DICE [1] que foi 

desenvolvido para simular sistemas moleculares 
densos, compostos por diferentes tipos de 
partículas (moléculas, átomos ou esferas), 
usando o método Monte Carlo (MC). O programa 
considera, N partículas interagindo através de 

uma função, U(r), que descreve como a energia 
potencial de interação varia em função da 
distância entre elas. A simulação se dá através de 
sucessão de passos, onde cada um corresponde 
a uma visita aleatória às N partículas e uma 
tentativa de movimento, também aleatório, 
governado pela distribuição de probabilidade de 
Boltzmann. O conjunto de posições das partículas 
r = (r1, r2, ... rN) define uma configuração i e a 
cada passo uma nova configuração acessível às 
partículas é gerada. Demonstrações matemáticas 
[2] provam que, independentemente da 
configuração inicial das partículas, o sistema 
passará por uma etapa de equilibração e, em 
seguida, uma etapa de equilíbrio. Na equilibração, 
as partículas estarão procurando as posições 
acessíveis ao sistema e no equilíbrio, as 
partículas visitarão as inúmeras configurações 
acessíveis. Desta forma, realizando a média das 
grandezas físicas na etapa de equilíbrio, pode-se 
calcular propriedades de interesse como, por 
exemplo, a pressão P interna do sistema [3], 
obtido através da eq. (1).  

 

P= 
V

WNkT +  onde 








∂
∂−=

r
U

rW
3
1

     (1)

  
Nessas equações N é o número de 

moléculas, k é a constante de Boltzmann, T é a 
temperatura, V o volume, W é conhecido como o 
primeiro Virial e representa a derivada da energia 
potencial (∂U) em relação à distância entre as 

partículas (∂r) e ‹› denota a média de uma 
grandeza. 
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A função mais comumente utilizada, na 
simulação de sistemas moleculares, para 
descrever a energia potencial de interação entre 
pares de partículas i e j, é conhecida como 
potencial de Lennard-Jones U( rij ) [4], conforme 
mostrado na eq. (2). 
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Onde, rij é a distância entre as partículas; εi 

e σi  são parâmetros da partícula i que devem ser 
modelados e descrevem como i interage com as 
outras partículas; εj e σj  são parâmetros da 
partícula j que também devem ser modelados e 
descrevem como j interage com as outras 
partículas.   

Utiliza-se uma média geométrica para fazer 
a combinação dos parâmetros individuais das 
partículas e gerar o parâmetro de interação  εij = 
(εi εj)

1/2 e σij = (σi σj)
1/2 . A Figura 1, mostra 

graficamente esse potencial e os parâmetros ε e 
σ, onde ε representa a energia de interação mais 
forte possível entre as partículas e σ representa a 
distância em que a interação é nula. 

Esse potencial tem 3 características 
importantes: (a) a curtas distâncias, a energia é 
fortemente repulsiva, o que impede as partículas 
penetrarem umas nas outras; (b) a longas 
distâncias, a energia tende a zero, e as partículas 
distantes não interajam; e (c) a distâncias 
intermediárias a energia é atrativa, o que permite 
que o sistema se mantenha coeso e não se 
separe.  

 

 
 

Figura 1 – Ilustração do potencial de Lennard-
Jones (COUTINHO & CANUTO, 1997) 
 
Desta forma, o processo de modelagem se 

dá através da busca dos parâmetros ε1 e σ1 para 
descrever a interação dos aglomerados 
moleculares esféricos definidos para o humor 
aquoso  (chamado tipo 1) e ε2 e σ2 para descrever 
a interação dos aglomerados moleculares 
esféricos da córnea, (identificado como tipo 2). 

Para iniciar a simulação é necessário ter as 
coordenadas cartesianas e os parâmetros ε e σ 
que descrevem a interação entre todas as 
partículas do sistema. Para determinar as  
coordenadas  cartesianas, foi adotado um modelo 

que utiliza os dados morfológicos apresentados 
por Gullstrand [5] e [6]. O modelo resultante é 
mostrado na Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Modelo do olho utilizado para gerar 
as coordenadas cartesianas. 

 
O modelo considera que a córnea possui 

espessura central de aproximadamente, 0,5mm, 
raio de curvatura de 7,8mm na camada externa e 
6,7mm na camada interna. Portanto, foi 
considerada  uma  esfera  de   raio   externo  
re=7,8mm no centro do sistema de coordenadas 
e uma esfera interna ri = 6,7mm com centro 
deslocado em relação ao anterior de 0,7mm. 
Todas as esferas do tipo 1 (humor aquoso) 
devem estar entre 4,3  ≤ x ≤ 7,3mm, pois  a 
distância entre o início e fim do humor   aquoso   
é  de  3mm. Portanto, deduze-se que: - 5,54 ≤  y  
≤  5,54mm  e  0 ≤ z ≤ -5,54mm. Além disso, a 
distância das esferas ao centro deve ficar inferior 
ao menor raio de curvatura r ≤ 6,7mm. Já as 
esferas do tipo 2  (córnea)  devem  estar  entre    
7,3  ≤  x  ≤  7,8mm,    5,54  ≤  y  ≤  6,5mm   e  
5,54 ≤ z ≤ 6,5mm. As esferas que representam a 
córnea devem ficar entre os raios de curvatura 
6,7 ≤ r ≤ 7,8mm.  

Os tamanhos das esferas foram escolhidos 
arbitrariamente sendo que quanto menor a 
dimensão das esferas, mais o modelo é preciso, 
mas por outro lado, as simulações são 
demoradas. Se forem escolhidas esferas grandes 
o modelo será pouco preciso. Portanto, levando 
em conta esse aspecto foram realizados vários 
testes com esferas de tamanhos diferentes e 
definiu-se 0,20mm de raio para as esferas do tipo 
1 e 0,17mm para as do tipo 2. Desta forma, 2831 
esferas do tipo 1 ocupam todo o volume do humor 
aquoso e 2642 esferas do tipo 2 ocupam todo o 
volume da córnea, totalizando portanto 5473 
esferas classificadas em dois tipos. 

Com base na energia térmica, kT ≈ 0,6 
kcal/mol na temperatura do corpo humano, 36oC, 
foram considerados como valores iniciais σσσσ1 = 

CBIS’2004 468

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



0,356mm e σσσσ2 = 0,285mm, sendo para a energia 
de interação ε1 = 1,3 kcal/mol e ε2 = 1,5 kcal/mol. 

 
Resultados 

 
Para evitar que as esferas se desloquem 

para o lado do cristalino estabelecemos que a 
primeira camada a esquerda na configuração 
inicial da Figura 3a, seja composta por esferas 
fixas, tanto para a córnea quanto para o humor 
aquoso. 

A simulação evolui a partir da seleção 
aleatória de uma esfera e a realização de um 
movimento aleatório. Foi aplicado um teste de 
aceitação de acordo com o método MC 
metrópoles; caso seja aprovado, a nova posição é 
aceita; caso contrário, ela é rejeitada. Repetiu-se 
esse procedimento para N partículas. Ao 
completar esse ciclo, obteve-se um passo da 
simulação; a configuração foi salva e começado 
um novo ciclo. Ao final uma cadeia de 
configurações descreve a evolução da simulação. 
A Figura 3b apresenta a configuração após 20 mil 
passos. 

 

 
Figura 3 - Ilustração de duas configurações 

obtidas com a simulação: 3a apresenta a 
configuração inicial e a 3b a configuração 

após 20 mil passos. 
 
A Figura 4 mostra a distribuição radial das 

esferas em relação à camada fixa para a 
configuração inicial e configuração após 20 mil 
passos. 

Observa-se que algumas esferas do tipo 1 
(azuis) estão invadindo a área das esferas 
vermelhas enquanto que as esferas do tipo 2 
(vermelhas) estão deformando a córnea para 
dentro. Esses efeitos indicam que a interação 
entre as esferas do tipo 2 está menor do que 
deveria, enquanto que a interação do tipo 1 está 
maior. Esse resultado foi obtido porque o efeito 
hidrofóbico entre os aglomerados de moléculas 

não está incluído na simulação. O efeito 
hidrofóbico consiste na tendência que a água 
possui de minimizar seu contato com a parte 
hidrofóbica das moléculas. A maioria das 
moléculas biológicas é anfifílica, ou seja, 
composta por 2 segmentos: um hidrofóbico e 
outro hidrofílico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Distribuição radial das esferas na 
configuração inicial (abaixo) e na 

configuração do passo 20 mil (acima). 
 
Portanto, simulou-se um efeito similar ao 

efeito hidrofóbico, reduzindo em 5 vezes a 
energia de interação (U) existente entre os dois 
tipos de esferas [7], diminuindo assim, a 
probabilidade das esferas da córnea se 
misturarem com as esferas do humor aquoso. 

 
Para exemplificar são apresentadas as 

simulações 1, 2 e 3. Sendo que para cada 
simulação os valores dos parâmetros ε foi 

alterado como listado na tabela 1: 
 

Tabela 1 – Parâmetros utilizados nas 
simulações 1, 2 e 3. 

 
A Figura 5a mostra os resultados obtidos 

na simulação 1, a Figura 5b os resultados da 
simulação 2 e a Figura 5c os resultados da 
simulação 3; para todas elas nota-se que não há 
mais mistura entre os dois tipos de esferas. No 
entanto, na camada da córnea (camada 
vermelha) aparecem falhas devido ao número de 
esferas ser inferior ao necessário para a 
formação completa da camada. 

Simulação  Tipo da 
Esfera 

Epsilon (ε) 
kcal/mol 

Sigma 
(σ) )) 1 1,30 0,356 1 

2 2,00 0,285 
1 0,80 0,356 2 
2 1,80 0,285 
1 1,50 0,356 3 
2 2,20 0,285 

3a 3b 
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Figura 5a - Configurações da simulação  1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5b - Configurações da simulação 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5c – Configurações da simulação 3. 

O melhor resultado foi obtido com a 
simulação 3, pois as esferas do tipo 1 (humor) 
estão dispostas a 0,2 < x < 2,9mm e as esferas 
do tipo 2 (córnea) a 2,6 < x < 3,5mm, conforme 
Figura 6, aproximando-se das medidas propostas 
no modelo teórico, ou seja, as esferas do tipo 1  
estão dispostas entre 0 < x < 3mm e, as esferas 
do tipo 2, estão entre 3 < x < 3,5mm, enquanto 
que na simulação 1 as esferas do tipo 1 (humor) 
estão dispostas a 0,2 < x < 2,9mm e as esferas 
do tipo 2 (córnea) a 2,6 < x < 3,6mm, conforme 
Figura 7, e na simulação 2 as esferas do tipo 1 
(humor) estão dispostas a 0,2 < x < 3,1mm e as 
esferas do tipo 2 (córnea) a 2,6 < x < 3,7mm, 
conforme Figura 8. 
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Figura 6 - Distribuição radial das esferas da 

simulação 3. 

Simulação 1
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Figura 7 - Distribuição radial das esferas da 

simulação 1. 

Simulação 2
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Figura 8 - Distribuição radial das esferas da 

simulação 2. 
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Ao introduzir o efeito hidrofóbico no 
modelo, nota-se na Figura 9 que a média da 
interação entre os dois tipos diferentes de 
esferas, está bem acima dos valores da interação 
da córnea com a córnea e do humor com o 
humor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  9  –   Gráfico da energia de interação,  
entre as esferas do humor aquoso (gráfico a), 

as esferas da córnea (gráfico b) e entre as 
esferas do humor aquoso e as esferas da 

córnea (gráfico c). 
 
As simulações foram realizadas em um 

microcomputador (Pentium IV com 512Mb de 
memória RAM), que levou cerca de 1 dia de CPU 
para cada 1mil passos. 

 
Conclusões 

 
Após a diminuição do potencial de 

interação entre os dois tipos de esferas, 
observou-se, nas simulações posteriores, que 
houve uma redução da invasão dos limites pré-
definidos, mostrando uma boa aproximação com 
o modelo ideal, onde todas as esferas do tipo 1 
ficam no interior da calota esférica de menor raio 
de curvatura, e as esferas do tipo 2 estão 
contidas entre a calota de maior raio de curvatura. 
Considerou-se, portanto, o modelo como sendo 
adequado para simular a córnea e o humor 
aquoso do olho. 

Os estudos realizados para o 
desenvolvimento deste trabalho, mostram a 
preocupação dos oftalmologistas com a alteração 
na PO medida através do tonômetro de 
aplanação, após cirurgias refrativas. Entretanto 
não existe nenhum método para calcular tal 
diferença com precisão e confiabilidade. O 
modelo computacional da interação do humor 
aquoso com a córnea permitirá calcular a pressão 
interna para várias espessuras da córnea.  
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Sistema de Informação da Atenção Básica: Conhecimen to dos Agentes 
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Resumo - Estudo realizado com agentes comunitários de saúde da “UBS Costa e Silva” em Marília-SP 
analisando o conhecimento em informática e do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), 
realizado através de um questionário com questões fechadas, os resultados encontrados mostram que a 
maioria dos agentes não tem dificuldade de digitar as fichas, mas não sabe o que é feito com estes dados. 
Conclui-se que o computador é um instrumento de trabalho, mas que requer outros treinamentos. 
 
Palavras-chave: agente comunitário de saúde, sistemas de informação, sus. 
 
Abstract -  Study carried through with community health agents of the “UBS Costa e Silva” in Marília-SP 
analyzing the knowledge in computer science and primary health information system (SIAB), carried through 
a questionnaire with closed questions, the joined results showed that the majority of the agents had no 
difficulty of typing the data, but do not know what is done after with this data. Concluding that the computer is 
a working tool, but other trainings are needed. 
 
Key-words: community health agent, information systems, sus (br). 
 
 
Introdução 
 

O Município de Marília possui uma rede de 
13 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 26 
Unidades de Saúde da Família (USF), em cada 
uma existem equipes multiprofissionais 
compostas por médico, enfermeiro, auxiliar de 
enfermagem, agente comunitário, entre outros.  

Com a construção de um novo modelo 
assistencial de saúde, que tem por princípios a 
integralidade e qualidade do atendimento, tem 
como parte indispensável a descentralização da 
produção das informações em saúde. 

O agente comunitário de saúde (ACS) tem 
um papel fundamental no processamento destas 
informações, pois é ele a ponte entre a família e a 
equipe da UBS. É ele também que digita as 
informações coletadas adquiridas através de 
visitas domiciliares, tentando assim registrar os 
dados com a mais clareza possível através do 
Sistema de Informação a Atenção Básica (SIAB). 

 Este sistema contribui para que os 
membros da equipe agreguem os dados das 
famílias da área de abrangência da UBS. 
Podendo após análise e reflexão determinar as 
prioridades  de atenção a saúde a partir dos perfis 
epidemiológicos, e principalmente, para a 
fiscalização da aplicação dos recursos públicos 
destinados à área social, verificando assim se a 
operacionalização do SUS está se concretizando 
[1]. 

Este tema foi escolhido, pois verificamos 
durante nosso estágio na UBS uma dificuldade 

dos agentes de saúde na compreensão da 
finalidade do SIAB e certa dificuldade dos 
mesmos no preenchimento das fichas. 

O objetivo deste trabalho é verificar o nível 
de conhecimento dos agentes comunitários a 
respeito de informática, explorando a habilidade 
dos agentes em trabalhar com o Sistema de 
Informação a Atenção Básica. 
 
Metodologia 
 

Este trabalho foi realizado na UBS Costa e 
Silva, situada na região sul do Município de 
Marília. Os agentes comunitários de saúde foram 
convocados pela enfermeira gerencial para 
participarem do trabalho.  O questionário aplicado 
consistia em questões de múltipla escolha de 
caráter fechado, as variáveis utilizadas no 
questionário foram: dificuldade em utilizar 
computador, conhecimento prévio em informática, 
conhecimento sobre o SIAB, se fizeram algum 
treinamento, se este foi eficaz, conhecimento da 
finalidade dos dados digitados, e no 
preenchimento dos mesmo, se eles são 
analisados, e  se é criado alguma estratégica 
para intervenção,  se utilizam o SIAB para obter 
informações de interesse pessoal, se utilizam o 
computador para outros fins, e se o SIAB é eficaz 
para alcançar os princípios do SUS. A população 
estudada foi de um total de 16 agentes, sendo 
que 14 responderam o questionário. Um se 
recusou a participar da pesquisa e outro estava 
de licença. A análise dos resultados foi realizada 
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através de análise estatística quantitativa no 
programa Epi-info 6.02. 

 
Resultados 
 

O trabalho mostrou que os agentes tinham 
baixo conhecimento de informática antes de 
começarem a trabalhar na UBS, onde 57,2% 
informaram que possuíam pouco ou nenhum 
conhecimento. 

Quando questionado o nível de 
entendimento sobre o SIAB por parte dos ACS 
verificou-se que 57,1% tinham nível moderado e 
28,6% pouco, sendo somente 14,3% os que 
afirmaram ter um nível muito alto. 

A participação no treinamento em SIAB foi 
confirmado por 85,7% dos agentes, porém ao 
serem contratados estes são submetidos à 
capacitação. 

Dos que participaram do treinamento, 
apenas 16,7% referiram que este foi muito eficaz 
e 58,3% que foi moderado e 25% que foi pouco 
eficaz. 

Cerca de 54% dos agentes respondem que 
pouco sabem ou não sabem o que acontece com 
os dados digitados no sistema, dado este que 
mostra a falta de significado em armazenar os 
dados por grande parte destes profissionais. 

A maioria dos agentes (57,1%) não tem 
nenhuma dificuldade em passar os dados para o 
computador, mostrando que mesmo referida a 
falta de treinamento não dificulta o trabalho. Para 
64,3% dos agentes não há dificuldade em 
entender a finalidade das fichas de dados do 
sistema; 78,6% referem realizar análise dos 
dados através do sistema, porém quanto ao uso 
dos dados do programa para realizarem algum 
tipo de intervenção 76,9% responderam que o 
utilizam pouco.  

Dado interessante que foi observado na 
pesquisa é que a maioria (78,6%) afirma que não 
é possível obter informações pessoais a partir do 
sistema. A pesquisa também demonstra que 
neste grupo 71,4% dos agentes não utilizam ou 
utilizam pouco o computador para outros fins. 

Também se verificou que 71,4% 
responderam que o SIAB tem pouca influência 
para se alcançar os princípios do SUS, modelo 
este que haveria de estar sendo beneficiado com 
o uso do programa. 

 
Discussão e Conclusões 
 

Sabe-se que um dos aspectos importantes 
em qualquer sistema de informação é conhecer e 
participar da utilização dos dados armazenados, 

este fato não acontece neste grupo, pois 54% 
afirmaram desconhecer o que é feito com os 
dados do sistema. Mostrando indiretamente que 
os agentes não reconhecem o papel do SIAB no 
planejamento das ações de saúde de sua micro-
área, pois afirmaram que participam da análise 
dos dados (78,6%), fato confirmado pela resposta 
à questão sobre a programação de estratégias de 
intervenção, onde 76,9% afirmaram que pouco 
realizam. 

Um fato importante para resguardar o sigilo 
dos dados é de os agentes não enxergarem a 
possibilidade de obter informações pessoais do 
sistema. 

Há pouco ou nenhuma utilização do 
computador para outros fins, isto mostra que os 
agentes tem apenas acesso à estes durante o 
período de trabalho, e durante suas atividades 
diárias não conseguem utilizar esta ferramenta 
para outros fins. 

Os dados referentes a qualidade do 
treinamento em SIAB demonstram que é 
necessário melhorar a forma de realizá-lo pois 
apenas 16,7% avaliam como muito eficaz. 

   Com este trabalho conclui-se que o 
conhecimento dos agentes de saúde em 
informática é pequeno em relação ao contato que 
eles tem com computador, demonstra também a 
deficiência no treinamento para operacionalizar o 
SIAB. O computador é um instrumento de 
trabalho para o agente, mas é preciso haver mais 
treinamentos. 
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Resumo – A migração das informações de pacientes para prontuários eletrônicos promete facilitar não só o 
acesso, como também permitir a mobilidade dessas informações. No entanto, essa mobilidade só é possível 
através de um suporte de comunicação que possibilite o envio e recebimento dos dados de forma rápida e 
segura. Além de questões de desempenho no processamento e transmissão dos dados, o custo é também fator 
a ser considerado no projeto desse suporte. Nesse sentido, este artigo descreve uma plataforma para 
transmissão de informações de prontuários eletrônicos que contempla os requisitos mencionados acima. O 
sistema utiliza a tecnologia de computação móvel, nominalmente JXTA, e foi implementado e testado no 
Laboratório de Engenharia de Sistemas de Computação (LESC) da Universidade Federal do Ceará. 
 
Palavras-chave: telemedicina, prontuário médico eletrônico, computação móvel, peer-to-peer, JXTA. 
 
Abstract – In this paper we discuss the design and implementation of a communication support for eletronic 
health record. The system allows for the mobility of information between the actors involved (doctor, patient, etc) 
and the database containing the information concerned to the patient. We used mobile computing techniques in 
order to design the system, particularly JXTA. Besides performance, reliability and security questions, cost 
versus benefits analysis was also taken into consideration in the design. A prototype of the system was 
implemented in the Computing Systems Engineering Laboratory (LESC) at Federal University of Ceara and we 
discuss the first results obtained.  
 
Key-words: telemedicine, eletronic health record, mobile computing, peer-to-peer, JXTA. 
 
 
Introdução 
 

Nas duas últimas décadas, temos 
acompanhado o avanço e o desenvolvimento de 
tecnologias emergentes nas áreas de 
Telecomunicação e Processamento da Informação, 
que resultaram em revoluções nas diversas áreas 
sociais e científicas. Tomando como base a área 
médica, podemos comprovar essa realidade ao 
presenciarmos o uso cada vez mais freqüente da 
Teleinformática (união das tecnologias da 
informação e da telecomunicação) em aplicações no 
campo da saúde, proporcionando uma melhora da 
eficiência na assistência médica, no diagnóstico, na 
prevenção e no acompanhamento de casos clínicos 
de pacientes. Como fruto da revolução tecnológica 
nessa área, informações como as imagens médicas 
passaram ao padrão digital, tornando o acesso a 
exames que antes não eram possíveis, devido ao 
registro dessas imagens serem através de filmes de 
35mm [1]. Agora com a adoção das imagens como 
registro digital, os profissionais dessa área podem 
ter uma nova visão para dentro do corpo através da 
Tomografia Computadorizada (CT), e da exposição 
da Imagem por Ressonância Magnética (MRI) e 
ultra-sonografia. Durante uma cirurgia 

laparoscópica, o cirurgião não olha para dentro dos 
órgãos do paciente, mas para um monitor de vídeo 
com uma imagem em tempo real. Sinais vitais de 
pacientes podem ser acompanhados 24h por dia 
sem a presença física do médico especialista, 
através de monitoramento remoto por meio de redes 
de comunicação de dados. Além disso, outros frutos 
dessa revolução, como a videoconferência, têm 
contribuído bastante para o avanço dessa área. 
Dentro desse contexto, nasceu uma área da 
Teleinformática conhecida como Telemedicina. A 
Telemedicina pode ser conceituada como sendo a 
distribuição da assistência médica e a colaboração 
do conhecimento médico à distância, por intermédio 
do uso dos atuais meios de telecomunicação [2]. 

Diante do impacto gerado pelo avanço das 
tecnologias na área da saúde, e daquilo que ainda 
pode ser alcançado, questionamentos tais como o 
que na medicina pode ser representado como 
informação e como essas informações podem ser 
registradas e armazenadas, têm motivado o 
desenvolvimento de pesquisas e estudos nessa 
área. O grande volume de informação que a prática 
da medicina (e áreas afins) manipula, como por 
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exemplo, os prontuários médicos, têm sido 
atualmente bastante questionados pois, o acesso e 
o tratamento manual (prontuário médico) destas 
informações podem ser consideradas lentas e 
inseguras. Nesse sentido foi proposta a digitalização 
do prontuário do paciente, no que ficou conhecido 
como prontuário eletrônico. Como o prontuário agora 
é visto como uma informação digital, ela pode ser 
facilmente transmitida e manipulada através do uso 
dos sistemas computacionais de transmissão e 
processamento de informações. Com isso, as 
informações relevantes sobre o caso clínico de um 
paciente estariam disponíveis na forma digital e de 
fácil acesso, visando o alcance das finalidades do 
prontuário para o médico, que são [3]: 
- Continuidade da assistência: facilidade de 
fazer o diagnóstico correto, de avaliar mais 
rapidamente o paciente, garantindo a comunicação 
entre diferentes equipes e entre diferentes períodos 
de tempo; 
- Segurança do paciente: informa sobre 
alguma reação adversa a medicamentos que o 
paciente possa ter; 
- Segurança do médico: para fins ético-legais, 
comprova a presteza e o correto atendimento ao 
paciente; 
- Pesquisa: prontuários corretamente 
preenchidos são preciosos auxiliares para a 
pesquisa médica, fornecem dados que possibilitam a 
realização de trabalhos científicos que irão 
beneficiar a medicina como um todo. 

Apesar das vantagens proporcionadas pelo 
uso do prontuário eletrônico, ainda não foi definido 
um modelo unificado de base de dados para o 
armazenamento dos registros da base que 
possibilite sua transferência entre centros de saúde. 
Muitas das tarefas de captura desses dados são 
realizadas com procedimentos manuais e sujeitas a 
erro, o que pode trazer conseqüências desastrosas 
para a prestação de assistência médica adequada 
aos pacientes. 

Tendo em vista o problema da captura de 
dados, e o trabalho exercido pela comunidade 
médica, que requer dinamismo, mobilidade e 
eficiência, seria extremamente desejável a coleta 
dessas informações por meio de uma tecnologia de 
computação móvel, que seja capaz de transmitir 
esses dados através de um modelo de 
comunicação. Os reflexos positivos dessa inovação 
trariam benefícios relevantes na medida em que, 
médicos especialistas poderiam ajudar no 
diagnóstico e no tratamento de pacientes residentes 
em áreas distantes e carentes do conhecimento 
desses profissionais. Além disso, o uso de tal 
sistema poderia contribuir para o tratamento 
preventivo durante a locomoção de pacientes em 
meios de transportes desprovidos de médicos 
especialistas, enquanto é preparado o atendimento 

adequado que se aplique ao caso clínico do 
paciente transportado no local de chegada. 

Uma forma de contribuir para esse tipo de 
aplicação na Telemedicina é através do uso de 
dispositivos de computação móvel, como assistente 
pessoal digital (PDA – Personal Digital Assistent) e 
telefones celulares, aliadas à tecnologia Peer-to-
Peer (P2P). Essa tecnologia descreve um modelo de 
computação distribuída através do qual, dispositivos 
conectados a uma rede de comunicação, 
denominados de peers1, são capazes de descobrir 
uns aos outros, trocar informações e recursos, 
formar comunidades de dispositivos que participem 
de atividades comuns, tudo isso de forma direta e 
descentralizada, máquina a máquina, formando uma 
rede P2P. A principal vantagem desse modelo de 
computação distribuída está relacionada com a 
eliminação de um único ponto de falha, o que a 
torna confiável devido a distribuição da 
responsabilidade do fornecimento de serviços e 
recursos existentes na rede entre todos os peers 
participantes. Isso habilita esses dispositivos a 
atuarem como clientes e/ou servidores, dependendo 
de suas funcionalidades implementadas. 

O modelo P2P é especialmente apropriado 
para as características de dispositivos de 
comunicação wireless. Sua mobilidade requer, de 
forma implícita, métodos de descobrimento dos 
recursos existentes na rede, sendo essa a 
característica principal desse tipo de computação 
distribuída [4]. 

É importante frisar que nosso trabalho visa 
fornecer um suporte para transferência de 
informações médicas, considerando que os dados 
sendo manipulados foram introduzidos em sistemas 
de informação em saúde ou PACS (Picture 
Arquiving and Comunications System), via 
equipamentos de análise médica acoplados a esses 
sistemas utilizando protocolos padrões 
disseminados na área médica, como por exemplo: 
DICOM e HL7. Propomos uma solução que viabilize 
o acesso universal dessas informações, através do 
uso da computação distribuída P2P aliada à 
computação móvel, tornando uma solução atrativa 
para uso em equipamentos disponíveis em muitos 
ambientes de centros médicos. 
 
Metodologia 

 
Dentre as tecnologias P2P, destacamos a 

tecnologia chamada JXTA. O projeto JXTA define 
uma plataforma de programação para computação 
de rede distribuída P2P que é formada por um 
conjunto de seis protocolos abertos baseados em 
                                                
1 Peer é um nó da rede P2P, que forma a unidade de 
processamento fundamental de qualquer solução P2P. Pode ser 
visto como um ponto virtual de comunicação que está associado 
com um ou vários serviços especiais da rede [5], [6]. 
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mensagens XML. Essa plataforma foi implementada 
em três camadas distintas, semelhantes à de um 
sistema operacional (camadas: núcleo, serviço e 
aplicação) e seus objetivos foram direcionados 
intencionalmente para resolver o problema do atual 
modelo de computação distribuída P2P. Dessa 
forma foi idealizado para possuir as seguintes 
características [4],[5],[6]: 
- Interoperabilidade: a tecnologia JXTA foi 
desenvolvida para ser capaz de operar sobre 
diferentes sistemas P2P, de forma que permita a 
interconexão entre peers para facilitar a 
comunicação, compartilhamento de recursos e a 
participação em atividades comuns baseada na 
formação de grupos de peers, além de servir 
recursos para peers de diferentes sistemas; 
-  Independência de plataforma: JXTA foi 
concebida para ser independente de linguagem de 
programação (Java, C/C++, Perl), independente de 
sistema operacional (Windows, Unix) e 
independente de sistema de comunicação 
(Bluetooth, HTTP, TCP/IP); 
-  Ubiqüidade: JXTA foi direcionada para possuir 
a capacidade de ser implementada em qualquer 
dispositivo digital que possa ser capaz de se 
conectar em uma rede de comunicação IP, ou não 
IP. 

Para se ter noções de entendimento da 
tecnologia JXTA é necessário o conhecimento de 
alguns conceitos básicos, tais como: peer relay2, 
peer rendezvous3, pipe4, messages5 e 
advertisement6. 

Os protocolos especificados na plataforma 
JXTA estabelecem uma camada de rede virtual 
acima da Internet e de redes não IP, permitindo que 
qualquer dispositivo digital conectado numa rede 
(celulares, PDAs, sensores, desktops) possa 
cooperar de forma auto-organizada e auto-
configurada em grupos de peers, independentes de 
suas posições nas redes (edges, firewalls) e de uma 
infra-estrutura de gerenciamento centralizado. Eles 
definem normas para organização da troca de 
                                                
2 Peer Relay é um tipo de peer da rede JXTA que implementa 
funcionalidades para prover o mecanismo de comunicação entre 
peers separados de suas redes por firewalls ou equipamentos 
NAT - Network Address Translation [5],[6]. 
3 Peer Rendezvous é um tipo de peer da rede JXTA que 
implementa funcionalidades usadas para descobrir anúncios de 
serviços e mensagens publicados na rede, sendo capaz de 
armazená-las e solicitá-las de outros Rendezvous [5], [6]. 
4 Pipe pode ser visto como um canal de comunicação virtual 
entre dois ou mais pontos de endereçamento de peers [5], [6]. 
Um pipe é formado por um endereço virtual entre dois pontos 
finais de comunicação [7]. 
5 Messages são documentos XML que podem ser de dois tipos. 
O primeiro como sendo um pacote que contém um payload de 
dados no formato padrão XML. O segundo tipo de message é 
uma simples mensagem binária [6]. 
6 Advertisement é um documento XML que descreve um 
message [6]. 

informações entre peers numa rede JXTA, o que 
possibilita [5], [6]: 
-  Encontrar peers na rede; 
-  Encontrar serviços fornecidos por peers; 
-  Obter status de informação de um peer; 
-  Invocar o serviço de um peer; 
-  Criar canais de comunicação de dados; 
-  Criar, entrar e participar de grupos de peers. 
 Para atender a característica de ubiqüidade e 
possibilitar a implementação dessa tecnologia em 
dispositivos de comunicação wireless com baixo 
poder computacional7, foi definido um conjunto de 
requisitos para criação de um peer JXTA sem fio 
fundamentado na tecnologia J2ME (uma versão 
resumida da plataforma de programação, J2SE, 
para dispositivos com características citadas acima). 
Os requisitos para se alcançar ubiqüidade foram [4]: 
- Fornecer uma infra-estrutura P2P para 
dispositivos pequenos; 
- Ser simples e fácil de usar por 
desenvolvedores; 
- Possuir tamanho pequeno para poder ser 
usado em telefones celulares e PDAs; 
- Permitir a criação de aplicações que sejam 
compatíveis com o MIDP (Mobile Information Device 
Profiles – perfil J2ME para serviço de base da 
comunicação wireless Java). 
 O resultado dos esforços da comunidade de 
desenvolvimento JXTA, juntamente com a 
colaboração da Sun Microsystems, proporcionaram 
o rápido desenvolvimento do projeto JXME. JXME é 
uma API (Application Programming Interface) Java 
para conectar dispositivos J2ME na rede JXTA. Os 
peers JXME são providos com funcionalidades 
reduzidas quando comparadas com peers JXTA (em 
computadores), devendo-se isso às limitações dos 
dispositivos J2ME. Para se conectar um dispositivo 
J2ME na rede JXTA, atuando como um peer JXME, 
é necessário sua conexão com um peer relay JXTA 
para possuir funcionalidades equivalentes a um peer 
JXTA simples [7]. 
 As comunidades que participaram do 
desenvolvimento do projeto JXME v1.0 estão em 
uma nova fase para permitir a participação dos 
peers JXME em uma rede JXTA, sem a necessidade 
de um peer relay. 

A Figura 1.0 representa uma arquitetura de 
rede P2P, na qual peers podem atuar como clientes 
e servidores da rede. Quando são clientes da rede, 
os peers podem enviar comandos de requisição de 
um serviço para outros peers, e receber respostas. 
Quando são servidores, os peers recebem 
comandos de requisição de serviços, manipulam a 
requisição dos mesmos, executam as requisições, e 
                                                
7 Como por exemplo, celulares, PDAs, sensores e pequenos 
dispositivos portáteis compatíveis com o CLDC (Connected 
Limited Device Configuration, configuração para dispositivos que 
possuem memória reduzida). 
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enviam respostas com o resultado do serviço 
solicitado, além de propagarem a requisição para 
outros peers [5]. 

 

 
 

Figura 1.0: Modelo de arquitetura de rede P2P [5]. 
 

Diante dessa arquitetura de rede, e da 
possibilidade de utilização desses dispositivos como 
ponto de comunicação virtual (peers) de médicos, 
podemos conceber um ambiente que forneça 
mobilidade de informação para médicos e 
profissionais afins. 

Com as potencialidades oferecidas pela 
utilização da tecnologia JXTA, e a capacidade de 
processamento de dados em dispositivos portáteis 
providos de comunicação wireless, iniciamos o 
desenvolvimento de uma plataforma que beneficia a 
prestação do serviço de assistência médica 
especializada, de forma mais rápida e eficiente, em 
áreas carentes de assistência à saúde. Essa 
plataforma visa à utilização de um modelo de 
prontuário médico eletrônico, sustentado por 
informações originadas por peers de médicos, 
implementados com a utilização da tecnologia JXTA 
e JXME. 

Através desse modelo de prontuário, um 
médico provido de um computador pessoal, um PDA 
ou um celular, é capaz de coletar e armazenar 
dados de seus pacientes, e transmitir esses dados 
processados para qualquer outro dispositivo 
conectado à rede JXTA, através de operações pré-
definidas nesses dispositivos. No caso do uso de 
uma PDA ou um celular, o envio de informações 
está associado à manipulação da conexão de 
comunicação com um peer relay através de 
requisição HTML, como mostra a Figura 1.1. No 
exemplo da figura, um médico, de posse de um 
PDA, insere informações sobre um paciente e as 
transmite para o peer relay (na figura 1.1 visto como 
JXTA Relay). O JXTA relay anuncia a 
disponibilização dessas informações para toda rede 
JXTA por meio de um anuncio (advertisement) 
publicado na rede. Esses anúncios são transferidos 
para outros peers através de pipes JXTA (na figura 
1.1 representada por setas contínuas de pontas 
duplas). 

 

 
 
Figura 1.1: Arquitetura da comunidade JXTA MED. 

 
Dentro da rede JXTA8, esses advertisements 

publicados são capturados por um outro tipo de peer 
JXTA, peer rendezvous (visto na Figura 1.1 como 
JXTA Rendezvous). O JXTA Rendezvous realiza a 
inserção do novo registro na base de dados, que é a 
camada de informação de um sistema de prontuário 
eletrônico implementado na entidade de saúde. 

Da mesma forma que foi realizada a inserção 
de um novo registro, médicos especialistas podem 
consultar informações de seus pacientes, ao 
informar o dado de identificação do paciente através 
de algum dispositivo conectado na rede JXTA (na 
Figura 1.1 esses dispositivos podem ser: peers 
JXTA, PDA JXME, celular JXME, ambulância 
JXME). Para isso é publicado um advertisement de 
consulta na rede JXTA. O JXTA Rendezvous ao 
receber o advertisement, verifica na sua base de 
dados informações referentes àquela identificação 
do paciente a ser consultado, e as envia como 
resposta da requisição, através de message 
(consultar referência de rodapé nº. 5). O peer do 
médico ao receber a resposta, manipula as 
informações recebidas, que podem ser visualizadas. 

Tendo como base as funcionalidades 
descritas no modelo de prontuário médico eletrônico 
mencionado acima, visualizamos seis ambientes 
possíveis para aplicação do mesmo: Intra – Centro 
Médico (informações e médicos estão presentes na 
mesma área), Móvel - Centro Médico (médico 
providos com dispositivos computacional móvel 
podem manipular informações existentes nos 
centros médicos), Médico - Centro Médico (médicos 
por meio de um microcomputador, de seu 
consultório ou de sua casa, podem acessar as 
informações existentes nos centros médicos), 
Médico – Médico (podem trocar informações 
                                                
8 Rede JXTA é uma rede virtual formada acima da Internet e de 
redes não IP, permitindo que qualquer dispositivo digital 
conectado numa rede possa cooperar de forma auto-organizada 
e auto-configurada em grupos de peers, independentes de suas 
posições nas redes (edges, firewalls) e de uma infra-estrutura de 
gerenciamento centralizado [5], [6]. 
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diretamente através do uso de dispositivos de 
comunicação), Paciente - Centro Médico (pacientes 
podem acessar informações de seu prontuário ou 
enviar suas informações vitais ao centro médico) e 
Inter - Centro Médico (centros médicos podem trocar 
informações de prontuário diretamente). Tal visão 
propõe a criação de uma comunidade virtual de 
saúde, na figura 1.1 conhecida como Comunidade 
JXTA MED, suportada por esse modelo de 
prontuário médico. As informações oriundas dos 
pontos de comunicações virtuais (peers) de 
médicos, pacientes, ambulatórios e ambulâncias, 
conforme Figura 1.1, providos de algum 
equipamento (celular, sensores, PDA, desktop) 
capaz de se conectar com uma rede de 
comunicação de dados de instituições relacionadas 
ao setor de saúde (hospitais, clínicas), sustentam 
essa comunidade. 

A interconectividade entre os peers ocorreria 
através da utilização de pipes, que possibilitariam o 
envio de dados dos pacientes de forma segura 
(criptografada) e confiável (que garanta a 
integridade dos dados), formando uma espécie de 
rede virtual privada, que possibilite a execução de 
avaliações e diagnósticos remotos por médicos 
especialistas, através do modelo de prontuário 
médico eletrônico proposto, com o objetivo de 
facilitar e agilizar o trabalho de profissionais na 
prestação de serviços na assistência médica.  

Dentro da comunidade médica, as 
organizações de suporte (instituições do setor de 
saúde; na figura 1.1 representada por edifícios) 
teriam o papel de destaque, sendo reconhecidos por 
toda a comunidade, e serviriam a comunidade JXTA 
MED com funções de peers rendezvous e relay. Nos 
JXTA Rendezvous estariam armazenadas 
informações sobre pacientes em bases de dados 
replicadas, eliminando a ocorrência de um único 
ponto de falha. Nesse contexto, as informações, 
sincronizadas por peers necessitariam ser 
automaticamente atualizadas em cada JXTA 
Rendezvous. Esse sincronismo seria obtido através 
de funções a serem implementadas na comunidade 
JXTA MED. 

Dentro desse cenário, as informações de 
pacientes poderiam ser acessadas e manipuladas 
por usuários de peers, que só teriam acesso a elas, 
através de permissões de usuários dentro do grupo 
de peers, formado pela rede JXTA. Tudo isso para 
garantir o direito do paciente ao sigilo e privacidade 
de suas informações, e o uso adequado por 
profissionais habilitados [3].  

Devido à tecnologia JXTA possuir a 
capacidade de formar uma camada virtual acima da 
Internet, essa comunidade possuiria uma 
capacidade de extensão global, permitindo o trafego 
de informações de pacientes em todo o mundo, 
aumentando a amplitude do alcance na solicitação 
de segunda opinião em casos clínicos. A Figura 1.2 

ilustra a interação desses ambientes, formando a 
comunidade JXTA MED, que foi abordada. 
 
Resultados 
 

Para usar a tecnologia JXTA na transmissão 
de informação e comunicação entre dispositivos de 
médicos, desenvolvemos inicialmente uma aplicação 
em que informações referentes ao prontuário de um 
paciente (sem imagens médicas contendo apenas 
textos), foram transferidas entre peers JXTA e 
JXME, pertencentes a redes diferentes e separadas 
por um firewall, formando uma espécie de rede 
virtual, conforme mostra a Figura 1.2, que ilustra a 
arquitetura desse experimento. 
 

 
 

Figura 1.2: Arquitetura do Experimento. 
 

Neste experimento, temos a participação dos 
médicos através da utilização de um desktop, como 
sendo um simples peer JXTA, ou por meio de um 
telefone celular ou PDA, como sendo um peer 
JXME. Em cada peer de médico é executada uma 
aplicação cliente, que alimenta as informações de 
um caso clínico do paciente na forma de um 
prontuário eletrônico, e transfere essas informações 
para outros peers existentes na rede JXTA. 
Utilizamos um peer relay (na figura 1.2 JXTA Relay), 
para representar os peers JXME na rede JXTA, e 
um peer rendezvous (mostrado na Figura 1.2 como 
JXTA Rendezvous), que executa uma aplicação 
servidora, capaz de coletar as informações de 
prontuários publicados na rede, armazená-las em 
uma base de dados e enviar essas informações para 
outros peers, caso solicitado. 

Através de um ambiente de simulação, tem-se 
a presença de um dispositivo móvel, representado 
por um simulador de um aparelho celular, executado 
em um desktop funcionando como um peer JXME 
na rede virtual JXTA, e pela presença de outros 
pontos virtuais de comunicação, representados por 
peer JXTA Relay, Rendezvous e simples peer JXTA, 
como mostra a Figura 1.2. Constatou-se a 
viabilidade da mobilidade da informação, através da 
realização de testes de coletas por peers de 
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médicos, e a transferências de informações dos 
prontuários entre os peers conectados na rede.  

O armazenamento das informações na base 
persistente de dados, existente no peer rendezvous, 
foi realizada com sucesso, uma vez criado o pipe de 
comunicação entre o peer de origem dos dados e o 
JXTA Rendezvous. Esse processo foi executado em 
tempo real, mostrando um bom desempenho da 
transmissão dos dados através de pipes de 
comunicação. 
 
Discussão e Conclusões 
 

Como forma de avaliar a viabilidade, o 
desempenho e os benefícios oferecidos ao usar a 
tecnologia JXTA, na criação de uma plataforma P2P 
para aplicações em Telemedicina, concluímos 
algumas vantagens: 
- Mobilidade da informação. Informações 
relevantes para realização de diagnósticos podem 
ser acessadas por qualquer dispositivo conectado 
numa rede, através da troca de informações entre 
peers de comunicação. Aqui as informações não 
estariam mais centralizadas e sim distribuídas entre 
os peers; 
- Criação de uma plataforma baseada em 
softwares livres. A tecnologia JXTA tem sua licença 
aberta para uso da comunidade de desenvolvimento 
JXTA, e é uma tecnologia independente de 
plataforma de sistema operacional, linguagem de 
programação e protocolo de comunicação de dados. 
Aqui pode ser implementado um ambiente que 
utilize apenas tecnologias não privadas, 
proporcionando a diminuição de custos em soluções 
a serem implementadas; 
- Capacidade de se adaptar em qualquer tipo 
de sistema que implemente um prontuário eletrônico 
já existente, isso sem a necessidade de alterações 
na aplicação. Para isso, basta existir um peer JXTA 
na rede que implemente funções específicas 
conforme necessário. 
 Fatores como segurança, confiabilidade e 
desempenho foram considerados, para se poder 
utilizar a tecnologia JXTA em um novo modelo de 
prontuário médico eletrônico. Por meio dessa 
tecnologia é possível criar grupos de peers que 
requerem permissões de acesso, além da criação de 
pipes de comunicação seguros entre peers, onde os 
dados transmitidos estariam criptografados. Dessa 
forma garantiríamos a segurança e o acesso restrito 
às informações de pacientes, que devem ser 
protegidas, e a confiabilidade estaria relacionado à 
distribuição da informação em vários pontos de 
comunicação, excluindo a existência de um único 
ponto de falha. 
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Resumo – Este artigo descreve o Sistema de Registro do Atendimento em Saúde desenvolvido a partir do 
Sistema do Cartão Nacional da Saúde, como parte do Sistema de Informação da Secretaria Municipal de 
Saúde de São Paulo (SMS-SP). O artigo apresenta a metodologia utilizada para construir o sistema a partir 
da identificação dos processos de negócio e da estrutura organizacional  das Unidades de Saúde, 
enfatizando as integrações existentes para apoiar e gerenciar as etapas de atendimento do Sistema Único 
de Saúde (SUS), seguindo as normas e diretrizes determinadas pelo Ministério da Saúde (MS).  
 
Palavras-chave: Sistema de Informação em Saúde, Sistema de Atendimento, Cartão Nacional da Saúde. 
 
Abstract –  This paper describes an evolution of the National Health Card System project developed for the 
Health Information System of São Paulo City. The methodology used to build the system, based on the 
identification of the business rules and organizational structure of the healthcare units is presented. In 
addition to that, emphasis on the integrations necessary to support patient care under the Brazilian Public 
Health System (SUS) regulations, and guidelines of the Ministry of Health is also presented.  
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Introdução 
 
    Um dos grandes objetivos do Sistema Único de 
Saúde (SUS)  é a capacidade de identificação 
individualizada dos cidadãos atendidos nos 
Estabelecimentos de Assistência a Saúde. Por 
meio do cadastramento e emissão do Cartão SUS 
é possível identificar os usuários em todos os 
seus contatos com a rede SUS e acompanhar a 
sua evolução clínica, oferecendo subsídios para 
melhorias na atenção individual e familiar em 
atendimento básico, regulado e de alta 
complexidade com agilidade e eficiência. Por 
outro lado, possibilita um controle mais efetivo do 
faturamento a partir da produção realizada na 
rede de atendimento SUS, bem como novos 
recursos para a auditoria e combate a fraudes. 
 

O Sistema de Atendimento da SMS-SP,  tem 
como objetivos  principais:  
- Disponibilizar as informações clínicas dos 

atendimentos prestados aos pacientes e 
relatórios gerenciais que permitam avaliar e 
auditar a qualidade, desempenho e resultados 
estatísticos dos procedimentos realizados, 
programas de saúde e estudos 
epidemiológicos; 

-  Fornecer subsídios ao processo de regulação 
para controle de custos e autorização prévia da 
execução de procedimentos de média e alta 
complexidade; 

- Fornecer subsídios para o faturamento mais 
efetivo a partir da produção ambulatorial; 

- Qualificar e acompanhar a atuação dos 
profissionais de saúde vinculados a uma unidade 
ou equipe de saúde. 

 
Metodologia 
 
Visão Geral do Sistema – O sistema de registro 
do atendimento desenvolvido para o município de 
São Paulo é uma nova versão do aplicativo do 
projeto piloto do Sistema do Cartão Nacional de 
Saúde (SCNS)[ref]. O sistema de registro do 
atendimento é peça chave do Sistema de 
Informação da SMS-SP, totalmente integrado ao 
Cadastro Municipal de Estabelecimentos de 
Saúde - CMES, Sistema de Regulação – SisReg 
e ao Sistema de Autorização de Procedimentos 
de Alta Complexidade - APAC. Esse novo 
sistema contempla as funcionalidades atualmente 
existentes no SCNS com aplicação de melhorias 
somadas às solicitações de novas 
funcionalidades realizadas em oficinas, 
expandindo o escopo do sistema. Por sua 
amplitude, passou a ser denominado de Sistema 
de Registro do Atendimento .  
 
Arquitetura  – A nova solução de software 
contempla a substituição  dos Terminais de 
Captura da Informação em saúde (TAS –Terminal 
de Assistência à Saúde), utilizados no projeto 
piloto, por equipamentos “thin-client” distribuídos 
nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, 
que, por sua vez, se comunicam com o 
Servidores Municipal e Federal usando tecnologia 
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de Internet.  A aplicação é totalmente web, em 
tempo real, baseada em em arquitetura J2EE 
(Java 2 Plataform Enterprise Edition), 
componentizada, com utilização de servidor de 
aplicação JBoss. Como plano de contingência, a 
aplicação também pode ser executada em rede 
local, no caso de indisponibilidade de 
comunicação com o Servidor Municipal, com 
armazenamento local temporário para que os 
dados sejam transmitidos ao Servidor Municipal 
via XML (Extensible Markup Language) quando 
restaurada a comunicação. 

 
Comparado com a aplicação do SCNS, o 

sistema atual é uma nova aplicação para a 
captura e registro da informação do atendimento, 
dotada de interface mais amigável e aderente aos 
processos de trabalho das Unidades de Saúde. 
Apesar das novas funcionalidades o sistema 
envia todas as transações XML ao servidor 
municipal do SCNS conforme prevê o projeto 
piloto. 

 
O projeto atual segue as disciplinas do 

Unified Process, PMBOK (Project Management 
Book of Knowledge) e CMM (Capability Maturity 
Model) Nível 2. Foram identificados 44 Casos de 
Uso que permearam todo o Processo de 
Desenvolvimento. O sistema é executado sob o 
Servidor de Aplicação JBoss em ambiente Linux 
ou Windows a partir dos navegadores Mozilla ou 
Internet Explorer. 

 
O controle de acesso ao Sistema de 

Informação é realizado por meio do Cartão do 
Profissional de acordo com o CMES e o vínculo 
do Profissional com a Unidade de Saúde . Ao se 
conectar ao sistema. a referência Profissional 
vinculado a uma Unidade de Saúde é incorporada 
ao sistema. 
 

O Sistema de Registro do Atendimento foi 
projetado para atender aos Processos de Negócio 
existentes em Unidades Básicas de Saúde, 
incluindo as Unidades de PACS (Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde) e PSF 
(Programa Saúde da Família) e Ambulatórios de 
Especialidades. Os módulos desenvolvidos 
correspondem aos Processos de Recepção, 
Atendimento (Consultórios, Enfermagem, 
Vacinação, Farmácia, Coleta de Exames, 
PACS/PSF, Atendimento Hospitalar (Entrada e 
Saída da Internação) e Gestão do Atendimento 
(Produção Ambulatorial e Informações 
Gerenciais). O sistema também está em acordo 
com as atividades realizadas pelos profissionais 
de saúde, conforme seus perfis, segmentados em 
Profissionais de Nível Superior e de Nível Médio. 

 
 
 
 

Recepção 
 

       Contempla as atividades realizadas na 
recepção de Unidades Básicas, de PACS/PSF e 
Especializadas, ou seja, receber pacientes, 
cadastrá-los, agendá-los e encaminhá-los, 
visando a redução no tempo de atendimento. O 
sistema adere às necessidades do processo, 
permitindo a pesquisa dos dados cadastrais do 
paciente a partir de qualquer conjunto de dados 
conhecido. O sistema retorna os dados 
cadastrais, juntamente com  os prontuários 
associados à  Unidade que acionou a pesquisa. 
Novos Usuários são cadastrados tendo como 
obrigatoriedade o registro completo, mediante a 
apresentação de dois documentos principais 
entre Registro Geral (RG), Certidão de 
Nascimento ou PIS. Ao final do registro, o sistema 
permite emitir a Ficha de Identificação do 
Prontuário e um Cartão Provisório com código de 
barras. Para os usuários que pertençam a uma 
Família cadastrada na Unidade de Saúde, os 
dados referentes a Domicílio são também 
apresentados.  

  
Os Agentes Comunitários continuam 

cadastrando as Famílias de sua responsabilidade 
utilizando a Ficha A e a Ficha de Cadastro do 
Usuário. Essas fichas são cadastradas, 
posteriromente, no sistema por meio do Cadastro 
de PACS/PSF, que permite registrar os dados do 
Domicílio, Família e os Usuários que compõem 
uma família, através da integração com o 
Cadastro de Usuários. 
 

Como a recepção é a área organizacional 
responsável por todo o processo de 
agendamento, seja de Unidade Básica ou 
Unidade Especializada, sua automatização pelo 
Sistema de Atendimento está totalmente 
integrada ao Sistema de Agenda para 
agendamentos de procedimentos básicos, de 
média e alta complexidade, bem como coleta de 
exames. 
 
Cadastros 
 

Conforme já foi citado, o sistema 
disponibiliza os Cadastros de Usuários e 
PACS/PSF. Além desses anteriormente citados, 
as Atividades em Grupo de uma Unidade de 
Saúde com integração com o CMES para 
associações dos profissionais que compõem uma 
equipe de Atendimento em Grupo, bem como o 
Cadastro da Empresa onde tenha ocorrido um 
Acidente de Trabalho são disponibilizados como 
atividades de cadastro. Ao final do registro de 
Acidente de Trabalho, é emitida uma Notificação 
a ser encaminhada ao Gestor de Unidade e 
Unidade de Vigilância da Saúde. 
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Atendimento por Profissional de Nível 
Superior 

 
Os profissionais de nível superior que 

realizam atendimento podem visualizar sua grade 
de agendamento, que é atualizada em tempo 
real, de acordo com os agendamentos realizados 
na recepção, sendo, portanto, um ponto de 
integração com o Sistema de Agenda. O 
profissional seleciona o usuário a ser atendido e 
inicia o processo de Atendimento. Inicialmente, 
pode consultar o Sumário de Atendimento do 
usuário nos últimos três meses. Em seguida, 
informa o Diagnóstico, a Prescrição de 
Medicamentos, os Procedimentos Realizados, os 
Procedimentos Solicitados e os 
Encaminhamentos. Ao final do Atendimento, o 
profissional pode emitir a Ficha de Atendimento 
completa para composição do prontuário ou 
apenas partes do Atendimento como a Prescrição 
de Medicamentos, Procedimentos Solicitados ou 
Encaminhamentos que podem ser utilizados para 
agendamentos na recepção. 
 

Ao solicitar um procedimento regulado em 
uma Unidade Solicitante, o sistema emite uma 
solicitação de Autorização ao módulo de 
Regulação, caracterizando, portanto, um ponto de 
integração com este módulo. Caso o 
procedimento seja de alta complexidade, o 
sistema emite a solicitação de autorização de 
APAC e, uma vez selecionado o laudo, o mesmo 
é enviado para subsidiar a decisão de 
autorização, caracterizando, portanto, um outro 
ponto de integração com o Sistema de APAC. 
 

Os procedimentos solicitados são 
remetidos ao Sistema de Agenda Universal, 
sendo este mais um ponto de integração com a 
Agenda Universal, no qual o profissional de 
recepção os agenda com o acompanhamento do 
usuário. 

 
Atendimento por Profissional de Nível Médio 

 
Os profissionais de nível médio que 

realizam atendimento, identificam o usuário e, em 
seguida, informam os Procedimentos Realizados. 
Ao final do Atendimento, o profissional pode emitir 
a Ficha de Atendimento. 

 
Atendimento de Média e Alta Complexidade 

 
Procedimentos de média e alta complexidade 

que tenham sido autorizados através do módulo 
de Regulação, são realizados pelas Unidades 
Executoras, passando inicialmente pela recepção 
e verificação de agendamento. A recepção obtém 
como dados principais o Número da Central de 
Autorização e Número de APAC, bem como 
dados de solicitação e autorização que são 
repassados ao Atendimento para registro.  

Atendimento na Vacinação 
 

O Atendimento na Vacinação está 
dividido em Vacinação de Rotina e Vacinação de 
Campanha.  

A Vacinação de Rotina ocorre nas 
Unidades de Atendimento Básico, sendo que  o 
sistema oferece os subsídios que permitem que , 
o profissional informe a Vacina, o Tipo de Dose, o 
Lote, o Fabricante, e Data de Validade, . Ao final 
pode-se emitir um comprovante com todas as 
vacinas aplicadas. 

 
A Vacinação de Campanha ocorre em 

Campanhas nas Unidades ou fora delas. Nesse 
sentido, está desvinculada de um Atendimento 
em Unidade como a Vacinação de Rotina. O 
profissional informa a Vacina, o Tipo de Dose 
Válida e o Tipo de Dose Não Válida se for o caso. 
Ao final emite um comprovante com todas as 
vacinas aplicadas. 

 
Atendimento na Farmácia 

 
O profissional da farmácia recupera a 

Prescrição pelo seu número com o Medicamento 
e a Quantidade Prescrita. O profissional informa o 
a Quantidade Dispensada e o sistema apresenta 
o Crédito a ser dispensado. Ao final, o profissional 
pode emitir o comprovante de dispensação de 
medicamentos. 

 
Atendimento x Vigilância 
 

No Atendimento de Profissional de Nível 
Superior, o profissional pode informar um 
Diagnóstico que corresponde às seguintes 
notificações: Notificação de Agravo ou de Doença 
Compulsória, Notificação de Acidente ou Doença 
Relacionada ao Trabalho e Notificação de 
Eventos Adversos Pós-Vacina. 
 

Caso o código CID (Código Internacional 
de Doenças) informado corresponda a uma 
Doença Compulsória, o sistema apresenta o 
preenchimento da Notificação de Agravo. Ao final, 
emite a Notificação de Agravo, que  é remetida 
para uma lista de notificações de agravo. O 
profissional pode pesquisar as Notificações de 
Agravo dentro de um período e informar a data de 
início da investigação. 
 

Caso o código CID informado 
corresponda a um Acidente do Trabalho ou 
Doença Relacionada ao Trabalho, o sistema 
questiona se a Notificação trata de um Acidente 
de Trabalho ou Doença Relacionada ao Trabalho, 
para identificação, e apresenta o preenchimento 
da Notificação de Acidente de Trabalho que é 
parcialmente preenchida pelo profissional do 
atendimento. Ao final é emitido um Atestado 
Médico. Os dados referentes à empresa onde 
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tenha ocorrido o acidente de trabalho são 
digitados pela recepção. Ao final é emitida a 
Notificação de Acidente de Trabalho que é 
encaminhada ao Gestor de Unidade e Unidade de 
Vigilância da Saúde. 
 

Caso o código CID informado 
corresponda a um Evento Adverso Pós-Vacina, o 
sistema apresenta a Notificação de Eventos 
Adversos para preenchimento. Ao final é emitida 
Notificação de Eventos Adversos Pós-Vacina. 

 
Atendimento na Coleta de Exames 

 
O processo de Coleta de Exame consiste 

de cinco etapas correlacionadas. Inicialmente o 
profissional da saúde de nível superior solicita o 
exame, informando o material a ser coletado e o 
tipo de coleta e emite a solicitação e remete ao 
Sistema de Agendamento Universal.  

 
O profissional de agendamento de coleta 

de exames agenda a data da coleta, informando o 
laboratório para análise do exame e as 
recomendações para a coleta. 

 
O profissional da coleta de exames 

consulta a agenda para confirmar o agendamento 
e de acordo com o exame, material de coleta, 
coleta, data da coleta, laboratório, informa o 
número de etiquetas a serem emitidas para 
identificação dos exames. Ao final da coleta, o 
profissional pode emitir um relatório de remessa 
dos exames. 

 
Ao receber o resultado do exame, o 

profissional da coleta pesquisa a coleta e informa 
a data de retorno do exame, permitindo um 
controle dos retornos dos exames dos 
laboratórios de acordo com as coletas de exames 
realizadas. 

 
Atendimento de PACS/PSF 

 
O Atendimento Domiciliar pelas equipes 

de PACS e PSF continuarão sendo realizadas 
pelas Fichas B, C e D. Essas fichas serão 
encaminhadas às Unidades às quais as equipes 
estão viculadas para registro do atendimento no 
sistema e emissão de ficha de atendimento para 
composição de prontuários, conforme descrição 
dos Atendimento por Profissionais de Nível 
Superior e Médio. 

 
Atendimento Hospitalar 
 

O profissional da recepção do hopsital 
pesquisa o usuário e caso não o encontre, 
cadastra o usuário emitindo a Identificação do 
Prontuário e o Cartão Provisório, também registra 
a recepção. 

 

Como procedimento de entrada da 
internação, o profissional que realiza o 
atendimento  obtém  os  dados  de  Laudo,    AIH 
(Autorização de Internação Hospitalar) e 
Internação por meio da integração com o SisReg. 
No laudo, o profissional informa o Diagnóstico e 
os Procedimentos Solicitados. 

 
Como procedimento de saída da 

internação, o profissional pesquisa o usuário e 
informa o Diagnóstico, os Medicamento 
Prescritos, os Procedimentos Realizados, os 
Encaminhamentos Pós-Internação. Caso seja um 
acidente de trabalho, o profissional informa os 
dados referentes ao empregador; 

 
Gestão 

 
A Gestão, no Sistema de Atendimento, 

compreende três tipos de relatórios:o Relatório de 
Dados Estatísticos sobre os atendimentos 
realizados, o Relatório de Produção Ambulatorial 
(RPA) e os Relatórios de Informações Gerenciais. 

 
O Relatório de Produção Ambulatorial 

apresenta os resultados de produção executado 
nas Unidades de Saúde e gera um arquivo de 
exportação correspondente. Também 
compreende as principais regras de consistência 
do SIA (Sistema de Informação Ambulatorial), que 
ao serem executas geram um arquivo de 
exportação com as correções. É destinado ao uso 
pela área de Faturamento da SMS-SP. 
 

O sistema contempla diversos Relatórios 
Gerenciais de apoio as áreas de Vigilância, 
Imunização, Programas, Atividades Coletivas, 
Odontologia, Farmácia, Atendimento, Recepção, 
Morbidade, Internação e Faturamento. 

 
Integrações com Sistemas Externos 

  
As integrações do Sistema de 

Atendimento com os Sistemas Externos 
compreendem três sistemas priorizados pela 
SMS-SP: o SisPreNatal (Programa de 
Humanização no Pré-Natal e Nascimento), o PNI 
(Programa Nacional de Imunização) e o SIAB 
(Sistema da Atenção Básica).  

 
A integração com o SisPreNatal é 

importante porque o Sistema de Atendimento 
inclui o cadastramento e atendimento de 
gestantes. A integração com o SIAB  se dá pelo 
fato de que o Sistema de Atendimento inclui o 
Cadastro e Atendimento de PACS/PSF. Uma vez 
que o Sistema de Atendimento inclui a captura de 
informação de Vacinação existe integração com o 
PNI. 
 

As integrações são realizadas por 
exportação e importação de arquivo texto. 
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Discussão e Conclusões 
 

Embora utilizado em alguns 
Estabelecimentos de Assistência a Saúde, onde 
ocorreu a implantação na fase piloto, o Projeto 
original do Cartão Nacional de Saúde não obteve 
o sucesso esperado principalmente por restrições 
na utilização do TAS, que não é capaz de facilitar 
a atividade dos profissionais da saúde. 

 
Partindo-se do pressuposto de que 

qualquer cidadão  tem o direito de atendimento no 
sistema público de saúde, a utilização da 
tecnologia de cartão magnético ou de código de 
barras requer o cadastramento de usuários SUS 
para a geração do número do usuário pela CEF 
(Caixa Econômica Federal), em âmbito nacional, 
bem como a confecção de cartões. O novo 
Sistema de Atendimento vem sendo implantado 
inicialmente da cidade de São Paulo,  para uma 
possível extensão em território nacional. 

 
Pode-se concluir que o Sistema de 

Atendimento ou Cartão Nacional da Saúde pode 
contribuir imensamente para o processo de 
atendimento com agilidade e qualidade nas 328 
Unidades Básicas de Saúde, 20 Ambulatórios de 
Especialidades, 15 Hospitais e 14 Unidades de 
Urgência/Emergência, distribuídos em 41 
Distritos, 31 Sub-Prefeituras 14 Coordenadorias, 
nas 5 regiões da Cidade de São Paulo. Esta rede 
atende a cerca de 3 milhões de consultas 
básicas, 1 milhão de procedimentos de média 
complexidade e cerca de 40 mil procedimentos de 
alta complexidade por mês. 

 
O sistema permite a captura de uma série 

de informações vinculadas aos atendimentos 
realizados, contribuindo para a organização de 
serviços de saúde e para ampliar e qualificar o 
acesso dos usuários aos mesmos. 

 
O objetivo final vem sendo alcançado: 

conhecer quem está sendo atendido, por quem, 
onde, como e com quais resultados. 
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Resumo - Este artigo apresenta um resumo de pesquisa realizada em bases eletrônicas, dos artigos 
publicados que contenham resultados e evidências do impacto sócio-econômico da telemedicina no Brasil. 
Ainda que a telemedicina tem trazido avanços para o debate nacional e crescimento dos sistemas de 
saúde, os seus benefícios sócio-econômicos não foram encontramos e muito menos considerados dos 
diferentes estudos empreendidos. 
 
Palavras-chave: Telemedicina, benefícios sócio-econômicos, custo-efetividade. 
 
 
 
Abstrata - This article shows an summary of research realized in eletronic bases , of articles published with 
results and evidences of socio-economic impact of telehealth in Brasil. Although the telehealth brougth 
advances for the national debate and growth of health systems , your socio-economic benefits doesn’t met 
or took into consideration by the differents studies undertook. 
 
Key-words: Telehealth, socio-economics benefits , cost effectiveness. 
 
 
 
Introdução 
 

Conceituar Telemedicina por mais que 
pareça simples e fácil, tem se tornado cada vez 
mais pauta de discussões acadêmicas, não tanto 
pelo conceito em si , mas principalmente a sua 
aplicação e resultados[1]. 

Telemedicina será tratado neste artigo 
como a prática clínica de diagnóstico, 
questionamento e gerenciamento dos serviços de 
atenção e atendimento de saúde de forma 
síncrona ou assíncrona que utilizam alguma 
forma de tecnologia de informação e 
comunicação (excluindo-se telefones, e-mails e 
fax). 

Na literatura em geral[1][9][13], é atribuído 
a telemedicina como tendo um enorme potencial 
de promover e agregar benefícios 
socioeconômicos à sociedade à medida que: 

a) promove o acesso aos serviços de 
saúde, 
b) cria oportunidades de aprimoramento 
(educação) para os profissionais, 
c) melhora a atenção e qualidade de vida, 
além é claro, ajudar na organização dos 
provedores (instituições e empresas).  
Entretanto, estes benefícios sempre são 

apontados de forma generalizada. Nesta mesma 
literatura, de fato, não há ainda registros de 
sucesso, isto é, não há relatos dos resultados 
obtidos com o uso telemedicina para a sociedade, 

exceto é claro o de aprimoramento dos 
profissionais através da videoconferência. 

Os relatos dão conta que há estimativas de 
ganho, mas não há sua comprovação. Nosso 
objetivo com este artigo é chamar atenção a este 
fato e promover o debate de forma que a variável 
custo-benefício e/ou impacto socio-econômico 
esteja presente nos projetos desenvolvidos, 
sejam eles acadêmicos ou de caráter privado. 
 
Metodologia 
 

A realização deste trabalho considerou-se 
a realização da busca direta de artigos em bases 
eletrônicas como, SCIRUS [19], PubMed[20] para 
artigos em língua inglesa e Google[21] para os 
artigos em língua portuguesa. 

Os termos utilizados na busca foram: 
Telemedicina, benefícios econômicos, 
Telemedicina e benefícios econômicos, telesaúde 
e benefícios econômicos, telemedicina e impacto 
socioeconômico, telemedicina e custo-efetividade. 

Os artigos deveriam estar em periódicos 
indexados e compreenderem o período de 2000 a 
2004, além de estarem disponíveis em formato 
PDF (Portable Document Format). 

 Foram também realizadas entrevistas com 
os responsáveis e ou representantes dos 
departamentos de telemedicina dos principais 
Hospitais privados da cidade de São Paulo – 
Albert Einstein[5] e Sírio Libanês[3][4]. 
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Resultados 
 

Os resultados da pesquisa nas bases 
eletrônicas não foram satisfatórios inicialmente – 
em função da imprecisão, visto que chegamos a 
encontrar mais de 5.000 links para páginas e 
artigos com os termos pesquisados. Quando 
refinamos a pesquisa aplicando os termos 
definidos na metodologia, os resultados sofreram 
mudanças substanciais, por exemplo, na base 
Scirus[19] localizamos 266 artigos em PDF e na 
PubMed[20] 341. Quando aplicamos frase exata, 
os resultados foram 68 e 32 respectivamente. 

Ao efetuar a leitura dos artigos, 
encontramos trabalhos com a mesma 
preocupação que a nossa realizada por Whitten 
et al (2002)[2] e Jennett et al (2003)[6], os quais 
adotamos como referência para este artigo. 

 
Resultados apurados Total % 
 
Financeiros 

 
20 

 
36 

Financeiro e tempo (produtividade) 11 20 
Alcançado dentro de certos limites; 9 16 
Não foi possível determinar custo-
efetividade 

7 13 

Não gerou resultados positivos 4 7 
Outros 4 7 

Tabela 1- Resultados retirados dos 55 artigos 
examinados sobre custo-efetividade em 

telemedicina 
Fonte: Tabela 3 – Systematic review of cost effectiveness studies of 

telemedicine interventions; Jun/02 [2] 
 
Whitten et al (2002)[2], realizou revisão de 

artigos publicados, que de alguma forma, 
possuíam evidências dos resultados da 
intervenção e adoção da telemedicina no custo-
efetividade. Foram selecionados 612 artigos, 
sendo que destes, somente 55 apresentavam 
dados (tabela 1) sobre custo beneficio da 
telemedicina. 

Os autores[2], adotaram os seguintes 
critérios para identificar a presença ou ausência 
de custo efetividade nos estudos analisados: 

• declaração de análise do custo-
efetividade, ou perspectivas de 
análises; 

• instrumentos de comparação 
apropriado; 

• a qualidade da evidência médica 
comprovada no uso da ferramenta de 
telemedicina; 

• avaliação de análises marginal de 
sensibilidade dos resultados. 

Apesar de encontrarem resultados que 
indicasse a presença positiva na relação custo-
benefício auferido pela telemedicina (tabela 1), a 
conclusão é que as evidências não são boas, 
visto que, há presença de variáveis subjetivas 
(qualitativas) relacionadas aos ganhos. 

Jennett et al (2003)[6], realizou 
levantamento semelhante em 4.646 artigos 
citando o termo telesaúde e outros 
compreendendo indicadores sócio-econômicos. 
Destes, foram selecionados e classificados pelo 
autor, 306 para revisão, onde 294 continham 
estudos quantitativos e 12 qualitativos. 

Os artigos selecionados foram classificados 
pelos autores (tabela 2) à medida que, o mesmo 
encontrava evidências que indicasse resultados 
com benefícios sócio-econômicos. Os benéficos 
foram categorizados em: 

a) Acesso; 
b) Custo-efetividade; 
c) Redução na utilização dos serviços de 

saúde; 
d) Educação; 
e) Suporte; 
f) Isolamento social; 
g) Aceitação e satisfação dos pacientes 

com a solução; 
h) Resultados de saúde; 
i) Qualidade da atenção prestada; 
j) Qualidade de vida. 

 
Áreas beneficiadas Total % 
 
Estudos relatados com "boas" 
evidências 

 
137 

 
100,0 

- Acesso 24 7,5 
- Custo efetividade; Redução 
utilização; 

41 29,9 

- Educação 10 7,3 
- Suporte 10 7,3 
- Aceitação e Satisfação 6 4,4 
- Resultados saúde 16 11,7 
- Isolamento Social 4 2,9 
- Qualidade da atenção 15 10,9 
- Qualidade de vida 11 8,0 

Tabela 2- Áreas beneficiadas pela Telesaúde 
Fonte: Releitura dos dados dispostos no artigo: The socio-economic 

impact of telehealth: a systematic review; Set/03 [6] 
 
Diferentemente do grupo de Whitten et al 

(2002)[2], os autores tiveram mais sucesso com 
os resultados encontrados. É preciso ressaltar 
que pesquisa realizada por Jannet et al (2003)[6] 
considerou o sistema de saúde do Canadá, 
enquanto de Whitten et al (2002)[2] foi realizada 
simultaneamente nos Estados Unidos e na 
Inglaterra. 

Já a pesquisa na base Google[21], 
encontra 7.340 links. Aplicando as mesmas 
regras ao aplicado nas bases PubMed[20] e 
Scirus[19] a frase “Telemedicina e sócio-
econômico”, o resultado caiu para 532 links. 
Aplicamos novos filtros e chegamos ao total de 
cinco artigos. Destes, não encontramos nenhum 
com resultados que comprovassem benefícios 
sócio-econômicos do uso da telemedicina no 
Brasil. 

Em função deste resultado, e de forma 
complementar optamos pela realização de 
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entrevistas junto aos dois principais hospitais 
privados de São Paulo (Albert Einstein e Sírio 
Libanês), com duração média de uma hora. 

Destas, nossa intenção foi coletar os 
resultados econômicos dos programas de 
telemedicina existente nestes hospitais. Como 
primeiro resultado direto, que os programas de 
telemedicina adotado estão fundamentados em 
videoconferência apenas. 

O Hospital Sírio Libanês possui um 
histórico de pioneiro em telemedicina no Brasil. 
Em 1999 foram investidos pelo Hospital US$ 750 
mil (dólares americanos) na montagem de sua 
telemedicina. À época, os objetivos eram a 
realização de cirurgias teleguiadas, educação à 
distância e segunda opinião. Paralelamente, 
como projeto independente, foi desenvolvido pelo 
Sírio o envio dos laudos médicos dos exames 
diagnósticos via web[3]. 

Registros do hospital dão conta que dos 
exames realizados – aproximadamente 40.000 
mês, somente 7% dos pacientes acessam a web 
para captura dos resultados/laudos. Já em 
relação ao telemedicina (videoconferência), há 
registro de apenas uma cirurgia teleguiada, após 
o investimento acima[3]. Trata-se de uma cirurgia 
laparoscopia com assistência/orientação do 
Hospital Johns Hopkins. 

O controle e intensidade do foco de luz, 
bem como a velocidade do bisturi elétrico, foram 
monitorados pelo Hospital Johns Hopkins, mas o 
manuseio junto ao paciente foi pela equipe local. 

Segundo o Dr Frederico Costa – Diretor do 
Programa de Telemedicina do Hospital Sírio 
Libanês, “o programa de telemedicina do hospital 
é um sucesso, tanto que hoje já estão levando 
programas de educação médica a diferentes 
pontos do Brasil”[4]. 

Nos registros do Sírio Libanês 
(videoconferência), em 2003 foram realizadas 11 
reuniões de enfermagem oncológica, com uma 
média de 30 participantes locais e 43 reuniões 
médicas da especialidade de Oncologia, com 
uma média de 20 participantes locais por reunião 
[3]. 

Constam ainda dos registros, que até o 
momento da entrevista [3] haviam sido realizadas 
apenas duas sessões, visando obter segunda 
opinião. Entrevistamos também o Sr Elder Juren, 
responsável pelo uso, controle e programação da 
“salas de telemedicina” do Hospital Albert Einstein 
[5]. Durante a entrevista, ele não revelou os 
valores envolvidos na preparação das “salas de 
telemedicina” do hospital. Apresentamos os 
dados coletados no Sírio Libanês, como forma de 
estímulo a respostas para compararmos às 
experiências e resultados, e o mesmo assentiu 
que os “valores investidos pelo Einstein são 
semelhantes, exceto o fato de que o número de 
videoconferências é 50% inferior aos do Sírio”. 

Encontramos ainda relatos na literatura [7], 
por exemplo, citando a experiência do Hospital 9 
de Julho (outro hospital referência da cidade São 

Paulo) que realizou cinco teleconferências em um 
único ano. Na visão de seu executivo Manoel 
Galvão Neto “o sistema (telemedicina) nos ajuda 
a obter melhor posicionamento no mercado 
aprimorando o atendimento e reforçar nossa 
imagem de usuário de tecnologia de ponta (grifo 
nosso)[7]”. 

Estes resultados, em certa medida nos 
permite afirmar que lá fora a telemedicina ou 
telesaúde, vem conseguindo atingir seus 
objetivos e, portanto, alcançando sucesso, ainda 
que, sejam resultados a prioristicos. No Brasil, 
ainda não dispomos de pesquisa similar e/ou com 
dados consolidados (objeto da tese de doutorado 
do autor). 
 
Discussão e Conclusões 
 

Os levantamentos realizados até o 
momento nos conduzem em afirmar que a 
telemedicina ainda não provou seus benefícios 
sócio-econômicos, isto é, considerando os 
resultados conhecidos e publicados 
[2][6][19][20][21], até o presente momento. 

Dos projetos e estudos “consagrados com 
êxito” [9][13], não há no Brasil nenhum estudo 
objetivo que evidencie os avanços e benefícios 
que a sociedade tenha conquistado com 
telemedicina. Não queremos com isso dizer que 
os benefícios socioeconômicos sejam mais 
importantes que os benefícios clínicos como 
apoio e orientação de médicos especialistas à 
distância, e melhoria da qualidade de vida, etc... 

Outra constatação é que a telemedicina em 
grandes hospitais privados, apesar de grandes 
investimentos, sua utilização tem se mostrado 
muito baixa. Observamos também, a 
predominância do seu uso como tele-educação 
via salas de videoconferência. 

De fato, apesar do avanço da telemedicina, 
sua contribuição para o Brasil tem sido 
fundamentalmente em promover o debate sobre o 
tema. 
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Resumo – Este trabalho apresenta um editor de textos desenvolvido para tetraplégicos, que inclui um novo 
sistema de inserção de letras que previne o movimento excessivo da cabeça e aumenta a velocidade de 
digitação sem causar efeitos colaterais como a fadiga e a tontura. Este sistema tem um banco de palavras e de 
frases que diminuem a digitação repetitiva e uma nova forma de selecionar trechos do texto para o tetraplégico 
formatar. Os testes de funcionalidade mostraram que o editor é mais rápido que o teclado virtual, diminuindo em 
1/6 o número de clicks. 
 
Palavras-chave: inclusão digital, tetraplegia, editor de textos. 
 
Abstract -  This work presents a text editor developed for tetraplegics, which includes a new system of letter 
insertion to avoid excessive head movement and increase the typing speed without causing collateral effects, 
such as fatigue and giddiness. This system has a phrase and word database to reduce repetitive typing, and 
also a new way for selecting parts of texts that the tetraplegics wish to format. The functionality tests showed 
that the editor is faster than the virtual keyboard. Furthermore, the system decreases the number of mouse 
clicks by 1/6. 
 
Key-words: digital inclusion, quadriplegia, text editor. 
 
 
Introdução 

 
Os portadores de deficiência engrossam as 

fileiras dos excluídos digitais devido às dificuldades 
no manuseio do computador. Para digitar um texto 
nos editores de textos existentes, como o Microsoft 
Word, é necessário um dispositivo de entrada de 
letras, geralmente o teclado, que é inacessível às 
pessoas portadoras de tetraplegia. 

Para auxiliar a inclusão digital dessas 
pessoas foram desenvolvidos dispositivos, que 
deslocam o cursor lateral e verticalmente na tela do 
microcomputador e efetuam a ação de click [1] – 
[4], utilizando os movimentos preservados da 
cabeça, da língua ou das sobrancelhas. Estas 
ações possibilitam o acesso ao teclado virtual do 
Windows®, que permite a edição de textos através 
do click do mouse sobre a tecla desejada. 

Entretanto, a digitação é muito lenta e 
cansativa [3], pois os teclados virtuais existentes [5] 
se baseiam em vários botões organizados lado a 
lado, forçando o usuário a movimentar o ponteiro 
do mouse por toda a  extensão deles. A maioria 
também não possui nenhum recurso de 
formatação, nem capacidade de trabalhar com 
arquivos, de tal forma que todo o trabalho de 
digitação é perdido, exceto naqueles que enviam o 
texto digitado para um editor de texto. Além disso, o 
mouse virtual não é muito preciso, não 

proporcionando a funcionalidade desejada e 
causando fadiga após curto período de utilização. 

Assim sendo, neste trabalho foi 
implementado um editor de texto com um novo 
sistema de seleção de caracteres e um banco de 
palavras de frases, que  visa preservar o 
tetraplégico dos efeitos colaterais causados pelo 
uso prolongado do teclado virtual.   

  
Materiais e Métodos 
 

Para desenvolver o editor de texto foram 
inicialmente obtidas informações sobre os futuros 
usuários junto às fisioterapeutas do grupo de 
pesquisa, que no dia-a-dia trabalham com alguns 
deles.   

Estas informações conduziram à elaboração 
de um novo sistema de seleção de caracteres, que 
exige menos movimentação e clicks do mouse que 
o teclado virtual, além de um banco de palavras e 
de frases para evitar digitações repetitivas. 

Os algoritmos foram elaborados e 
implementados empregando uma ferramenta de 
desenvolvimento de aplicações para Windows, o 
ambiente de programação Delphi versão 6.0, que 
apresenta uma abordagem baseada em formulários 
e orientada a objetos, possibilitando a criação de 
uma interface amigável de fácil interação com o 
usuário. 

CBIS’2004 489

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



A funcionalidade e a adequação do programa 
desenvolvido foi comparada com o teclado virtual 
do Windows®. Para tanto foram quantificados o 
tempo gasto e o número de clicks. Os voluntários 
utilizaram um mouse comum habitualmente usado 
por pessoas não tetraplégicas durante 20 minutos 
para adaptação e, em seguida, digitaram os textos 
propostos. Os testes também foram realizados com 
o dispositivo de acesso ao computador, 
desenvolvido por [4] especificamente para 
tetraplégicos. A movimentação do mouse foi 
realizada com os movimentos preservados da 
cabeça e o click do mouse  através da inflação da 
bochecha. 

 
Implementação 
 

O primeiro passo consistiu na elaboração da 
interface utilizando componentes do Delphi, tais 
como botões, caixas de texto e outros. Em seguida, 
a implementação dos eventos a eles associados. 

 
a) Seleção de caracteres  
 

O sistema de seleção de letras foi elaborado 
de modo que o alfabeto é exibido, letra após letra, 
quando o cursor do mouse é posicionado sobre os 
botões com o ícone de uma seta (para cima/baixo). 
O botão da seta para cima é responsável pela 
exibição automática da letra seguinte e, o da seta 
para baixo, pela letra anterior. A letra desejada é 
enviada para a área de edição quando o usuário 
efetuar o click sobre o botão inserir. 

O mesmo ocorre para a inserção de números 
e caracteres especiais. 
 
b) Velocidade e Aceleração 
 

A velocidade controla o tempo de exibição 
dos caracteres e a aceleração foi introduzida para 
facilitar e agilizar o processo de seleção dos 
caracteres, como exemplificam os dois casos 
citados a seguir:  

 
1º caso: é exibida a letra A, mas deseja-se a 

letra P; 
2º caso: é exibida a letra A, mas deseja-se a 

letra B; 
 
No 1º caso, o usuário pode aumentar a 

velocidade de alteração dos caracteres para uma 
seleção mais rápida. Porém, se a velocidade for 
mantida, a letra B no 2º caso passaria rapidamente, 
dificultando sua seleção. 

Portanto, a introdução da aceleração permite 
que a velocidade aumente gradativamente, 

facilitando a seleção tanto do caractere próximo 
quanto do caractere distante. 
 
c) Banco de palavras e de frases 
 

Na primeira ocorrência, todas as palavras 
digitadas  e as frases formadas são inseridas 
automaticamente no banco de palavras e de frases. 
Isto permite ao tetraplégico seleciona-las quando 
iniciar a digitação em outras ocasiões, evitando 
dessa forma digitação repetitiva e movimentação 
excessiva.  

 
d) Classificação das palavras e das frases 

 
Com a utilização do editor, a tendência do 

banco de palavras e de frases é aumentar cada vez 
mais. Dessa forma, procurar a palavra ou a frase 
desejada no meio de tantas outras se torna uma 
tarefa demorada e cansativa, mesmo que elas 
estejam organizadas em ordem alfabética.  

Para facilitar esta tarefa, foi implementado 
um sistema de escolha das palavras que leva em 
consideração sua classificação gramatical. Assim 
sendo, todas as palavras e as frases inseridas no 
banco de dados são inicialmente consideradas pelo 
editor  como não classificadas. Para classificá-las, o 
tetraplégico deve pressionar o botão Classificar 
Palavras, que apresentará um formulário para 
escolha e classificação da palavra em categorias e, 
após a realização das alterações desejadas, deve 
pressionar o botão Salvar Alterações. 

A classificação das palavras em categorias 
pode ser um pouco trabalhosa, mas uma vez 
realizada, as palavras e frase associadas a ela 
serão selecionadas mais facilmente.  

 
e) Formatação do texto 

 
Para o tetraplégico é difícil realizar 

simultaneamente os movimento de clicar e arrastar. 
Isto dificulta a seleção de palavras ou de algum 
trecho do texto e, dependendo do mouse virtual 
utilizado, deve ser empregado um esforço maior 
para executá-los. 

Para solucionar este problema, foram 
acrescentados os botões Início e Fim. Assim, o 
tetraplégico escolhe uma extremidade do trecho de 
texto a ser selecionado, que pode ser tanto o início 
quanto o fim, visto que o algoritmo corrige 
automaticamente. Também não há problema 
quanto ao número de clicks realizados, pois apenas 
o último é considerado. O click sobre o botão Início 
indica o início e, após o posicionamento do cursor 
do mouse na outra extremidade do trecho a ser 
selecionado, o click sobre o botão Fim indica o fim. 
Com isso, o trecho do texto é selecionado 

CBIS’2004 490

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



automaticamente, necessitando somente escolher a 
formatação (cor, fonte, tamanho...) desejada ou as 
ações apagar, copiar e outros. 

 
Resultados 

 
A Figura 1 apresenta a tela principal do editor 

de texto implementado. 
 
 

 
 

Figura  1 - Tela principal do editor de texto 
 
 
 

A Tabela 1 mostra o tempo gasto e o número 
de clicks realizados durante a digitação de dois 
textos: um com 38 palavras (Figura 2) e outro com 
70 palavras (Figura 3). 
 
 
Tabela 1 - Tempo gasto e número de clicks 
efetuados na composição dos textos. 
 

 
 

Teclado 

Virtual 
Editor 

Tempo 

(minutos) 
3,33 1,59 38 

palavras 
No. de clicks 228 35 

Tempo 

(minutos) 
9,03 6,06 70 

palavras 
No. de clicks 433 137 

 
 

Figura  2 - Utilização do editor: edição de texto com 
38 palavras. 

 
 

 
 
Figura  3 - Utilização do editor: edição de texto com 
70 palavras. 
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Figura 4 - O autor com o dispositivo de acesso ao 
computador e a fisioterapeuta 

 
 

 
 

Figura 5 - O autor testando o Editor com o 
dispositivo de acesso ao computador desenvolvido 
por Almeida et al. (2003). 
 
 
Discussão e conclusões 

 
Os testes de funcionalidade realizados foram 

satisfatórios. O programa funcionou como 
esperado, prolongando consideravelmente o tempo 
de digitação sem tonturas ou fadigas. 

O banco de palavras e de frases reduziu 
consideravelmente o número de clicks efetuados 
durante a digitação dos textos propostos e a 
formatação foi facilitada com o sistema de seleção 
de trechos do texto, que dispensa o movimento de 
clicar e arrastar. 

Na Tabela 1 observa-se que a digitação de 
um texto com 38 palavras utilizando o editor é 2 
vezes mais rápida que a realizada com o teclado 
virtual, além de diminuir em 1/6 o número de clicks 
necessários. Já na edição de um texto com 70 
palavras, pode-se observar que o número de clicks 
foi reduzido a 1/3, pois o número de clicks varia de 
acordo com o tamanho das palavras. Por exemplo, 
para digitar o artigo ‘a’ é necessário um único clique 
tanto no editor quanto no teclado virtual. Porém, a  
digitação de palavras maiores é realizada letra por 
letra no teclado virtual e, conforme o número de 
palavras retornadas pelo banco de palavras, com 
apenas 2 clicks no Editor.  

A movimentação demasiada da cabeça para 
todos os lados causa tontura, quando o dispositivo 
de acesso ao computador é utilizado,  mas o editor 
diminuiu esses movimentos com o auxílio de seu 
sistema de seleção de caracteres e do banco de 
palavras e de frases. Com o sistema de seleção de 
caracteres foi possível escolher todas as letras com 
um único botão, mantendo o cursor parado, 
enquanto as letras foram alteradas 
automaticamente. Esse período também serviu 
como um pequeno repouso entre um movimento e 
outro. 

Se o usuário tiver um bom domínio sobre o 
dispositivo de acesso ao computador, ele pode 
aumentar a velocidade de alteração dos caracteres  
e também pode controlar a aceleração, para que a 
velocidade aumente gradativamente.  

O botão Auto também auxiliou bastante, pois 
eliminou a preocupação com a caixa do texto (alta 
ou baixa) e a tabulação (quando se pula de linha). 
O banco de palavras e de frases desempenhou um 
papel importante, pois foi responsável pela 
diminuição do número de clicks do mouse em todos 
os testes realizados.  

O editor funcionou como esperado, embora 
tenha havido alguns problemas inerentes ao próprio 
dispositivo de acesso ao computador: na direção 
lateral o cursor se movimentava muito pouco. Ele 
está pronto para a apreciação das pessoas para as 
quais foi desenvolvido. 
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Brasileiro de Engenharia Biomédica, 
Florianópolis, Brasil. 

 
Larissa B. A., Santos , R., Santos, G., Corso, W.,  

Martins, S. B., Nohama P. (2000), “Plugga: 
Sistema de Comunicação para Indivíduos 
Tetraplégicos”. In: XVII Congresso Brasileiro de 
Engenharia Biomédica Ilha de Santa Catarina - 
Brasil, pp. 81. 

 
Müller A.F., Zaro M.A., Silva Jr. D.P., Sanches 

P.R.S., Thomé P.R.O., Ferlin E.L., Lopes D.R. 
(2000), “Dispositivo Emulador de Mouse 
dedicado à pessoas Tetraplégicas ou 
portadoras”, XVII Congresso Brasileiro de 
Engenharia Biomédica Ilha de Santa Catarina - 
Brasil, pp. 79. 

 
Almeida, J.L.S.G., Komatsu, E.M., Frère, A. F. 

(2003), “Periféricos de baixo custo para inclusão 
digital do tetraplégico” – In: Proceedings of the 
IADI INTERNATIONAL CONFERENCE 
WWW/Internet, Algarve,. (CD-ROM) 

 
Acessibilidade, Internet site address: 

http://www.acessibilidade.net/at/kit2004/computa
dor.htm acessado em 10/05/2004. 

 
 
Contato 
 
Rua Alberto Rodrigues Bio, 834 – Jd. Carlos 
Cooper – Suzano – SP 
Tel: 4746-4879 
e-mail: watanabe_william@hotmail.com 

CBIS’2004 493

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



INTEGRAÇÃO DA UNIVERSIDADE COM A REDE 
PÚBLICA DE SAÚDE: EXPERIÊNCIA NO 

DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE 
VIDEOCONFERÊNCIA PARA CAPACITAÇÃO EM 

SAÚDE 
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Núcleo de Telesaúde (NUTES), UFPE, Brasil 
 

Resumo - Este artigo apresenta a construção e avaliação do programa de videoconferência da Rede de 
Núcleos de Telesaúde (NUTES). Este programa foi desenvolvido visando à capacitação dos profissionais 
que atuam nas unidades do Programa de Saúde da Família (PSF) em municípios de Pernambuco. Apesar 
do uso ainda tímido da Videoconferência no setor público de saúde, este recurso vem sendo integrado aos 
programas de capacitação de profissionais nos municípios parceiros da Rede NUTES em Pernambuco com 
bons resultados. 
 
Palavras-chave: Informática em Saúde, Telesaúde, Programa de Saúde da Família 
 
Abstract - The distance education videoconferencing program developed by the Telehealth Group (NUTES) 
of the Federal University of Pernambuco is described in this article, including its early results. The program is 
designed to give a continuos education oportunity for those health professionals involved in primary care in 
the cities of Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu and Recife, all in the state of Pernambuco. 
The early results of the videoconferencing program show good acceptance and an increasing number of 
health professionals willing to enjoy the continuos distance education program of the NUTES in 
Pernambuco. 
 
Key-words: Health Informatics , Telehealth, Primary Care 
 
 
Introdução 
 

Através do Projeto de Telesaúde da 
Universidade Federal de Pernambuco foi criada a 
Rede de Núcleos de Telesaúde (NUTES) de 
Pernambuco. Esta Rede iniciou suas atividades 
em abril de 2003 com o objetivo de fortalecer o 
Sistema Único de Saúde (SUS) através da 
integração de instrumentos de inovação 
tecnológica que possibilitem um melhor fluxo dos 
pacientes do sistema público de saúde. O 
principal objetivo do projeto é aumentar a 
resolutividade na atenção básica através de um 
conjunto de ações incorporadas às Políticas de 
Saúde Municipais, onde se ofereça suporte as 
equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) 
na resolução e diagnóstico de casos mais 
complexos, facilitando o acesso aos serviços 
especializados na rede de referência, ao mesmo 
tempo em que estas equipes se capacitem nas 
áreas temáticas de maior demanda em seus 
municípios. 

A complexidade inerente ao SUS, a 
irregularidade da oferta de serviços à população 
cria inúmeras dificuldades para os atores do 
sistema. As distâncias físicas entre os serviços 

são grandes, dificultando não apenas o acesso 
para os usuários, como a integração entre 
profissionais das redes de referência e contra-
referência. Além disto, o isolamento dos 
profissionais dificulta sua atualização profissional 
e capacitação nos diversos programas de saúde 
lançados pelo Ministério da Saúde [1] [2]. 

Visando encurtar distâncias e socializar o 
acesso a informação de todos os atores do 
sistema, recursos de Telesaúde vêm sendo 
utilizados de forma cada vez mais freqüente, 
dentre eles o acesso a cursos pela Internet. 
Recursos de acesso remoto à informação e 
capacitação são instrumentos poderosos na 
socialização do conhecimento no modelo atual de 
saúde brasileiro. Já o uso da Videoconferência 
apesar de ainda tímido, vem também sendo 
integrado aos programas de capacitação. A 
Videoconferência é um modo pelo qual, os 
profissionais de saúde podem se “encontrar” 
virtualmente, através de tecnologia audiovisual 
interativa, oferecendo a oportunidade de pessoas 
em pontos distantes se verem, se escutarem, e 
abordarem tópicos de interesse mútuo, discutirem 
casos clínicos, utilizando os mais diversos 
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recursos como câmeras digitais, imagens 
médicas, fichas de prontuário, etc. [3] [4]. 

Objetivando oferecer recursos para 
melhorar a resolutividade da rede de atenção 
básica, a Rede NUTES está disponibilizando um 
programa de videoconferência onde os 
profissionais do PSF possam discutir tópicos e 
casos clínicos com os especialistas da rede de 
referência em Pernambuco. Este artigo apresenta 
a construção e avaliação do programa de 
videoconferências desta Rede. 
 
Metodologia 

Atualmente existem 5 (cinco) Núcleos 
participantes do programa de videoconferências 
para educação continuada, são eles: NUTES - 
PSF Manoel Vigia (Cabo de Santo Agostinho), 
NUTES – PSF Bairro dos Estados (Camaragibe), 
NUTES – PSF Santo Antônio (Igarassu), NUTES 
- Policlínica Lessa de Andrade (Recife), e o 
NUTES – Hospital das Clínicas (Recife), sendo 
este último o gestor da Rede. A equipe dos 
NUTES é multidisciplinar, formada por 
profissionais, estudantes e estagiários das áreas 
de saúde, informática e engenharia. O NUTES 
gestor conta com equipes de coordenação de 
saúde, de atendimento e de tecnologia 
(desenvolvimento de sistemas, redes e 
videoconferência). Cada NUTES parceiro conta 
com um coordenador e um técnico. Foi definido 
um plano de atuação para cada membro das 
equipes.  

O programa de educação continuada à 
distância da Rede NUTES através de 
videoconferências foi implementado levando em 
conta as necessidades dos profissionais de saúde 
que trabalham na ponta do sistema de saúde, 
especificamente nas unidades do PSF, e às áreas 
de expertise dos grupos de referência dos 
hospitais parceiros do NUTES. 

Inicialmente, foram identificadas as 
demandas de encaminhamentos das unidades de 
saúde da família para as unidades de maior 
complexidade nos municípios parceiros, 
juntamente com o preenchimento de 
questionários sobre os temas mais relevantes 
para a sua prática clínica, além da programação 
temática específica do Ministério da Saúde. 

Após a definição dos temas a serem 
abordados, são selecionados profissionais 
conceituados dentro da rede de assistência. 
Estes profissionais, os palestrantes, recebem um 
manual com orientações sobre postura diante da 
câmera de vídeo, como preparar uma 
apresentação de boa qualidade para ser 
transmitida através da videoconferência, e 
postura no momento dos debates. 

Uma vez definida a agenda de 
videoconferências, são realizados testes 
preliminares entre os pontos remotos para avaliar 
a qualidade da conexão entre os pontos, 
minimizando eventuais problemas que possam 

ocorrer durante as sessões de videoconferências. 
Estes testes são realizados pela equipe técnica 
dos NUTES participantes. 

A agenda do Programa de 
Videoconferência é disponibilizada via Internet 
através do site do NUTES (www.nutes.ufpe.br). 
No entanto, um trabalho de divulgação mais 
intenso é realizado junto aos municípios através 
dos coordenadores dos NUTES locais, que 
habitualmente utilizam suas secretarias de saúde 
como órgão divulgador das sessões. 

Durante a videoconferência, inicialmente 
é apresentado o tema em destaque e em seguida 
a palavra é franqueada aos municípios 
participantes. Ao final da sessão são recolhidos 
os questionários de avaliação sobre a 
videoconferência onde são avaliados a infra-
estrutura, o equipamento áudio-visual, as equipes 
de suporte local e remota, o apresentador, o 
conteúdo da sessão e o interesse em continuar a 
participar do programa de educação continuada à 
distância. 

A infra-estrutura física e de comunicação 
dos NUTES foi planejada de forma diferente. O 
Núcleo gestor, NUTES-HC, dispõe de uma sala 
de videoconferências com capacidade para 30 
lugares onde são realizadas além das sessões de 
educação continuada, sessões de 2ª Opinião e 
Telediagnóstico de casos clínicos. Foi montada 
com 6 (seis) mesas móveis, um ar condicionado 
tipo splitter, 1 filmadora VHS com tripé, 02 
televisores de 33 polegadas, equipamento de 
videoconferência Polycom FX (multiponto, 
capacidade para até 4 conexões simultâneas), 2 
videocassetes estéreo, 1 câmera de documentos, 
1 scanner de alta resolução, 1 computador 
Pentium multimídia, 1 câmera fotográfica digital e 
1 projetor multimídia (figura 1). Foi disponibilizado 
um link de comunicação com tecnologia RDSI 
(Rede Digital de Serviços Integrados) de 2Mbps. 
Além disto é possível conexão através da rede IP 
(Internet Protocol). Já nos NUTES dos municípios 
parceiros foi montada uma sala de 
videoconferência com capacidade para até 12 
pessoas, com uma infra-estrutura de 
equipamentos semelhante ao Núcleo gestor, 
apenas diferenciando na capacidade de conexão, 
o equipamento de videoconferência é ponto-a-
ponto, com apenas 1 (um) televisor de 33”, não é 
utilizado projetor multimídia (Figura 2). 
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Figura 1  - Sala de Videoconferência do NUTES –

Hospital das Clínicas, gestor da Rede. 
 

 
 
Figura 2  - Sala de Videoconferência dos NUTES 

nas unidades do PSF. 
 

Resultados e discussões 
Apesar da Rede NUTES ter sido 

inaugurada em 31 de outubro de 2003, o 
programa de videoconferências foi iniciado em 
agosto de 2003. No período de agosto a 
dezembro de 2003 foram realizadas 27 sessões 
de videoconferências: 15 sessões de educação 
continuada, 2 conferências, 10 reuniões técnicas. 
Para fins de avaliação consideraremos neste 
artigo apenas as 15 sessões de educação 
continuada.  

As sessões de educação continuada foram 
realizadas semanalmente, sempre às 11 horas 
das sextas-feiras, dia e horário definido entre os 
participantes. As sessões de videoconferências 
ocorreram com a participação simultânea de 
quatro NUTES. Eventualmente ocorreram 
cancelamentos devido a problemas técnicos de 
comunicação ou por ausência dos palestrantes. A 
seguir apresentamos alguns dados sobre a 
participação nas sessões, considerando todas as 
salas: 

� Total de participantes: 369 pessoas; 
� As áreas abordadas: Clínica Médica, 

Enfermagem, Ginecologia e Obstetrícia, 
Pediatria e Saúde Mental; 

� Perfil dos participantes como ouvintes: 
38% médicos, 37% enfermeiros, 
44%agentes comunitários de saúde e 
22% de graduandos da área de saúde; 

� Taxa média de conexão: 384kbps; 
� Duração média das sessões: 65 minutos. 

 
A partir da análise dos questionários de 

avaliação distribuídos junto aos participantes, 
onde constam questões objetivas e campos 
abertos para comentários, foram observados 
alguns pontos relevantes (figura 3): 

� Todos os itens avaliados apresentaram 
índices de “Ótimo” e “Bom” acima de 
50%; 

� No item “Conteúdo da Sessão”, 67% dos 
participantes classificaram as 

apresentações como boas, valendo 
ressaltar que este quesito depende do 
palestrante, pois se avalia metodologia 
aplicada, controle do tempo de fala, 
apresentação visual e clareza da 
mensagem; 

� Na avaliação da “Equipe de Apoio Local” 
e “Equipe de Apoio Remoto” ocorreu 20% 
de abstenção na resposta, provavelmente 
devido ao não entendimento da questão, 
ou por se tratar de um instrumento 
(videoconferência) ainda pouco 
conhecido; 

� Já no item “Sua Participação”, 55% 
respondeu como “Ótima” e 35% como 
“Boa”, com apenas 9% de não resposta. 
Demonstrando que a maior participação 
só é alcançada na medida em que o 
instrumento passa a ser familiar ao 
participante; 
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Figura 3  – Avaliação do Programa de 

Videoconferência. Período de agosto a Dezembro 
de 2003. 

 
Conclusões 

A implantação deste projeto de educação 
continuada à distância baseado em 
videoconferência permitiu uma maior integração 
entre os profissionais de saúde das unidades do 
Programa de Saúde da Família, que estão em 
contato muito próximo aos problemas da 
população, e os profissionais de saúde dos 
centros de referência de alta complexidade, como 
é o caso do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Pernambuco. 

Também, foi possível identificar através 
das avaliações dos questionários que a 
tecnologia utilizada para este projeto de educação 
continuada disponibiliza áudio e vídeo que 
permitem uma comunicação bidirecional de boa 
qualidade. Esta comunicação fez da segunda 
parte da videoconferência, ou seja, a discussão 
do tema após a apresentação do palestrante, um 
dos momentos mais ricos para ambas as partes 
envolvidas. Principalmente quando se abordava a 
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necessidade de se adequar os protocolos e 
consensos nacionais e internacionais para a 
realidade da prática clínica no Programa de 
Saúde da Família [5] [6]. 

No que se refere às Videoconferências 
propriamente ditas, o profissional participa em 
tempo real da ação educativa e pode interagir 
através de demonstrações e debates com o 
palestrante, sendo possível ao palestrante 
também avaliar, naquele mesmo momento, a 
repercussão do seu trabalho.  

Observamos que vêm aumentando a 
participação não apenas por aqueles que 
participam das videoconferências, mas também 
por palestrantes das especialidades que buscam 
fazer agendamento de apresentações com 
intervalos regulares. 

Atualmente o Programa de 
Videoconferência está estabelecido e em plena 
expansão através da adesão de outras unidades 
de PSF e de outros centros de referência 
nacionais. Em Recife entraram recentemente no 
processo mais 3 unidades dos PSF: PSF Skylab, 
PSF-Brasilit e PSF-Rosa Selvagem, estando 
prevista a adesão gradativa dos demais PSF’s 
dos municípios. Além disto, está sendo construído 
um programa para geração de indicadores que 
permitam avaliar a relação custo-efetividade da 
Telesaúde na rede pública de saúde, para 
subsidiar novas ações e indicar caminhos para 
tornar o programa auto-sustentável. 

Apesar dos resultados positivos, que 
motivam a continuidade do programa, e também 
a obtenção de novos financiamentos para 
manutenção e expansão da Rede, ainda restam 
barreiras a serem transpostas como é o caso das 
telecomunicações. É imprescindível disponibilizar 
o acesso de forma regular e a custos acessíveis 
para que programas como estes se tornem 
rotinas nos serviços de saúde público, 
beneficiando não apenas os atores diretos, os 
profissionais de saúde, e sim toda a população 
que passa a contar com equipes mais 
capacitadas e acesso a serviços especializados. 
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Resumo - O presente artigo apresenta algumas considerações sobre a metodologia chamada PBL – 
Problem Based Learning. A qual considera, como pressuposto fundamental, que toda prática pedagógica 
deve auxiliar os estudantes a adotar uma postura ativa, de investigação e centrada nas funções 
psicológicas superiores que os conduzam a compreender o dia a dia da profissão. Com o intuito de auxiliar 
este processo, diversos sistema de apoio ao ensino vem sendo construídos. Serão apresentados aqui 3 
sistemas considerados como mais utilizados e conhecidos, seguidos de uma proposta de um Sistema que 
estimule a aprendizagem, na Internet e que seja uma ferramenta de apoio à formação de profissionais da 
saúde.  
 
Palavras-chave: Aprendizagem baseada em problemas,educação médica,ensino apoiado por computador. 
 
Abstract -  This paper presents some considerations about methodology called PBL - Problem Based 
Learning. Which considers, as fundamental presupposition, that all pedagogical practice should help the 
students to adopt an activate posture, of investigation and centered in the superior psychological functions 
that leads them to understand the routine of the profession. In order to aid this several processes, many 
support systems have been built. Tree systems will be presented here, considered as more used and known, 
followed by a proposal of System that stimulates the learning, in the Internet and is also a support tool to the 
professionals' of the health formation. 
 
Key-words: Problem based learning, medicine education, learning support by computer. 
 
 
Introdução 
 
A Universidade de McMaster (Canadá), em 1965, 
em virtude do descontentamento com a educação 
médica tradicional, iniciou o  desenvolvimento de 
um revolucionário currículo escolar médico, 
chamado de  Problem Based Learning  - PBL.[1] 
O ensino de medicina tradicional está voltado a 
utilização das mesmas práticas aplicadas durante 
toda a vida acadêmica dos estudantes, ou seja 
em cima de aulas expositivas, roteiros, resumos e 
de conhecimentos que efetivamente só serão 
utilizados para responder as questões das provas 
bimestrais e após são perdidos ou esquecidos.[2] 
Segundo [2], estudos mostram que, a retenção da 
aprendizagem envolvendo mecanismo de 
percepção e memória, ocorrem nas seguintes 
proporções:10 % do que é lido; 20% do que se 
escuta; 30% do que se vê; 50% do que se vê e 
escuta; 70% do que se ouve e a seguir se 
discute; 90% do que se ouve e a seguir se 
analisa. 
O PBL foi, e ainda é, uma quebra de paradigma 
no ensino de medicina, pois leva os alunos a 
identificarem suas necessidades de 
aprendizagem. Evoluindo no sentido contrário do 
ensino tradicional onde se apresentam os 
conteúdos em forma de roteiros pré-determinados 
(conceito, incidência, etiologia, diagnóstico, 

exames complementares, tratamento clínico, 
tratamento cirúrgico, profilaxia)[3]. 
Com o PBL os alunos se tornam mais receptivos 
a todos os conteúdos acima citados, pois para 
definir com precisão o diagnóstico do caso clínico 
apresentado, necessitam de conhecimentos 
adicionais envolvendo-se assim com o processo 
de aprendizagem. 
A metodologia PBL, visa fornecer aprendizagem 
eficaz, onde haja aumento de retenção de 
informação e maior habilidade para aplicar 
conhecimento em contextos clínicos, e 
principalmente desenvolvimento de hábitos de 
aprendizagem vitalícios. [4] 
Em um currículo de PBL, a aquisição de 
conhecimento e o processo pelo qual esse 
conhecimento é aplicado são igualmente 
importantes e muito estimulados pelos Tutores[2].  
Esta metodologia tem sido difundida em vários 
países e Universidades. Além da MacMaster, 
também Maastrich – Holanda, Harvard e Cornell – 
EUA e no Brasil: FAMEMA (Marília), UEL 
(Londrina), USF (Bragança Paulista) e a PUCPR 
(Paraná). 
 
Educação Médica 
 

O ensino da medicina é considerado muito 
complexo,[5] pois exige de seus estudantes: 
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1. base sólida de conhecimentos biomédicos o 
que é indispensável para o exercício da 
medicina; 

2.  base em ciência exata, diagnóstico e 
tratamento devem se basear em evidências 
demonstráveis; 

3. base em ciência humana, inexiste sem a 
relação médico-paciente plena de 
compreensão e de confiança.  

O enorme progresso da medicina nas últimas 
décadas passou a exigir que o médico e outros 
profissionais de saúde estudem continuamente, 
para se manter atualizados. Para ser um eterno 
aprendiz, o médico precisa ser capaz de 
aprendizado autônomo. A educação à distância, 
portanto, está necessariamente envolvida nesta 
evolução. Com a Internet, novos paradigmas têm 
aparecido, e suas surpreendentes possibilidades 
estão capturando a imaginação e interesse de 
educadores ao redor do mundo.[3][4] 

 

Sistema de Aprendizagem Colaborativa 
baseados em Computador 
 
A criação de ambientes de Aprendizagem 
Colaborativa Apoiada por Computador (ACAC), 
são o reflexo mais atual deste novo enfoque da 
aprendizagem baseada em problemas.[6]  
Estes ambientes estão fundamentados em teorias 
de aprendizagem propostas por Piaget (1976, 
1978, 1979, 1983), Paulo Freire (1980, 1995, 
1996), Pierre Lévy (1999), Morin (1990) e 
Vygotsky (1998)[6] 
Ao trabalhar-se com esta área, a primeira 
polêmica que ocorre é a referente à utilização dos 
termos aprendizagem "colaborativa" ou 
"cooperativa". [6] fez uma revisão sobre esta 
controvérsia, concluindo que colaboração 
implicava em um processo mais aberto, onde os 
integrantes do grupo interagem para atingir um 
objetivo comum, enquanto que na cooperação 
existe uma organização maior do grupo, com um 
maior enfoque no controle da situação pelo 
professor. 
O papel da tecnologia é essencial para criação 
destes ambientes que possibilitam colaboração e 
aprendizagem a distância e permanente. [6] 
Neste sentido, as tecnologias de inteligência 
artificial distribuída (em particular sistemas de 
multi-agente), realidade virtual, sistemas de 
multimídias e a Web podem se transformar em 
excelentes aliados na construção de um modelo 
de aprendizagem que favorece interação social 
entre indivíduos, permitindo a formação de grupos 
ou as comunidades virtuais de estudantes. 
 
 
 
 

Tipos de Interação dos sistemas 
 
Existem duas grandes vertentes para as 
diferentes tecnologias de ensino à distância, que 
dizem respeito ao parâmetro "tempo" no processo 
de ensino e aprendizado:[7] [8] 

• Tecnologias assíncrônicas: são 
aquelas nas quais o estudante e o 
professor não interagem em tempo real. 
No ensino à distância existe um 
predomínio das tecnologias 
assincrônicas, pois elas permitem que o 
aluno progrida ao seu próprio ritmo, e 
recorra ao professor somente quando 
necessário. Além disso, permite o ensino 
de massa.  

• Tecnologias sincrônicas: neste caso 
ocorre uma interação em tempo real entre 
o professor e o aluno. As salas de "chat" 
(bate-papo eletrônico) e as 
videoconferências interativas são bons 
exemplos. São tecnologias mais 
complexas, e que limitam o aluno e o 
professor, tanto no tempo (têm data e 
hora marcada), quanto no tamanho da 
classe possível.  

 
Ambientes de Aprendizagem Colaborativa  
 
Atualmente são encontrados em Universidades e 
na Internet inúmeros Sistema de Aprendizagem 
Colaborativa, cada uma com abordagens e 
finalidades distintas, alguns foram criados para o 
ensino médio, outros específicos para os estudos 
de uma área específica da medicina. Estaremos 
neste artigo descrevendo 3 sistemas que 
aproximam-se de nossa proposta de Sistema de 
Aprendizagem baseada em PBL para a educação 
médica. 

 

Belveder 

Ambiente baseado em groupware para a prática 
de discussões críticas de teorias científicas. Foi 
desenvolvido originalmente para ajudar para 
estudantes escolares secundários a aprender 
habilidades de investigação crítica, que podem 
aplicar na vida cotidiana como também em 
ciência. Posteriormente foi adotado para o Ensino 
Superior. Esta é uma iniciativa da Universidade 
de Pittsburgh. Belveder provê aos estudantes 
uma ferramenta semelhante a um editor gráfico  
onde podem representar de forma concreta os 
componentes utilizados para a solução do 
problema. 
Pode ser utilizado de forma síncrona e 
assíncrona. Segundo [6] o ambiente combina três 
abordagens para a aprendizagem: aprendizagem 
colaborativa (groupware), aprendizagem guiada 
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(simulações) e aprendizagem baseada em 
problemas (tutor inteligente). 

 

CardioCaseDiscussion 

O CardioCaseDiscussion é uma iniciativa 
Brasileira da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. O sistema implementa educação á 
distância baseada em casos de Cardiologia. Os 
estudantes podem simular o contato com o 
paciente e o processo de investigação. O sistema 
oferece dados de identificação e histórico do 
paciente,exames físicos e imagens. O ambiente 
está dividido em quatro componentes: Ambiente 
de Discussão, Ambiente de Autoria, Sala de Aula 
e Tutoriais.[8] 

ALF 

Este sistema utiliza a tecnologia de agentes 
inteligentes para apresentar o conteúdo didático 
na forma de casos.  Avaliar a aquisição de 
conhecimento dos estudantes, e habilidades de 
raciocínio e diagnóstico simultaneamente. Este 
sistema foi desenvolvido no Programa de 
Tecnologia Avançada do Banco de Conhecimento 
Médico Nacional dos Estados Unidos. [9] 
Em [9] encontra-se a definição da tecnologia 
utilizada pelo sistema ALF:  “(...) usa tecnologia 
de agentes inteligentes para proporcionar para os 
estudantes experiências de aprendizagem 
autodirigidas guiados por um "tutor" on-line. 
Sendo agentes, entidades virtuais que inseridos 
em um ambiente podem executar algumas ações, 
perceber e representar parcialmente este 
ambiente e ser capaz de comunicar com outros 
agentes que possuem comportamentos 
autônomos que é conseqüência de suas 
observações, conhecimento e interação com 
outros agentes.[10] 
Os agentes no ALF, se "comunicam" entre si 
durante uma experiência de aprendizagem e 
usam uma série de bancos de dados para trazer 
atividades à tela, conforme  a rota que o 
estudante se move pelo caso”.  
O ALF avalia o estudante no processo de 
raciocínio diagnóstico e decisão clínica. Para a 
avaliação é utilizado um algoritmo que premia os 
estudantes com pontos quando eles identificam 
conceitos fundamentais corretamente e remove 
pontos quando eles não identificam conceitos 
fundamentais.  
 
 
Proposta de Sistema de Aprendizagem 
Colaborativa baseado em PBL. 
 
Nossa proposta é a de criação de um ambiente 
que auxilie a educação na área de saúde, 
utilizando interação síncrona onde os estudantes 
possam trocar informações entre si e com os 
tutores, bem como interação assíncrona, 

direcionando dúvidas aos tutores quando estes 
não estiverem disponíveis.  
O uso da Internet se faz imprescindível para 
permitir a independência de uma maior 
infraestrutura por parte dos estudantes e 
possibilitando o acesso a qualquer hora e 
qualquer local com segurança. 
Os estudantes poderão avançar ou retornar nos 
casos quantas vezes forem necessárias, 
respeitando-se assim seu ritmo de estudo. 
Os problemas apresentados poderão ser reais ou 
fictícios, sendo criados pelos tutores dos 
módulos. Estes problemas poderão ser 
configurados conforme necessidade de cada 
tutorial podendo incluir imagens que aumente a 
“veracidade” do problema. Durante os estudos os 
alunos serão acompanhados por um tutor on-
line.[10] 
Os tutores poderão definir quantos problemas os 
estudantes deverão solucionar em um 
determinado espaço de tempo, a partir destes 
problemas serão realizados relatórios sobre a 
qualidade e o aproveitamento dos estudos. Os 
alunos serão pontuados a cada rotina, solicitação 
ou resposta satisfatória ou serão descontados a 
cada desvio no percurso. 
Desvios de objetivos serão alertados e o tutorial 
será “congelado” indicando ao aluno quais 
conteúdos deverá revisar, sugerindo referências 
para o estudo. 
A avaliação poderá ser feita através de Jogos – 
Quiz onde os alunos terão um tempo determinado 
para responder cada questão. Inicialmente para 
validação do Sistema serão utilizados problemas 
voltados para o ensino de Ginecologia no módulo 
Saúde da Mulher, porém o Sistema não será 
exclusivamente para este módulo. Como é 
baseado na metodologia de Aprendizagem 
baseada em problemas, os tutoriais destinados 
ao ensino de disciplinas da área de saúde, 
poderão ser criados e acompanhados pelo 
sistema. 
Podemos comparar, podemos comparar os 
requisitos de nossa proposta com os sistemas   
descritos anteriormente, no quadro abaixo: 
  
 

Requisitos A B C D 
Interação síncrona  X  X 
Plataforma WEB  X X X 
Avançar ou retornar estudos  X X X 
Definição de assunto dos tutorais X X X X 
Configuração dos casos (autoria) X X X X 
Relatórios de desempenho para 
tutores 

  X X 

Independência de assunto (tutorial)    X 
Tutor on-line  X  X 
Idioma Português  X  X 
Respeita com rigor as práticas do 
PBL 

 X  X 

A – Belveder; B –CardioCaseDiscussion; C – ALF; D – 
Proposta 
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Conclusões   
 

A educação voltada a construção de profissionais 
da saúde, é complexa pois exige uma 
combinação de várias disciplinas, para tal os 
sistemas de apoio ao ensino descritos aqui 
apresentam abordagens restritas, como 
Belvedere, utiliza a idéia de aprendizagem 
colaborativa porém foca em construção de 
solução através de gráficos. 
CardioCaseDiscussion, aplica muito bem a 
metodologia do PBL, porém é restrito a 
problemas de Cardiologia e o último o ALF é uma 
iniciativa estrangeira que não poderá ser 
simplesmente traduzida pois não ser aplica a 
realidade brasileira de construção do 
conhecimento. Como solução descrevemos de 
formar bem suscinta a proposta de criação de um 
Sistema que apóie e estimule a aprendizagem de 
colaboração e que será construído de forma que 
possa ser aplicado em vários tutorais. Não 
importará a descrição ou o tipo de problema, o 
realmente importante aqui é aplicar a metodologia 
PBL, possibilitando a construção de profissionais 
mais preparados para exercer suas funções, 
aproximando-os o mais cedo possível da 
realidade de suas profissões. 
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Resumo – Este artigo destaca a importância e as oportunidades advindas da utilização de um Data Mart no
processo de apoio a tomada de decisão gerencial do centro cirúrgico de um ambiente hospitalar. O uso
desta tecnologia permite que seus usuários desfrutem dos benefícios de suas informações no processo de
melhoria contínua da instituição.

Palavras-chaves: Informática Médica, Data Warehouse, Data Mart, Sistema de Informação Hospitalar.

Abstract – This work highlights the importance and opportunities originated from the use of a Data Mart in
the support process of manager decision-making of the surgery center of a hospital environment. The use of
this technology allows the users to appreciate the information benefits on a continue improvement process of
the institution.

Key-words: Medical Informatic, Data Warehouse, Data Mart, Hospital Information System.

Introdução

Este trabalho destaca a importância da
utilização da tecnologia de data mart na análise
gerencial das informações do Centro Cirúrgico do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto – HCFMRP-USP, vinculado à
Secretaria de Estado da Saúde e associado à
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo para fins de ensino,
pesquisa e prestação de serviços médico-
hospitalares à comunidade.

O HCFMRP-USP é centro de referência de
nível terciário, sendo considerado o maior hospital
do interior do país. Possui, atualmente, 847 leitos,
34 salas cirúrgicas distribuídas em duas
unidades: HC-Campus e Unidade de Emergência,
realizando em média 28.500 cirurgias anuais.

O Bloco Cirúrgico do HC-Campus é um
grande centro de custo composto pelo Centro
Cirúrgico Central e Centro Cirúrgico Ambulatorial.
Seu parque de equipamentos e consumo de
materiais, representam respectivamente 7,5% e
30% de todo o hospital. Por outro lado, as
Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs)
cirúrgicas, que são faturas do Sistema Único de
Saúde (SUS) representam 67% do faturamento
total do Hospital.

A demanda crescente de procedimentos
médicos, principalmente os de alta complexidade,
salta aos olhos dos gestores, que enfrentam
imensas e inadministráveis filas de cirurgias.
Existem diversas especialidades médicas
atuando com objetivos de ensino, pesquisa e

extensão dos serviços à comunidade. Sendo
assim, a grade horária das cirurgias e os recursos
(materiais, humanos, financeiros, etc.) são muito
disputados e muitas vezes, para resolver os
impasses, as decisões são tomadas sem uma
análise de todas as informações que interferem
nos problemas.

Os sistemas de informação hospitalar
atualmente em uso no Bloco Cirúrgico (Sistema
de Agendamento de Cirurgias, da Farmácia do
Bloco Cirúrgico e de Materiais Consignados) não
dispõem de todas as informações gerenciais
necessárias para tomada de decisões. Os
relatórios obtidos através desses sistemas foram
previamente programados para fornecer um
padrão estático de informação [1], não atendendo
muitas vezes às necessidades de consultas com
o dinamismo que a situação exige. Segundo
Laudon [2], nenhum sistema sozinho pode
fornecer todas as informações de que uma
empresa necessita.

Metodologia

A informatização dos Centros Cirúrgicos do
HCFMRP (Campus) teve início em Janeiro de
2000, com a implantação do Sistema de
Gerenciamento de Cirurgias [3] [4]. Através desse
sistema os médicos agendam, suspendem,
trocam ou remarcam as cirurgias, fazendo
posteriormente sua descrição, além de possuírem
à disposição informações curriculares dos
procedimentos em que participou ou atuou como
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cirurgião, por exemplo. O sistema disponibiliza a
todas as áreas envolvidas as escalas cirúrgicas
diárias, os instrumentais, equipamentos,
hemoderivados e materiais necessários
(possibilitando integração com os sistemas de
Dispensação de Materiais da Farmácia do Bloco
Cirúrgico e Dispensação de Materiais
Consignados). Como apoio gerencial, é possível
aos funcionários e a direção dos centros
cirúrgicos acompanharem a taxa de ocupação
das salas, a utilização dos horários pelas
disciplinas, total de cirurgias por especialidade,
total de suspensões e respectivos motivos e a
movimentação diária dos pacientes pelas salas
cirúrgicas e recuperação.

Até o final de 2003 foram agendadas
60.160 cirurgias, sendo em média 1.427 ao mês,
e 17.118 ao ano. A partir de então tornou-se
possível a realização de diversos levantamentos
estatísticos, até então inexistentes ou impossíveis
de serem gerados mediante a complexidade do
processo. Durante algum tempo tais estatísticas
serviram como subsídio inicial para tomada de
decisões administrativas.

A crescente utilização do software, novas
funcionalidades e a dinâmica do ambiente do
bloco cirúrgico despertaram nos administradores
a busca por  informações mais intuitivas,
oriundas de consultas cada vez mais complexas,
não estáticas (conteúdo e formato de
apresentação), rápidas e o mais independentes
possíveis da equipe de informática local.

Dessa forma, torna-se necessário a
existência de um ambiente propício para
consultas específicas com acessos rápidos e
disponibilidade imediata das informações. Sendo
assim, vem sendo feito um estudo para criação
de um ambiente adequado capaz de prover
rapidamente dados selecionados, lapidados e
modelados de forma a apoiar o processo de
decisão.

Sistemas de informações transacionais,
tais como controle de estoque, faturamento, folha
de pagamento, são geralmente concebidos para o
apoio das atividades diárias das instituições,
sendo assim, limitados quando utilizados como
ferramenta de tomada de decisão gerencial.
Suprindo essa limitação surgiu a tecnologia de
data warehouse, que representou uma mudança
fundamental nos sistemas de informação e
introduziu alguns novos e importantes conceitos.

O data warehouse é um conjunto de banco
de dados voltado para análises gerenciais.
Segundo Inmon [5] [6], data warehouse é um
“conjunto de dados baseados em assuntos,
integrado, não volátil e variável em relação ao
tempo, a fim de apoiar as decisões gerenciais”.
Essas características estão descritas a seguir:

• Orientado para assunto: Os dados são
organizados pela forma como os usuários
se referem a eles.

• Integrado: As inconsistências são
removidas nas nomenclaturas e nas
informações conflitantes, ou seja, os
dados são padronizados.

• Não Volátil: Os dados são somente para
leitura, além disso, não mudam com o
passar do tempo.

• Séries Temporais: Os dados estão na
forma de séries temporais e não na forma
de estado corrente.

• Resumos: Os dados operacionais são
organizados na forma mais útil para a
tomada de decisão.

• Tamanho Grande: As séries temporais
demandam espaço de armazenamento
muito grande.

• Não Normalizado: Os dados para suporte
à decisão podem ser redundantes.

Um data warehouse também pode ser
definido, segundo Silberschatz, Korth e
Sudarshan [7], como um “repositório de
informações coletadas em diversas fontes,
armazenadas por um período longo, permitindo
acesso a dados históricos”. Desse modo, as
consultas para análises de dados gerenciais são
mais fáceis de serem feitas, uma vez que ele
concentra, em um único local, informações
específicas de um determinado contexto,
provenientes de fontes de dados operacionais
que após sofrerem uma conversão e coleta das
informações gerenciais necessárias, são
armazenadas em estruturas multidimensionais
próprias para análises de dados e consultas
gerenciais.

Estas consultas podem ser feitas por
meio de aplicativos específicos que usam a
chamada tecnologia OLAP, tal como os Sistemas
de Informações para Executivos (SIE ou EIS).
Estes sistemas são adequados para o tratamento
de informações gerenciais e fornecem ao usuário
um ambiente propício para análise de
informações dentro de um determinado contexto
[8].

A tecnologia OLAP (On Line Analytical
Processing – processamento analítico on line) é
usada para acessar e manipular os dados de um
modo dimensional para o suporte à decisão [9].É
constituída por uma série de ferramentas
especialmente projetadas para dar suporte ao
processo decisório, por meio de consultas,
análises e cálculos mais sofisticados nos dados.
Além disso, permite aos usuários visualizarem os
dados armazenados em um data warehouse, ou
em outra base de dados gerencial, de forma a
suportar sua forma natural de pensar e analisar
os dados sob diferentes dimensões do negócio.
Quais dados serão usados e como estarão
organizados é um papel a ser dirigido pela
necessidade do negócio da organização.
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Segundo Figueiredo [10], a tecnologia
OLAP possui as seguintes características:

• Ajuda os analistas e gerentes a
sintetizarem as informações sobre a
organização usando comparações,
análise estatística, previsões e
simulações;

• Trabalha em ambiente cliente-servidor;
• Oferece respostas consistentes e rápidas

às consultas iterativas executadas pelo
usuário, independendo da sua
complexidade.

Um banco de dados multidimensional
permite que as seguintes análises sejam feitas,
segundo Watson et. al [11].

• Cálculos e aplicação de modelos através
de dimensões, de hierarquias e ou por
meio de membros;

• Análises de tendências através de
períodos de tempo consecutivos;

• Divisão de subconjuntos de dados para
visualização na tela;

• Drill-down, que é um “mergulho” feito nos
dados partindo-se de conjunto de dados
mais gerais para os mais detalhados;

• Roll-up, que é o processo contrário, ou
seja, analisar dados mais gerais a partir
de um conjunto mais detalhado de dados;

• Rotações para novas comparações
dimensionais na área de visualização;

• Atualização de Dados: sendo possível
inserir novas informações no banco de
dados sem afetar os dados já existentes;

• Programação: não sendo necessário ao
usuário saber comandos de programação
para poder usar o software.

Segundo Kimball [9], a modelagem
entidade-relacionamento, usada em sistemas de
informações transacionais, não é a mais
adequada para os gerentes analisarem os dados
que estão presentes nos seus sistemas e
negócio. Por meio desse tipo de modelagem e
diagrama fica difícil para um tomador de decisão
visualizar os vários tipos de consultas e análises
possíveis. Daí a necessidade de construir um
modelo mais apropriado para a análise de
informações gerenciais: o modelo dimensional,
com facilidade de se separar o que deve ser
medido, chamado de indicador e como estes
devem ser analisados e medidos por meio das
dimensões. Essas dimensões presentes nesse
modelo possibilitam uma abstração do mesmo
para figuras geométricas (principalmente os
cubos). Por isso ele pode ser chamado de “cubo
de decisão”. O cubo, por sua natureza, possui
apenas três dimensões porém, a tecnologia
OLAP permite que um mesmo indicador possa
ser visualizado por mais dimensões.

A Figura 1, ilustra uma visão de
especialidade versus unidade federativa. A
habilidade em girar o cubo de dados é a principal
técnica para produzir relatórios multidimensionais,
às vezes chamada de 'recortar e fatiar' (slice and
dice) [2], e nos fornece outras visões possíveis
tais como especialidade ou unidade federativa
versus ano.

Figura 1 - modelo multidimensional de dados

Visualizar aspectos gerenciais de uma
organização na forma dimensional é vital para o
tomador de decisão, pois, ao fazer a análise de
várias dimensões, ele poderá, ao mesmo tempo,
encontrar tendências importantes a respeito do
desempenho de suas unidades de negócio,
apoiando assim suas decisões.

Resultados

A carga da base de dados do data mart
foi feita da seguinte maneira: a idade que os
pacientes possuíam na data da cirurgia foi
armazenada de forma já calculada, em anos. O
tempo total da duração de cada procedimento foi
calculado e armazenado em minutos. Foram
selecionadas as cirurgias agendadas no Bloco
Cirúrgico do Campus entre o ano 2000 e 2003,
totalizando 49293 cirurgias, desconsiderando-se
as cirurgias de pacientes com data de nascimento
nula, agendadas em salas cirúrgicas dos
ambulatórios e as suspensas.

Por ser um hospital escola com missão
de assistência médica terciária e enfoque de
ensino e pesquisa, o HCFMRP realiza
procedimentos que a tabela SUS não contempla,
pois possui enfoque assistencial. Sendo assim, o
hospital adotou uma tabela proprietária de
procedimentos que foram mapeados, quando
possível, com os respectivos do SUS. Uma vez
que o preço considerado na alimentação da base
foi o valor constante da tabela do SUS, alguns
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procedimentos sem correspondência ficaram sem
essa informação.

A tecnologia usada para a montagem do
cubo fundamenta-se na plataforma Oracle, por já
ser utilizada no HCFMRP e oferecer um ambiente
seguro e coeso para o desenvolvimento de
aplicações baseadas em data warehouse.
Especificamente foi utilizado o banco de dados 9i
e o Oracle Discoverer como ferramenta de
visualização dos dados.

Após a carga dos dados, foi criado o
metadados para os cubos. O metadados é um
banco de dados no qual são armazenadas as
informações necessárias para a formação dos
cubos de dados, que são pequenas porções do
data warehouse montado. Este metadados é
criado através de um software específico para a
administração de data warehouses no qual é
possível configurar quais dados serão visíveis
para os usuários, suas formatações,
estabelecimento de privilégios e direitos de
visualização, filtros, consultas personalizadas e
demais tarefas de administração de dados. Todos
estes fatores formam a camada de usuário final,
que é uma camada intermediária entre o banco
de dados e a aplicação do usuário final,
separando assim, o usuário, dos elementos
físicos do banco de dados.

A partir da base preparada e dos cubos
elaborados, tornou-se possível correlacionar
informações tais como: a) especialidade versus
idade; b) unidade federativa de procedência do
paciente versus especialidade versus ano; c)
valor SUS do procedimento versus especialidade
versus ano; d) tipo de cirurgia (eletiva/urgência)
versus especialidade versus procedência versus
ano; e) classificação versus especialidade versus
mês versus ano. A Figura 2 ilustra a relação entre
o estado de procedência dos pacientes e as
especialidades, considerando-se estados da
Região Sudeste e algumas especialidades
somente.

Figura 2 - Correlação de especialidades
versus procedência de pacientes
considerando a região Sudeste

Os testes obtidos com o uso dessas
ferramentas proporcionaram aos usuários maior
agilidade e facilidade de manuseio, velocidade,
independência, maior visão de todas as
informações disponíveis, despertando novas
idéias e possibilidade de novos cruzamentos
inicialmente não idealizados, abrindo um novo
horizonte de pesquisas dinâmicas com resultados
imediatos.

Discussão e Conclusões

Atualmente existe uma dependência da
gerência com a equipe de Tecnologia da
Informação (TI) no processo de extração e
correlação das informações mediante as
necessidades do dia a dia. Tal dependência traz
diversos inconvenientes tanto para a gerência,
que não dispõe da informação em tempo hábil,
quanto para a equipe de TI, que muitas vezes
interrompe suas atividades para o atendimento.
Apesar de eventuais dificuldades tais como
interpretação das solicitações, complexidade das
consultas e disponibilidade imediata dos
analistas, as informações são fornecidas
satisfatoriamente.

A implantação desse piloto teve como
objetivo proporcionar:

• Rapidez na recuperação de informações
gerenciais

• Dinamismo na correlação das
informações

• Independência da equipe de TI
• Melhor qualidade da informação,

atendendo às necessidades particulares
dos usuários

• Ser de fácil compreensão e uso:
apresentada de forma detalhada ou
resumida, numérica ou gráfica,
abrangendo períodos anteriores e atuais,
com possibilidade de análise de
tendências futuras.

Futuramente, a abrangência do data mart
inicialmente proposto, ganhará uma dimensão
maior de acordo com as necessidades das
diversas sessões dependentes destas
informações e do surgimento de novos sistemas
que serão incorporados como novos data marts
de forma a obter o data warehouse corporativo.

O data warehouse é um instrumento
gerencial extremamente útil, que oferece
ferramentas de gestão para diagnóstico,
contribuindo para a elaboração de planos de
ação, de metas e acompanhamento da situação
atual. É um processo de melhoria contínua que
permite disseminar a informação expandindo
conhecimento.

Toda ação administrativa deve fundamentar-
se em situações mensuradas, em particular o
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Bloco Cirúrgico de um Hospital Universitário de
nível terciário, que atende às várias
especialidades médicas como é o caso do
HCFMRP-USP, só pode ser gerenciado com
eficiência e eficácia a partir do conhecimento
gerado pelas informações e indicadores.

As cirurgias realizadas por especialidades,
suas complexidades, a procedência, gênero dos
pacientes atendidos refletem não só o perfil
epidemiológico da população assistida mas
também o papel do Hospital na rede assistencial
de sua área de abrangência e permitem de forma
contínua o aprimoramento dos objetivos perante
os princípios do SUS.
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Resumo – As redes neurais artificiais são mecanismos que se fundamentam nas teorias que se conhecem 
sobre o cérebro humano, objetivando a reprodução de comportamentos computacionalmente inteligentes, como 
o reconhecimento de padrões. O intuito desse trabalho consistiu na implementação de um sistema utilizando 
dois tipos de redes neurais artificiais, uma rede extratora de características e uma classificadora de padrões do 
tipo perceptron multicamadas. No treinamento das redes neurais foram utilizadas imagens digitais de 
mamografias classificadas como suspeitas e não suspeitas. Os algoritmos usados no treinamento da rede 
foram o de competitividade e o algoritmo de retropropagação de erro. O desempenho do sistema foi avaliado 
com um teste de generalização, utilizando a técnica leave one out (deixando um de fora), que demonstrou a 
capacidade das redes neurais artificiais de aprender, generalizar e classificar coisas para as quais foram 
escolhidas, conforme visto na literatura. 
 
Palavras-chave: Auxílio ao diagnóstico por computador, Redes Neurais Artificiais, Microcalcificações. 
 
Abstract – The artificial neural networks are mechanisms based in the known theories about human brain, 
aiming the behaviors reproduction, as the recognition of patterns. The intention of this work consist of the 
implementation of a system using two types of artificial neural networks: one of them is net extracted of 
characteristics and the other one is net classifying patterns of the type multilayer perceptron. In the neural 
networks training, were used digital images of mammograms classified in suspects and not suspects. The 
algorithms used in the training were the one of competitiveness and the algorithm of backpropagation. The 
acting of the system was evaluated with a generalization test, using the technique leave one out, that it 
demonstrated the capacity of the artificial neural nets to learn, to generalize and to classify things for which were 
chosen, as seen in the literature. 
 
Key-words: Computer aided diagnosis, Artificial Neural Networks, Microcalcification. 
 
 
 
Introdução 
 
 A mamografia convencional é uma forma 
bem conhecida para a detecção precoce do 
câncer de mama, o que ajuda a diminuir a 
mortalidade entre as mulheres por causa desse 
mal. Contudo, o número de radiologistas 
experientes capazes de interpretar os sinais 
mamográficos é limitado [2]. 
 Estudos prévios demonstram que tanto para 
os radiologistas experientes como para os 
iniciantes, a fadiga visual resultante da análise de 
um grande número de mamografias num mesmo 
período de trabalho, faz com que alguns sinais de 
microcalcificações passem despercebidos [2]. 
 O observador pode hesitar, talvez sem 
saber, ou até demonstrar interesse apenas em 
determinada área do mamograma onde as 
microcalcificações são mais evidentes [2]. 

 Cerca de 70% a 80% das microcalcificações 
encontradas nas mamografias correspondem a 
estruturas benignas. Por essa razão é 
indispensável uma análise rigorosa de suas 
características para evitar a realização de biópsias 
desnecessárias [2]. 
 Essa análise envolve o estudo da forma, do 
tamanho, da densidade, da distribuição e da 
quantidade de microcalcificações. A partir dessa 
análise podem-se classificar os achados como 
processos benignos, malignos ou indeterminados 
[2]. 
 Sistemas computadorizados conhecidos 
como CADs (Computer Aided Diagnosis) 
possibilitam a realização dessas análises em duas 
fases: na varredura de imagens pelo computador e 
no auxílio ao diagnóstico médico através das 
características obtidas na varredura. 
 Assim, um sistema computadorizado capaz 
de exibir imagens mamográficas cujos sinais de 
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microcalcificações tenham sido detectados, 
destacados, parametrizados e classificados de 
acordo com o processo que representam, 
facilitaria a percepção e o diagnóstico por parte do 
observador dos exames, ajudando e diminuindo o 
problema. 
 Com foco nesse problema, o objetivo desse 
trabalho foi a realização de um estudo sobre a 
aplicabilidade das redes neurais artificiais (RNAs) 
em um sistema computacional de apoio ao 
diagnóstico de lesões encontradas em 
mamografias, classificando-as em suspeitas 
(mamografias com lesões malignas) e não 
suspeitas (mamografias com lesões benignas). 
 
Metodologia 
 
 A proposta desse trabalho foi implementar 
um sistema para detecção e classificação de 
lesões de mama aplicando dois tipos de RNA [3]: 
redes de uma camada treinadas pelo algoritmo 
competitivo não supervisionado (SOM), para a 
detecção das lesões, e redes com três camadas 
do tipo multilayer perceptron (MLP), treinadas pelo 
algoritmo supervisionado de retropropagação, 
para a classificação das lesões. 
 A organização física do sistema construído 
é composta por um pré-levantamento de dados 
pela rede SOM que são armazenados em 
arquivos, para mais tarde serem disponibilizados 
para o treinamento do MLP. 
 As imagens utilizadas no trabalho 
representam regiões extraídas de mamografias 
previamente analisadas por especialistas, 
indicadas como suspeitas em conter 
microcalcificações. 
 Tais regiões foram previamente 
segmentadas por um software especialista na 
detecção de microcalcificações [4], sendo os 
pontos “brancos” as partes identificadas como 
microcalcificações (Figura 1). 
 

 
Figura 1 – Imagem apresentando 

microcalcificações, previamente segmentadas. 
 

 Por serem imagens relativamente grandes 
em termos de quantidade de pixels, elas foram 

divididas em quadros de 20x20 pixels, resultando 
em 144 quadros por imagem. Esses quadros 
foram organizados em uma matriz da ordem de 
12x12, sendo 12 linhas com 12 quadros cada. 
 A implementação da rede SOM teve como 
papel classificar os quadros das imagens, gerando 
padrões distintos. Definido o tamanho do quadro a 
ser apresentado à rede SOM, passou-se ao seu 
treinamento. Para cada quadro de 20x20 pixels, o 
padrão de entrada fornecido foi o valor de cada 
pixel constante no quadro apresentado. 
 Esses valores foram armazenados em um 
vetor de 400 posições (tamanho total de cada 
quadro), tornando-se a camada de entrada da 
rede. 
 Os treinamentos são realizados da seguinte 
maneira: do conjunto de imagens, são 
apresentadas separadamente as suspeitas e as 
não suspeitas, escolhidas aleatoriamente 15 
imagens de cada. Feito o sorteio das imagens que 
participarão do treinamento, são dadas posições 
aos quadros a serem extraídos, chamando-as de 
quadrantes, conforme ilustra a Figura 2. 
 

 
Figura 2 – Divisão da imagem em quadrantes. 

 
 Com um determinado número de épocas e 
de quadro a quadro, o treinamento é iniciado, 
partindo-se do quadrante 0x0 até o quadrante 
11x11. 
 Para cada um dos quadrantes, a rede tem 
seus pesos inicializados aleatoriamente e é 
treinada pelo algoritmo de competitividade. Após 
treinar um quadro, o neurônio que venceu mais 
vezes é escolhido e seu valor armazenado em um 
arquivo gerado e atualizado automaticamente, 
contendo os valores de saída do neurônio 
vencedor de cada quadrante. Terminado o 
processo de treinar cada quadro, em um 
determinado número de épocas, de todas as 15 
imagens selecionadas, o arquivo final é 
completado com todos os dados obtidos de cada 
quadrante e o sistema passa a escolher mais 15 
imagens do total, aleatoriamente, para repetir todo 
o processo, até o número de arquivos de dados 
atingir 20 unidades. 
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 O processo de treinamento para a rede 
SOM utilizado foi o mesmo para os dois tipos de 
imagens, “suspeitas” e “não suspeitas”. 
 Após o treinamento, os 40 arquivos de 
saída provindos da rede SOM, sendo 20 extraídos 
de imagens consideradas “suspeitas” e 20 de 
imagens consideradas “não suspeitas”, formam a 
camada de entrada da rede multilayer perceptron 
(MLP). 
 Para essa rede, foi proposta uma 
arquitetura disposta em 3 camadas, sendo a 
camada de entrada, a camada de saída e a 
camada oculta. A camada de entrada foi definida 
em função das saídas fornecidas pela rede SOM, 
totalizando 144 neurônios. A camada de saída foi 
fixada em um neurônio, suficiente para a 
separação dos dois padrões distintos de imagens. 
A camada oculta foi implementada para ser 
configurada conforme a escolha do usuário, a 
qualquer início de treinamento, para que o mesmo 
possa observar a convergência da rede. 
 O neurônio de saída foi treinado para 
apresentar 0 (zero) no caso de imagens não 
suspeitas e 1 (um) no caso de imagens suspeitas. 
 Com a utilização do algoritmo de 
backpropagation, todos os valores de saída da 
rede SOM são apresentados em ordem aleatória à 
camada de entrada da rede MLP, com seus pesos 
de conexão inicializados randomicamente entre 0 
(zero) e 1 (um). 
 Nos treinamentos das redes SOM e MLP, 
alguns parâmetros foram alterados várias vezes, 
por tentativa e erro, para que se atingisse 
resultados satisfatórios. 
 Para avaliar a capacidade do sistema em 
identificar lesões de mama, passou-se ao 
treinamento das redes implementadas no mesmo. 
 Os melhores resultados foram obtidos com 
a configuração da rede SOM composta por oito 
neurônios, sendo treinada por 50 épocas, com a 
taxa de aprendizado estipulada em 0,4. Os valores 
de entrada usados foram 0,1 (para os pixels 
pretos) e 0,9 (para os brancos). 
 As saídas da rede SOM, que funcionam 
como entrada para a rede classificadora (MLP), 
foram normalizadas em 1 (para saídas com 
valores reais superiores a 0,5) e 0 (para as saídas 
com valores reais menores ou iguais a 0,5). 
 A rede MLP ficou configurada com 144 
neurônios na camada de entrada, um neurônio na 
camada de saída e quatro neurônios na camada 
intermediária. 
 
Resultados 
 
 A rede treinada com a configuração descrita 
apresentou uma taxa de acerto na ordem de 

92,5%, acertando todos os casos apresentados 
como suspeitos, porém errando em cerca de 15% 
dos casos não suspeitos. 
 
Discussão e Conclusões 
 
 Como se pode perceber pelos valores 
apresentados nos resultados, o sistema se 
mostrou extremamente eficiente para detectar os 
padrões anormais nas mamografias, auxiliando os 
profissionais da área como uma “segunda leitura”. 
 Com a utilização de ferramentas 
semelhantes, o profissional pode dispor de um 
importante aliado, principalmente em serviços que 
apresentam um alto volume de exames. 
 O fato de o sistema apresentar um índice de 
erro relativamente alto ao considerar imagens 
classificadas como “não suspeitas” pelo 
especialista como casos suspeitos, necessita de 
melhores estudos, tanto em relação aos métodos 
utilizados como também na etapa de pré-
processamento das imagens. 
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Resumo  - Introdução:  O computador é uma ferramenta atrativa e valorizada para jovens, que pode ser 
utilizada para a transmissão de conhecimentos na área de saúde para jovens carentes, sem acesso à 
universidade. Objetivos:  Este trabalho visa a promoção da saúde através da orientação sexual, utilizando o 
ensino de informática. Metodologia:  Foram realizados cursos, avaliados através de questionários. Os 
dados obtidos foram analisados com o programa EPI-INFO. Resultados: A média de idade dos 
participantes do primeiro curso foi de 21,3 anos e 100% acharam ótima e boa a influência deste na sua vida. 
No segundo curso a média de idade foi de 13,6 anos, 90% acharam ótima e boa a influência deste na sua 
vida. Todos os participantes têm interesse de participar de outros cursos. Discussão e Conclusão:  A 
estratégia utilizada mostrou-se muito eficaz. É necessário fazer dos adolescentes agentes multiplicadores 
de saúde. Houve um crescimento pessoal dos monitores.  
 
Palavras-chave: educação profissionalizante, estudantes de ciências da saúde, adolescente. 
 
Abstract -  Introduction :  The computer is an attractive and valued tool for the young, that can be used for 
the transmission of knowledge in the area of health for devoid young, without access to the university.  
Objectives :  This work aims the promotion of health through the sexual orientation, using the computer 
science education.  Methodology :  Were done courses, evaluated through questionnaires.  The retrieved 
data had been analyzed with the program Epi-info.  Results : The average of age of the participants of the 
first course was of 21,3 years and 100% had found the influence of this in its life excellent and good.  In as 
the course the age average was of 13,6 years, 90% had found the influence of this in its life excellent and 
good.  All the participants have interest to participate of other courses.  Discussion and  Conclusions :  The 
used strategy revealed very efficient.  It is necessary to make of the multiplying agent adolescents of health.  
It had a personal growth of the monitors. 
 
Key-words: professional education, health occupations students, adolescent. 
 
 
Introdução 
 

O cenário social contemporâneo 
caracteriza-se pela velocidade e pelo caráter 
permanente das transformações [1]. Nas últimas 
décadas pode-se presenciar um avanço no 
campo das áreas médicas relacionadas a 
doenças infecto-contagiosas e métodos 
contraceptivos e na área da informática. No 
entanto, ainda é precário o estado da saúde da 
população brasileira, uma vez que faltam 
recursos financeiros aplicáveis na área de 
promoção da saúde. Mudanças comportamentais 
trouxeram como conseqüência o aumento de 
doenças sexualmente transmissíveis (DST), que 
haviam diminuído desde o advento dos 
antibióticos [2]. 

A saúde da população necessita, além de 
cuidados médicos, da abordagem de problemas 
sociais, e de métodos educativos. Os indivíduos 
devem ser abordados sobre seus aspectos 
gerais, pois o ser humano deve ser visto como 
um todo, interagindo dentro do contexto 
biopsicossocial.  Assim, correlacionando 

sexualidade, planejamento familiar, prevenção de 
doenças infecciosas. 

A adolescência é o período da vida em 
que ocorre importante desenvolvimento físico e 
psíquico, tornando o indivíduo apto à reprodução 
e perpetuação da espécie. É uma etapa de 
rápidas mudanças. É, por assim dizer, o elo de 
ligação entre a infância e a idade adulta. É um 
período das dúvidas e descobertas, das 
curiosidades e novas experiências, daí a 
importância de uma intervenção nessa fase, 
propiciando uma adequada orientação sobre 
sexualidade, prevenção da infecção por HIV, 
AIDS e outras DST, espera-se que tal público 
adquira a consciência da prática sexual segura, o 
que futuramente poderá ser evidenciado com a 
diminuição do número de casos de doenças 
infecto-contagiosas em tal comunidade [3]. 

Paralelamente ao cotidiano dos 
adolescentes, os assuntos referentes à 
sexualidade, adolescência e drogas são 
colocados a parte pela sociedade, família e 
currículo escolar. Momentos de discussão que 
permitam aproximar os alunos dos 
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conhecimentos científicos atuais ficam sujeitos a 
um plano secundário, não recebendo a 
importância devida [4]. 

Tentando minimizar os danos 
ocasionados por tais morbidades, faz-se 
necessário que sejam idealizadas formas 
alternativas, e de baixo custo, para orientar a 
população e melhorar a sua qualidade de vida. 

 A educação sexual revela-se como a 
maneira mais eficaz de combater DST, 
gravidezes precoces e preconceitos, significando 
uma possibilidade de evolução sexual com a 
quebra de tabus. 

O computador ainda é uma nova 
ferramenta, tem um status de bem de consumo 
valorizado e a imagem vinculada ao domínio da 
tecnologia e à sofisticação intelectual, assim 
como o ambiente universitário. Esta pode ser uma 
via para introduzir a aprendizagem formal para 
essa população, de forma nova, valorizada [5]. 
Portanto, a informática é um meio oportuno para 
se discutir questões relacionadas à melhoria da 
qualidade de vida, como: saúde, sexualidade, 
drogas, DST/AIDS, aspectos higiênico-dietéticos, 
cidadania, direitos humanos e ecologia, visto que 
a informática representa uma atração irresistível 
para os jovens que vivem em comunidades 
pobres.  

O Projeto UNI-Marília propiciou uma 
mudança curricular com a inserção dos 
estudantes da Famema no contexto social onde 
desenvolvem uma interação com a comunidade. 
Esta inserção possibilitou aos estudantes a 
identificação das necessidades reais da 
população, principalmente aquelas de áreas de 
maior risco social e de saúde [6] e uma visão 
biopsicossocial do ser humano. Dentro deste 
contexto, a Disciplina de Informática em Saúde 
(DIS) da Faculdade de Medicina de Marília 
(Famema), há dois anos iniciou esse projeto de 
extensão universitária junto à população menos 
favorecida do município de Marília. 

Atualmente os monitores de Medicina e 
Enfermagem da DIS realizam esse trabalho 
voltado para comunidade o qual busca promover 
saúde (educando, incentivando, criando novas 
perspectivas), propiciando a convivência com a 
realidade da comunidade local. Talvez essa seja 
uma forma de minimizar a formação 
essencialmente hospitalocêntrica dos novos 
profissionais de saúde. 
 
Metodologia 
 

Desde 2002 os monitores da DIS 
juntamente com o coordenador da disciplina e em 
parceria com o Instituto UNI-FAMEMA/OSCIP 
iniciaram este projeto. Foram realizados três 
cursos no Laboratório de Informática da 
FAMEMA, sendo um em novembro de 2002 
(curso 1) com 9 participantes e outro em maio de 
2003 (curso 2) com 10 participantes. E o último 

em junho de 2004 (curso 3). Cada conteúdo era 
abordado por uma dupla de monitores. Esses 
cursos tiveram como conteúdo: conhecimentos 
básicos de Hardware, Windows, Paint, Word, 
internet, utilização de mecanismos de busca.  

Através dos conhecimentos básicos 
adquiridos nas primeiras aulas, foi possível que 
cada integrante do curso realizasse a sua própria 
busca de informações a respeito de DST/AIDS, 
entre outros assuntos, atualizando assim seus 
conhecimentos prévios. Após cada busca, esses 
assuntos eram abordados em discussões ricas e 
proveitosas com os monitores. Cada participante 
apresentava o que tinha encontrado na Internet, 
confrontando as informações obtidas, sob a 
supervisão dos monitores. Os monitores estavam 
previamente preparados para avaliar a 
veracidade dos conteúdos apresentados, já que 
eram alunos do 4º ano dos cursos de Medicina e 
Enfermagem da Famema.  

Os dois primeiros cursos foram avaliados 
através de um questionário ao final de sua 
realização. Ambos cursos foram reavaliados em 
setembro de 2003, sendo os questionários 
aplicados em visita domiciliar pelos monitores.  

Os dados obtidos pelos questionários 
foram, então, analisados com o programa EPI-
INFO a fim de receberem validação estatística. 

 
Resultados 
 

A média de idade dos participantes do 
primeiro curso foi de 21,3 anos (p<0,05). Dos 
integrantes do curso, 56% eram do sexo 
masculino e 44% do sexo feminino. Apenas 
44,4% tiveram experiência anterior com 
computador. Em relação ao curso, 100% acharam 
ótima e boa a influência deste na sua vida 
(p<0,05). Reavaliando o curso, 100% acha que foi 
importante e o recomendaria. E ainda, 100% dos 
participantes têm interesse em participar de 
outros cursos, 100% não têm computadores em 
casa.  

No segundo curso a média de idade foi 
de 13,6 anos (p<0,05). Dos integrantes do curso, 
60% eram do sexo feminino e 40% do sexo 
masculino. Desses, 20% acham importantes os 
conhecimentos de informática para melhorar o 
desempenho escolar, 60% para conhecer coisas 
novas e, 90% para conseguir um emprego. 
Apenas 30% tiveram experiências com 
computador anteriores ao curso, sendo essas na 
escola. Em relação ao curso, 90% acharam ótima 
e boa a influência deste na sua vida (p<0,001). 
Ao reavaliar o curso, 80% o acharam importante e 
o recomendariam (p<0,001). E ainda, todos os 
participantes têm interesse de participar de outros 
cursos, não têm computadores em casa e têm 
vontade de ter um computador.  

Ao final do curso 1, aplicou-se um 
questionário, sendo que do total de 9 
participantes, 8 responderam. Desses, 90% 
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acharam o curso “excelente” e 10% o 
consideraram “muito bom”. Em relação à 
estimativa de aprendizagem, 50% consideraram 
que aprenderam “mais do que esperavam”. Ao 
final do curso 2, avaliando a clareza dos objetivos 
do curso, 36,4% dos participantes classificaram 
como excelente, 45,50% como ótimo e 18,2% 
como bom. Já os assuntos do curso foram 
avaliados como excelente por 18,2% dos 
participantes, como ótimo por 54,5% e como bom 
por 27,3%. Quando questionados sobre a 
utilidade do curso, 72,8% classificaram como 
ótimo e bom. Quanto à aprendizagem de cada 
um, 36,4% consideraram excelente, 27,3% ótima 
e 9,1% boa. Avaliando a possibilidade para fazer 
perguntas, ninguém a classificou como 
insuficiente e 36,4% a classificaram como ótima. 
De acordo com a opinião pessoal, 45,5% 
consideraram o curso “excelente”, 45,5% “bom” e 
9,1% a “muito bom”. 72,8% referem que 
aprenderam “muito mais do que esperavam” e 
“mais do que esperavam”. A atividade que mais 
agradou os participantes foi “internet” e 
discussões (81,8%). 
 
Discussão e Conclusões 
 

Os cursos proporcionaram um novo 
horizonte, pois o computador, um instrumento 
ainda distante da realidade dos participantes 
(Anexo E), ofereceram novas oportunidades e 
estímulo, comprovado pela avaliação positiva que 
fizeram do curso.  

Foram notáveis mudanças no 
comportamento e na atitude dos participantes, em 
termos de autoconfiança e auto-estima. No início 
dos cursos, apresentavam certa resistência e 
constrangimento quando questionados sobre 
assuntos ligados à sexualidade, já que eram 
assuntos pouco abordados na realidade de 
muitos. Isso mudou no decorrer dos cursos. 
Através da convivência com monitores 
universitários de faixa etária semelhante e da 
utilização do computador como ferramenta, foi 
possível minimizar essas barreiras. Ao final dos 
cursos, as discussões fluíam mais naturalmente, 
e os integrantes mostravam-se cada vez mais 
interessados e participativos.  

A estratégia utilizada mostrou-se muito 
eficaz, pois criou um espaço inovador para trocas 
e aquisição de conhecimentos e conscientização 
sobre DST/AIDS. É necessário manter uma 
preocupação constante e um esforço educacional 
continuado dirigidos principalmente aos 
adolescentes, fazendo deles agentes 
multiplicadores de saúde, a fim de prevenir o 
aumento do número de jovens atingidos pelas 
DST². 

O ser humano é um todo formado pelo 
biológico, psicológico e social, conceito muitas 

vezes não lembrado e, conseqüentemente, não 
posto em prática. Nesse projeto buscou-se 
resgatar esse conceito, pois, assim como um 
quebra cabeça de apenas três peças em que na 
ausência de uma não existe o todo, somente 
sendo agindo nessas três áreas pode-se fazer 
uma verdadeira promoção da saúde. 

Houve um crescimento pessoal dos 
monitores, pois através da experiência de 
ministrar aulas e do convívio social com uma 
população desfavorecida, puderam exercer a 
cidadania e despertar a solidariedade, requisitos 
importantes na profissão que escolheram. Com 
essa formação humanitária, os acadêmicos 
futuramente atuarão no mercado de trabalho com 
ampla visão da realidade vivida pela sociedade 
em que convivem. 

Esse projeto continua sendo desenvolvido 
na Famema com novos cursos. Experiências de 
sucesso como esta devem ser ampliadas e 
usadas como facilitadoras na divulgação de 
informações fundamentais para uma vida digna e 
saudável de todo ser humano, destacando-se  a 
sexualidade entre outros temas. 
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Resumo – Este artigo demonstra como a representação de conhecimento em saúde através de ontologias 
em conjunto com a tecnologia de Bancos de Dados Dedutivos pode ser utilizada na integração de sistemas 
heterogêneos. O artigo demonstra também como as tecnologias e padrões propostos para a Web 
Semântica podem ser utilizados para representar ontologias universais, potencializando a sua capacidade 
de compartilhamento.  
 
Palavras-chave: Informática Médica, Ontologias, Bancos de Dados Dedutivos, Web Semântica. 
 
Abstract – This paper describes how knowledge representation in healthcare using ontologies and 
Deductive Databases technologies can be used to integrate heterogeneous information systems. The paper 
describes also how the standards and technologies proposed by the Semantic Web initiative can be used to 
represent universal ontologies that can be easily shared. 
 
Key-words: Medical Informatics, Ontologies, Deductive Databases, Semantic Web. 
 
 
Introdução 
 

A integração de informações clínicas é um 
dos grandes desafios da área de pesquisa em 
informática em saúde. Uma vez que a mesma 
pessoa recebe atendimento em diversas 
instituições de saúde ao longo de sua vida, suas 
informações ficam distribuídas em diferentes 
sistemas de informação, que tipicamente são 
executados em plataformas de hardware e 
software heterogêneas. Além disso, existe uma 
enorme variedade de diferentes vocabulários que 
podem ser utilizados para codificar estas 
informações e, embora existam iniciativas que 
buscam criar mapeamentos entre estes 
vocabulários  [12], a integração das informações 
ainda está longe de ser uma tarefa trivial. O fato 
de muitas instituições utilizarem vocabulários 
proprietários ou simplesmente não codificarem 
algumas informações aumenta a complexidade 
do problema. 

Ser capaz de integrar as informações em 
saúde é importante não só para obter o histórico 
clínico de um indivíduo espalhado nas diversas 
instituições de saúde onde ele foi atendido, como 
para efetuar consultas horizontais, como, por 
exemplo, busca por casos clínicos similares. A 
infinidade de formas com que a mesma 
informação pode ser representada na área da 
saúde e a falta de mecanismos de busca mais 
poderosos torna este tipo de tarefa extremamente 
difícil. 

O exemplo apresentado na Figura 1, embora 
seja bastante simples, ilustra as dificuldades 
encontradas na tentativa de responder a 

consultas na área da saúde. Neste exemplo, 
intuitivamente, a resposta correta à consulta 1 
seria pacientes João e Pedro e a resposta à 
consulta 2 seria João, Maria, Pedro e Paulo. No 
entanto, como as informações estão 
representadas de forma diferente nos dois bancos 
de dados, não é possível responder à consulta 1 
sem o auxílio de meta-informações que 
estabeleçam o relacionamento de equivalência 
entre o conceito representado no banco de dados 
A (Câncer no Fígado) e o conceito representado 
no banco de dados B (Câncer Hepático). Da 
mesma forma, para responder à consulta 2, é 
necessário que exista meta-informação indicando 
que o conceito "Câncer Hepático" é um tipo de 
câncer. 

Consulta 1 : Recupere todos os pacientes com diagnóstico de câncer hepático
Consulta 2 : Recupere todos os pacientes com diagnóstico de câncer

Paciente Diagnóstico Órgão

João Câncer Fígado

Maria Câncer Pulmão

Paciente Diagnóstico

Pedro Câncer Hepático

Paulo Câncer Pulmonar

Instituição A Instituição B

 
Figura 1 - Exemplos de consulta em sistemas de 

informação em saúde 
 

A dificuldade de integração entre bases de 
dados heterogêneas para compartilhamento de 
conhecimento não ocorre apenas na área da 
saúde e tem sido tema de estudo durante muitos 
anos  [7]. Uma das técnicas mais adotadas para 
abordar este problema é a criação de ontologias 
para representar o conhecimento do domínio. 
Uma ontologia é uma descrição de conceitos e 
dos relacionamentos que podem existir entre 
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estes conceitos em um determinado domínio.  
Recentemente, com o surgimento de 

pesquisas para a construção da Web Semântica 
 [9], foram criados novos padrões para 
representação de conhecimento que estão 
tornando a possibilidade de compartilhamento de 
informações uma realidade. O objetivo deste 
artigo é apresentar como estas tecnologias 
podem ser utilizadas para compartilhar 
conhecimento na área da saúde, através de um 
sistema que utiliza os padrões propostos para a 
Web Semântica, um mecanismo de inferência 
baseado em bancos de dados dedutivos e um 
mapeamento dos padrões UMLS (Unified Medical 
Language System) e do CNS (Cartão Nacional de 
Saúde) para RDF e DAML+OIL. 
 
Metodologia 
 

Para que possa haver compartilhamento de 
conhecimento, é necessário que exista uma 
forma padronizada para representá-lo. No 
passado, várias tentativas de padronizar a 
representação de conhecimento  [8] [1] foram 
propostas sem que nenhuma alcançasse um alto 
grau de aceitação.  

Especificamente na área da saúde, as 
tentativas de padronização de representação de 
conhecimento mais ambiciosas são a Sintaxe 
Arden  [6] e o OpenEHR  [5], anteriormente 
chamado de Good Electronic Health Record 
(GEHR), sendo que nenhum deles atingiu um alto 
grau de aceitação. 

 O problema do compartilhamento de 
conhecimento é similar ao problema encontrado 
quando se busca informações na web. Embora a 
web forme uma enorme base de conhecimento, é 
extremamente difícil encontrar informação útil 
utilizando apenas palavras chave. É este 
problema que Web Semântica busca resolver. A 
Web Semântica é uma iniciativa que pretende 
acrescentar informação semântica à web para 
recuperar conhecimento com maior eficiência.  

Um dos pilares da Web Semântica é um 
padrão chamado RDF (Resource Description 
Framework)  [13]. O RDF foi criado para modelar 
meta-dados sobre recursos disponíveis na web. 
Um recurso pode ser tanto uma página web, 
quanto qualquer outro documento. Ampliando o 
conceito de recurso para qualquer pedaço de 
informação, e não só para as informações 
disponíveis na web, pode-se utilizar o RDF para 
representar qualquer tipo de conhecimento, 
incluindo bases de dados em saúde. 

Basicamente, duas características tornam o 
padrão RDF mais atraente do que qualquer um 
dos outros padrões para representação de 
conhecimento já propostos. A primeira 
característica é o fato de o RDF ser muito simples 
e flexível. A segunda é o fato de que cada 

conceito representado em RDF tem associado a 
ele um URI (Uniform Resource Identifier). Um URI 
 [11] é um identificador único para um recurso. 
Alguns exemplos de URI são 
"http://www.hospitalexemplo.com.br#paciente", 
que poderia definir o conceito de paciente dentro 
do "Hospital Exemplo"; e 
"mailto:joao@hospitalexemplo.com.br", que 
poderia ser usado para identificar o indivíduo 
"João". Como as URIs são universalmente 
unívocas, não há possibilidade de dois conceitos 
diferentes serem representados com o mesmo 
identificador, o que resolve um dos tipos de 
conflito encontrados no compartilhamento de 
conhecimento. 

O elemento básico de representação de 
conhecimento em RDF são as asserções, 
conhecidas também como triples ou statements. 
Estas asserções são feitas sob a forma "sujeito 
predicado objeto", significando que "sujeito" 
possui uma propriedade "predicado" com o valor 
de "objeto". Toda asserção deste tipo forma um 
grafo dirigido, onde o sujeito e o objeto são nodos 
e o predicado é o arco. Cada sujeito, objeto e 
predicado possui uma URI que identifica 
univocamente um conceito. Uma URI 
<http://www.vocabulariox.org/cancerHeptico>, por 
exemplo, poderia ser usada para identificar o 
conceito "Câncer Hepático", remetendo à 
entidade que criou o vocabulário sob o qual este 
conceito está codificado.  

Faz parte da especificação do padrão RDF 
uma forma de representação dos grafos em XML, 
assim como outras formas alternativas de 
representação. O conceito de namespace 
também pode ser utilizado em um documento 
RDF para definir aliases para parte de uma URI 
("http://www.hospitalexemplo.com.br#" poderia 
ser referenciado em um documento pelo seu aliás 
"he"). 

Além das asserções, faz parte da 
especificação do padrão RDF uma série de 
conceitos que permitem criar esquemas para 
representação de conhecimento. Entre estes 
conceitos estão o rdfs:Class, para definição de 
uma classe, rdfs:subClassOf, para definição de 
subclasses, rdfs:Datatype, para especificação de 
tipos de dados, rdfs:range, que é utilizado para 
estabelecer que os valores possíveis de um 
determinado predicado devem pertencer a uma 
determinada classe, e uma série de outros 
conceitos genéricos, não associados a um 
domínio específico. 

O RDF não possui construções que permitam 
representar ontologias e por isso existem 
algumas extensões do RDF criadas com este 
propósito. A mais utilizada destas extensões é a 
DAML+OIL, formada pelo DARPA Agent Markup 
Language  [2] e pelo Ontology Inference Layer  [1]. 
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O DAML+OIL está sendo usado como base para 
o padrão OWL (Ontology Web Language)  [14] 
que está sendo criado pelo W3C. 

Apenas como exemplo, alguns dos conceitos 
acrescentados ao RDF pelo DAML+OIL são: 
daml:sameClassAs, que permite determinar que 
duas classes com URIs diferentes são na verdade 
a mesma classe, daml:sameIndividualAs, que 
permite especificar que dois recursos com URIs 
diferentes representam na verdade o mesmo 
recurso, daml:inverseOf, que determina que duas 
propriedades são inversas uma da outra (por 
exemplo: se a propriedade "pai" é inversa da 
propriedade "filho" e se existe uma asserção de 
que João é pai de Pedro, pode-se deduzir que 
Pedro é filho de João). 

Tanto os conceitos definidos pelo padrão RDF 
quanto pelo padrão DAML+OIL são apenas para 
informação, ou seja, não existe nenhum 
mecanismo embutido nestes dois padrões que 
garanta que um determinado esquema está 
sendo respeitado por uma base de conhecimento 
associada a ele. Além disso, ainda não foi criada 
uma linguagem de consulta padronizada sobre 
estes padrões, embora vários esforços estejam 
em andamento  [3]. 

Para que uma base de conhecimento criada 
sobre uma ontologia definida pelos padrões RDF 
e DAML+OIL possa ser utilizada na prática, é 
necessário que esteja disponível um mecanismo 
de inferência capaz de utilizar as informações 
representadas na ontologia para responder a 
consultas. 

Existem diversas implementações de 
linguagens de consulta que inferem informação a 
partir de um conjunto de documentos 
representado em RDF  [3]. Muitas destas 
linguagens utilizam a tecnologia de bancos de 
dados dedutivos para realizar as inferências 
necessárias e responder a consultas complexas. 

Sistemas de Bancos de Dados Dedutivos  [10] 
são sistemas capazes de fornecer todos os 
serviços de um Sistema Gerenciador de Banco de 
Dados tradicional e que permitem, 
adicionalmente, a dedução de novas informações 
a partir daquelas explicitamente inseridas no 
Banco de Dados. A dedução de novas 
informações é realizada por um conjunto de 
regras dedutivas que fazem parte do esquema do 
Banco de Dados Dedutivo. As relações que 
contêm as informações explicitamente inseridas, 
são chamadas de relações básicas e as relações 
que são deduzidas pelas regras dedutivas são 
chamadas de relações derivadas. Os Sistemas de 
Bancos de Dados Dedutivos utilizam uma 
linguagem de consulta baseada em lógica, que, 
além de ser uma linguagem declarativa, permite 
que se expressem consultas recursivas. 

Geralmente, os Sistemas de Bancos de Dados 

Dedutivos utilizam uma linguagem de consulta 
semelhante ao prolog, conhecida como Datalog. 
O Datalog  [10] é uma linguagem de consulta 
declarativa baseada em lógica que não possui 
predicados pré-definidos, negação, disjunção e 
símbolos funcionais. Uma regra é avaliada 
derivando o conjunto de todas as constantes 
possíveis que fazem a cabeça da regra 
verdadeira, e designando estes valores para a 
nova relação derivada que é a cabeça da regra.  

A vantagem da utilização de Bancos de Dados 
Dedutivos em relação a outros mecanismos de 
inferência da Inteligência Artificial é que os 
bancos de dados dedutivos foram criados para 
tratar de grandes volumes de dados. Outros 
mecanismos similares, como regras Prolog, 
utilizam normalmente uma base de fatos bastante 
reduzida. As bases de dados tratadas pelas 
aplicações típicas da Web Semântica e da área 
da saúde, no entanto, são grandes e necessitam 
de um mecanismo capaz de tratar este aspecto. 

A partir dos estudos realizados durante este 
trabalho, foi desenvolvido um Sistema 
Gerenciador de Bancos de Dados Dedutivos 
capaz de atuar sobre uma base de conhecimento 
no formato RDF. Para estudar a adequabilidade 
dos padrões RDF e DAML+OIL à representação 
de informações em saúde, foram desenvolvidas 
também como parte deste trabalho duas 
ontologias que representam os conceitos da rede 
semântica do UMLS e do padrão para troca de 
mensagens do Cartão Nacional de Saúde. O 
Sistema Gerenciador de Bancos de Dados 
Dedutivos construído e as ontologias propostas 
serão descritos a seguir. 

Resultados 

O sistema apresentado neste artigo foi 
construído a partir do Sistema Gerenciador de 
Bancos de Dados Dedutivos DEDALO (DEdução, 
DAdos e LÓgica), proposto em  [4]. O Sistema 
TRI-DEDALO é um banco de dados dedutivo que 
utiliza uma linguagem de consulta que estende o 
Datalog, introduzindo negação, funções 
agregadas, operações aritméticas, disjunção, 
operações de comparação e operações de 
atualização. Adicionalmente, foram criadas 
notações que permitem referenciar os atributos 
pelo seu nome e não por sua posição. Uma regra 
na linguagem TRI-DEDALO possui a seguinte 
forma: 
p(atr1?argc1,atr2?argc2,...,atrn?argcn) :-          
    q1(atr1?arg1,...,atrn?argn), ..., 

 not(qi(atr1?arg1,...,atrn?argn)),...; 

    qn(atr1?arg1,...,atrn?argn), arg’1 δ arg’2. 
 

onde p(atr1?argc1,atr2?argc2,...,atrn?argcn) é 
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a cabeça da regra, q1(atr1?arg1,...,atrn?argn), 

...,not(qi(atr1?arg1,...,atrn?argn)),...;qn(atr1?arg1,.

..,atrn?argn), arg’1 δ arg’2 é o corpo da regra, 

sendo que cada um dos qis representa uma 

relação básica ou derivada, atri é o nome de um 

atributo da relação, argci é uma variável ligada a 

um atributo do corpo, ou uma constante, ou uma 
operação aritmética ou uma função agregada e 
argi é uma variável ligada a um atributo, ou uma 

constante ou uma operação aritmética. Seguindo 
a notação utilizada pelo Prolog, a vírgula (,) 
representa uma conjunção e o ponto-e-vírgula (;) 
representa a disjunção. As operações de 
comparação que podem existir no corpo da regra 
são representadas por arg’1 δ arg’2, onde arg’i é 

uma variável ligada a um atributo, ou uma 
constante ou uma expressão aritmética e δ é um 
dos operadores de comparação permitidos (>, < , 
=, <>, <=, >=). Cada uma das variáveis que 
aparecem na cabeça da regra devem estar 
ligadas a um atributo no corpo da regra, para 
garantir a correta computação do resultado. Os 
predicados no corpo da regra podem ser negados 
(operador not).  

Na linguagem TRI-DEDALO, se duas ou mais 
regras possuem a mesma cabeça, isto é 
interpretado como a relação derivada sendo 
resultado da união dos conjuntos de tuplas 
derivadas de cada uma das regras. A presença 
de uma constante ligada a um dos atributos de 
um predicado do corpo da regra representa uma 
condição que deve ser satisfeita pelas tuplas da 
relação representada pelo predicado, ou seja, 
serão selecionadas as tuplas da relação cujo 
atributo possua valor igual à constante informada. 

A negação no sistema TRI-DEDALO é 
computada pela hipótese do mundo fechado, que 
estabelece que fatos não conhecidos verdadeiros 
são assumidos falsos. Grande parte dos Sistemas 
de Bancos de Dados Dedutivos existentes, 
considera que a negação só é computável se 
todas as variáveis presentes no predicado 
negativo aparecem também em um predicado 
positivo do corpo da regra. No sistema TRI-
DEDALO, a negação é considerada computável 
se pelo menos um atributo do predicado negativo 
está associado a uma variável que aparece em 
um predicado positivo ou a uma constante. Esta 
condição faz com que a regra seja computável da 
mesma forma e torna a linguagem mais flexível, 
permitindo assim a expressão de todas as 
construções da ontologia DAML+OIL em regras 
TRI-DEDALO.  

Uma regra quando computada pelo sistema 
TRI-DEDALO, pode ser considerada apenas uma 
consulta ou como a criação de uma nova relação 
derivada que poderá ser utilizada no corpo de 

outras regras. 
Para adequar o sistema TRI-DEDALO à 

sintaxe do padrão RDF, duas alterações foram 
introduzidas na sua linguagem: a primeira permite 
que URIs sejam utilizados para representar 
nomes de relações e de atributos. A segunda 
introduz uma relação especial na linguagem TRI-
DEDALO para representar as asserções 
(statements). O exemplo a seguir demonstra uma 
consulta na linguagem TRI-DEDALO que retorna 
todos os pacientes cujo médico responsável é 
"João". 
consulta(nome?x) :- statement(subject?x,                                         
  predicate? 
<http://www.hospitalexemplo.com.br#medicoResp
onsavel>,                                         
  object?<mailto:joao@hospitalexemplo.com.br>). 

Além disso, a linguagem TRI-DEDALO suporta 
a declaração de namespaces e permite que a 
relação especial statement seja utilizada na 
cabeça da regra, dando assim origem a 
asserções inferidas. 

As relações básicas contidas no banco de 
dados, e que tipicamente não estão sob a forma 
de asserções RDF, podem ser facilmente 
convertidas, através da seguinte regra de 
transformação: 
Relação Básica:  pacientes(nome?"João",  
              diagnostico?<umls:Cancer>). 
Equivale a: 
statement(subject?"pacientes:"+x, 
predicate?pacientes:nome,  
      object?x) :- pacientes(nome?x). 
     statement(subject?"pacientes:"+x,     
predicate?pacientes:diagnostico, object?x) :- 
                         pacientes(diagnostico?x). 

ou seja, para cada coluna da tabela é criada 
uma regra onde o sujeito equivale à 
concatenação da URI que representa a tabela 
com o valor da sua chave primária, o predicado 
equivale a uma URI formada pela tabela e pelo 
nome da coluna e o objeto equivale ao valor da 
coluna. 

Toda regra TRI-DEDALO pode ser traduzida 
em sentenças SQL, seguindo o algoritmo 
apresentado em  [15]. Desta forma, o sistema TRI-
DEDALO pode ser utilizado com qualquer sistema 
gerenciador de banco de dados relacional. 

Uma ontologia representada em RDF e 
DAML+OIL pode ser traduzida em termos de 
regras TRI-DEDALO e assim pode-se utilizar o 
conhecimento descrito na ontologia para inferir 
novos fatos e responder a consultas não triviais. 
A tradução de alguma das construções RDF e 
DAML+OIL para regras TRI-DEDALO é 
apresentada a seguir: 
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RDF subClassOf: 
statement(subject?x, predicate?rdfs:subClassOf, 
object?y) :-  
 statement(subject?x, 
predicate?rdfs:subClassOf, object?z),  
 statement(subject?z, 
predicate?rdfs:subClassOf, object?y). 
 
statement(subject?x, predicate?rdf:type, object?y) 
:- statement(subject?x, predicate?rdf:type, 
object?z),  
 statement(subject?z, 
predicate?rdfs:subClassOf, object?y). 
statement(subject?x, predicate?y, object?z) :- 
statement(subject?x, predicate?y, object?w),  
 statement(subject?w, 
predicate?rdfs:subClassOf, object?z). 
 
DAML+OIL sameClassAs: 
statement(subject?x, predicate?rdf:type, object?y)  
:- statement(subject?x, predicate?rdf:type, 
object?z),    statement(subject?z, 
predicate?daml:sameClassOf, object?y). 
 
DAML+OIL inverseOf: 
statement(subject?x,predicate y, object?z) :- 
statement(subject?y, predicate?daml:inverseOf, 
object?w), statement(sibject?z, predicate?w, 
object?x). 
 
Exemplo:  
     RDF: CancerHepatico rdfs:subclassOf  Cancer 
     Consulta:  temCancer(nome?x) :-  
                             statement(subject?x,   
                             predicate?he:diagnostico,                                                          
                             object?vocabulario:Cancer). 
 

TABELA I 
TUPLAS NA RELAÇÃO STATEMENT ANTES DA APLICAÇÃO DAS 

REGRAS RELATIVAS A SUBCLASSOF: 

Subject Predicate Object 
vocabulario:Ca
ncerHepatico 

rdf:subClas
sOf 

vocabulario:Canc
er 

he:ID1234 he:diagnos
tico 

vocabulario:Canc
erHepatico 

 
Neste exemplo, a partir das regras de 

derivação definidas na linguagem TRI-DEDALO 
para a construção subClassOf, novas tuplas 
seriam derivadas para a relação statement, sendo 
que uma delas seria: 
statement(subject?he:ID1234, 
predicate?he:diagnostico, 
object?vocabulario:Cancer), permitindo assim 
responder corretamente a consulta. 

Estes exemplos de conversão demonstram 
como uma ontologia poderia ser utilizada para 
computar novas asserções e assim poder 
responder a consultas não só com os fatos 
explicitamente inseridos na base de dados, mas 
também com o conhecimento expresso pela 

ontologia sobre os relacionamentos existentes 
entre estes fatos. 

Ter uma ontologia básica que represente 
conhecimento em saúde é um passo importante 
no compartilhamento de conhecimento. O UMLS 
é, talvez, a mais completa ontologia existente na 
área da saúde, por definir conceitos e 
relacionamentos entre um grande número de 
vocabulários. Faz parte do UMLS uma rede 
semântica que tem como objetivo prover uma 
categorização de todos os conceitos 
representados pelo UMLS Metathesaurus e os 
relacionamentos importantes existentes entre 
eles. Infelizmente, ainda não existe uma 
representação oficial da rede semântica do UMLS 
em termos de asserções RDF ou mesmo em 
termos de uma ontologia DAML+OIL. Em função 
disto, este trabalho propõe uma representação 
que busca capturar os relacionamentos presentes 
da rede semântica do UMLS em termos de 
relacionamentos RDF ou DAML+OIL, que depois 
poderão ser utilizados pelo mecanismo de 
inferência do sistema TRI-DEDALO para inferir 
conhecimento adicional.  

A estratégia adotada para criar esta tradução é 
utilizar as construções presentes no RDF e 
DAML+OIL sempre que houver equivalência 
semântica entre os conceitos (por exemplo, 
relacionamento "isa" do UMLS é equivalente a 
rdfs:subClassOf). Em situações onde a 
equivalência semântica não foi encontrada, um 
novo elemento da ontologia foi criado (por 
exemplo, o relacionamento "location_of" não tem 
equivalência em RDF ou DAML+OIL). A ontologia 
criada está disponível em 
http://www.tridedalo.com.br/2003/07/umls/. Parte 
da ontologia advém da hierarquia para os tipos 
semânticos existentes na rede semântica do 
UMLS e outra parte é obtida dos relacionamentos 
presentes na rede semântica do UMLS. 

A segunda ontologia criada busca representar 
os conceitos e relacionamentos definidos pelo 
padrão de troca de mensagens do Sistema 
Cartão Nacional de Saúde. Esta ontologia está 
disponível em 
http://www.tridedalo.com.br/2003/07/cns/ . A 
ontologia do Cartão Nacional de Saúde possui 
pontos de ligação com a ontologia do UMLS e 
representa outros tipos de informação que não 
estão presentes naquela ontologia, como dados 
do atendimento do paciente, tipos de alta, entre 
outros. 

Discussão e Conclusões 

As técnicas baseadas em ontologias e Bancos 
de Dados Dedutivos apresentadas neste trabalho 
permitem compartilhar conhecimento na área da 
saúde de forma eficiente e flexível. 
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Particularmente, o uso de padrões largamente 
aceitos tanto pela comunidade científica quanto 
pela indústria, como o padrão RDF, permite que 
um número maior de bases de conhecimento 
aderentes a este padrão estejam disponíveis. 
Classificando bases de conhecimento 
heterogêneas através de ontologias é possível 
estabelecer o relacionamento entre as 
informações armazenadas, obtendo assim a 
interoperabilidade semântica necessária. 

A maior dificuldade para a utilização em 
grandes bases de dados destas técnicas hoje é a 
falta de suporte adequado a consultas recursivas, 
característica comum à maioria dos bancos de 
dados relacionais existentes. As consultas 
recursivas são muito comuns em informações 
representadas por ontologias e a falta de um 
mecanismo padronizado que suporte este tipo de 
consulta obriga que as linguagens de consulta 
sobre RDF simulem este comportamento, o que 
nem sempre é eficiente. Com a popularização da 
Web Semântica, no entanto, acredita-se que 
surgirão sistemas que apresentarão um suporte 
mais adequado a este tipo de consulta. 
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Modelagem Computacional das Doenças Intersticiais Pulmonares 
 

L. A. Neves1, A. F. Frère1,2, A. V. Nascimento3, M. A. Marques4 e M. Z. Nascimento1 
 

1Lab. de Imagens Médicas (@ladim), EESC, Engenharia Elétrica, Universidade de São Paulo (USP), Brasil. 
2Núcelo de Pesquisas Tecnológicas (NPT), Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Brasil. 

3Serviço de Doenças do Aparelho Respiratório, Hospital do Servidor Público de São Paulo, Brasil. 
4Unidade Diferenciada Sorocaba/Iperó, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Brasil. 

 
 
 

Resumo - Neste trabalho é apresentado um algoritmo que simula as doenças intersticiais pulmonares, com 
recursos para representar tanto as variações anatômicas, quanto suas imagens radiográficas em função das 
diversas técnicas de exposição. As estruturas torácicas foram determinadas a partir de pontos de controle e as 
ramificações pulmonares foram calculadas considerando a distribuição de fluxo dos ramos pais para os ramos 
filhos, respeitando a geometria pulmonar. As doenças intersticiais foram simuladas modificando o fluxo e 
sobrepondo elementos geométricos nas estruturas pulmonares. Os resultados mostram que as imagens 
simuladas são semelhantes as reais, respeitando os contrastes e particularidades anatômicas.  
 
Palavras-chave: modelagem, estruturas torácicas, pulmão, doenças intersticiais, raios X. 
 
Abstract - In this work is presented an algorithm that simulates the interstitial pulmonary diseases, with 
resources to represent anatomical variations, as well as radiographic images based on different radiological 
techniques. The thoracic structures were determined based on control points. The pulmonary branching system 
was calculated considering the distribution of the flow from the parent to the daughter branches, respecting the 
pulmonary geometry. The interstitial diseases were simulated modifying the flow and overlapping geometric 
elements in the pulmonary structures.The results showed that the simulated images are similar to the real ones, 
respecting the contrasts and anatomical particularities. 
 
Key-words: modelling, thoracic structures, lung, interstitial diseases, X-ray. 
 
 
Introdução 

 
O grupo das Doenças Intersticiais 

Pulmonares (DIPs) é composto por 
aproximadamente 180 patologias, representando 
15% dos atendimentos prestados nos 
ambulatórios de pneumologia. Entretanto, como 
elas apresentam características clínicas, 
radiológicas e funcionais semelhantes, é difícil 
chegar a um diagnóstico preciso e confiável. 
Essas dificuldades são potencializadas pela 
presença da caixa torácica nas imagens 
radiológicas, que muitas vezes oculta a 
visualização das estruturas pulmonares. Foram 
escolhidos para este trabalho, entre os padrões 
intersticiais existentes, o retículo-nodular e o 
nodular porque a maioria dos pacientes com uma 
DIP apresenta um desses padrões na radiografia 
de tórax. O padrão retículo-nodular é produzido 
pela substituição da arquitetura pulmonar normal 
por pequenos espaços com formas geométricas 
poliédricas, principalmente, hexagonais. Já o 
padrão nodular, é caracterizado na radiografia 
pela presença de densidades arredondadas de 

diferentes tamanhos, com aparência de 
superposição.  

Neste contexto, um modelo computacional 
capaz de representar as doenças intersticiais e 
suas aparências nas imagens radiográficas, 
permitirá estudar a influência tanto das diversas 
estruturas anatômicas, quanto dos parâmetros 
radiológicos, sobre o desempenho dos algoritmos 
desenvolvidos para auxiliar o diagnóstico de 
patologias pulmonares (CAD). No entanto, os 
modelos computacionais pulmonares descritos na 
literatura especializada apresentam limitações, 
seja por não seguirem fielmente as 
particularidades anatômicas, resultando em 
estruturas com características visuais estranhas, 
[1], seja por não considerarem as variações 
anatômicas ou as particularidades tanto dos 
processos patológicos, quanto dos sistemas de 
aquisição de imagens, [2].  

Uma versão anterior do nosso modelo, [3], 
mostrou-se mais representativa e mais versátil que 
os modelos encontrados na literatura, mas não 
incluía as patologias. Neste trabalho, 
representamos a caixa torácica, as vias aéreas 
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pulmonares, as patologias intersticiais e as 
variações anatômicas tanto entre os indivíduos, 
quanto entre as técnicas radiológicas. 
 
Metodologia 
 

Para simular as patologias é necessário 
primeiro modelar a caixa torácica e as vias aéreas 
pulmonares. 

Adotamos um modelo anatômico de caixa 
torácica que considera arcos costais, esterno, 
clavículas, escápulas, vértebras torácicas, 
diafragma e pele. Para simular a caixa torácica, 
desenvolvemos um algoritmo que utiliza conjuntos 
de pontos de controle, dispostos de tal maneira, 
que fornecem formas geométricas próximas às 
das estruturas reais. Com exceção das vértebras 
torácicas, construídas com cilindros sobrepostos, 
representamos cada um desses elementos 
interpolando cada conjunto de pontos com 
coordenadas (x,y).   

Para o primeiro semi-arco costal, utilizamos 
coordenadas pré-estabelecidas, em função da 
morfologia desejada. Os pontos para os demais 
semi-arcos são obtidos a partir das coordenadas 
(x,y) do semi-arco precedente, considerando os 
espaços intercostais e percentuais de aumento 
dos respectivos raios, calculados a partir do 
diâmetro do tórax, até o sexto semi-arco. Desse 
nível em diante, aplicamos uma redução, até o 
duodécimo semi-arco. Os percentuais para cada 
semi-arco costal direito estão na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Percentuais de aumento, baseados no 
diâmetro do tórax, aplicados nos raios dos semi-

arcos costais direito. 
Semi-arcos 

Costais Direito 
Percentual (%) do diâmetro 

do tórax 
Primeiro 30 
Segundo 37,5 
Terceiro 42 
Quarto 44 
Quinto 46,75 
Sexto 50 
Sétimo 48,5 
Oitavo 48,5 
Nono 48,25 

Décimo 48,25 
Undécimo 48 

Duodécimo 47,75 
 
 As demais estruturas são modeladas a 

partir de pontos de controle que determinam as 
formas de cada uma. A primeira vértebra torácica 
possui dimensões pré-estabelecidas e é 
representada a partir do primeiro semi-arco. As 
seguintes têm dimensões aumentadas em 2%, em 

relação a precedente, até completar o total de 12. 
Um disco intervertebral é representado após cada 
vértebra, com 50% da altura e 75% do diâmetro da 
respectiva vértebra precedente.  

Considerando que há simetria vertical entre 
os hemitórax, com exceção das vértebras 
torácicas, diafragma e pele, definimos as demais 
estruturas apenas para o hemitórax direito e 
representamos o esquerdo por correspondência. 
Definimos o diafragma representando a cúpula 
direita ao nível do sexto semi-arco costal direito e, 
a cúpula esquerda, ao nível do sétimo semi-arco 
costal esquerdo. Por fim, representamos a pele, 
por pontos com coordenadas (x,y) obtidas dos 
arcos costais, clavículas e escápulas que definem 
a extensão da caixa torácica. 

Em seguida, a Equação (1), que representa 
uma interpolação B-splines, é processada para 
cada conjunto de pontos, na qual, adotamos 
diferentes graus: 3, para os semi-arcos costais, 
clavículas, diafragma e pele; 2, para o esterno e as 
escápulas. Essas definições proporcionam uma 
representação analítica compatível com o aspecto 
visual dessas estruturas. 

 
 
 

onde: p0, p1,..., pn são pontos de controle, n 
número de pontos do polígono de controle. As 
funções base Ni

k são definidas pela forma 
recursiva, [4], a saber: 

∑
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Para simular as vias aéreas pulmonares, 

definimos que a traquéia, os brônquios principais, 
lobares, segmentares, os bronquíolos terminais e 
respiratórios são representados por cilindros, 
através da sobreposição de camadas, [5]. 

Para calcular os diâmetros dos ramos nas 
ramificações, utilizamos as Equações (2) e (3), 
que determinam as dimensões das vias aéreas 
pulmonares quantificando a distribuição de fluido 
dos ramos pais para os ramos filhos.  

 
 
 
 

onde: d0 – diâmetro do ramo pai; d1 e d2 – 
diâmetros dos ramos filhos; r – valor de divisão de 
fluxo; n – expoente do diâmetro. 

)1( /1
02 rdd n−=
rdd n/1

01 =  (2)
(3)
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O valor de r, que determina a redução do 
fluxo do ramo pai para os ramos filhos, é 
escolhido, randomicamente, entre 0 e 0,5. O valor 
de n define o tipo de fluido em questão, sendo que 
utilizamos o valor 3 para representar um fluxo 
laminar, [6]. Os bronquíolos terminais são 
representados com diâmetros entre 0,7 mm e 0,45 
mm e, os bronquíolos respiratórios, são ramos 
com diâmetros entre 0,45 mm e 0,2 mm, [7]. Para 
interromper o crescimento dos ramos utilizamos 
limiares, l, que determinam até quais diâmetros as 
estruturas são representadas pelo algoritmo.  

A organização espacial adequada dos 
ramos, seguindo a forma geométrica dos pulmões, 
é garantida pelos ângulos de bifurcação e pelos 
comprimentos dos ramos. Determinamos que o 
ângulo de bifurcação entre os ramos filhos é o 
valor para obter a maior distância, md, entre o 
término do ramo pai (P0) e a borda do pulmão (P1), 
sendo que limitamos o ângulo de abertura em 60 
graus para que o crescimento ocorra em direção à 
borda dos pulmões, ver Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Esquematização mostrando a distância 
entre o término do ramo, P0, e a borda pulmonar, 
P1. 
 

Para calcular os comprimentos dos ramos 
pais e dos ramos filhos, definimos que esses são 
proporcionais aos diâmetros. Inicialmente, 
estabelecemos que os comprimentos dos ramos 
devem ter 3 vezes os valores dos diâmetros, 
porém, esse valor é corrigido fazendo uma 
estimativa de quantas vezes o ramo pode se 
dividir até alcançar um diâmetro mínimo pré-
estabelecido. Isso permite determinar o 
comprimento ideal mínimo e máximo que essa 
estrutura pode ter, sendo possível relacionar a 
maior distância dt com o diâmetro do ramo, com o 
limiar l e com o valor de divisão de fluxo r. 

Para simular as estruturas acometidas por 
patologias, inicialmente, definimos configurações 
gerais tanto para o padrão retículo-nodular, quanto 
para o nodular e, em seguida, definimos as 
particularidades de cada uma. Nas configurações 
gerais, determinamos que as vias aéreas 
patológicas são simuladas com expoente do 
diâmetro n igual a 2.5, diferente do que utilizamos 

para representar vias aéreas sadias. O 
espessamento dos bronquíolos respiratórios, 
representando o processo inflamatório, é obtido 
multiplicando o valor do diâmetro de cada 
bronquíolo respiratório por um coeficiente de 
aumento definido para o padrão.  

Nas configurações para o padrão retículo-
nodular, estabelecemos que o valor responsável 
por promover o espessamento dos bronquíolos 
respiratórios é 2.5, representando imagens com 
características patológicas bem evidenciadas. 
Construímos hexágonos denominados retículos e 
esferas denominados nódulos, tanto nos pontos 
sem estruturas, quanto sobrepostos aos 
bronquíolos respiratórios. As bordas dos 
hexágonos são construídas com cilindros 
conectados em suas extremidades e representam 
as paredes do retículo. Os diâmetros dos cilindros 
são obtidos randomicamente, respeitando um 
intervalo de 0,5 a 1,5 mm. Os tamanhos dos 
retículos correspondem às regiões sem estruturas 
juntamente com os espaços ocupados pelos 
bronquíolos respiratórios incluídos no processo 
inflamatório. Por fim, em cada um dos vértices, 
sobrepomos esferas, representando os nódulos, 
que variam de 0,9 a 2,9 mm de diâmetros.  

Para o padrão nodular, representamos 250 
esferas, caracterizando os nódulos, sobrepostas 
às vias aéreas. O diâmetro de cada nódulo é 
estabelecido aleatoriamente, respeitando o 
intervalo de 0,5 a 3,5 mm. O posicionamento, 
coordenadas (x,y), de cada estrutura também é 
definido aleatoriamente, porém, deve respeitar a 
geometria pulmonar. 

Para simular as imagens radiográficas, 
utilizamos simulações de espectros de alta tensão 
gerados por um tubo com ânodo de tungstênio 
com corrente de 10 mAs, [8]. Adotamos os 
coeficientes de absorção de massa, para o 
intervalo de 0,0001 a 0,139 MeV, considerando 
uma composição genérica e densidade de 1.05, 
que correspondem às estruturas sem a presença 
do ar, [5]. 
 
Resultados 
 

Apresentamos as simulações das estruturas 
torácicas adotando dois modelos, identificados 
como Modelo Torácico 1 e Modelo Torácico 2. As 
dimensões escolhidas para exemplificar estão na 
Tabela 2. 

Na Figura 2 mostramos o Modelo Torácico 1 
e na Figura 3 o Modelo Torácico 2, simulados com 
220 DPI e sem a presença da pele, o que permite 
visualizar os arcos costais. Para mostrar a 
representação da pele, simulamos na Figura 4 o 
Modelo Torácico 2 contemplando essa estrutura.  
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Tabela 2 - Dimensões, em centímetros, das 
estruturas dos Modelos Torácicos 1 e 2. 

 Modelo Torácico 1 Modelo Torácico 2

Estrutura Diâmetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Diâmetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Tórax 22,0 26,5 19,5 28,5 
Clavículas 2 17,2 3,1 16 

Arcos 
costais 1,75 - 3,1 - 

 Espessura 
Esterno 1 2 

Escápulas 0,75 2 
Diafragma 1 2 

Pele 1 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Modelo Torácico 1 simulado sem a pele. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Modelo Torácico 2 simulado sem a pele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Modelo Torácico 2 simulado com a pele.  

Simulamos as vias aéreas utilizando as 
bordas definidas pelos Modelos Torácicos 1 e 2, 
mostrando a versatilidade do algoritmo para 
representar as variações anatômicas. 
Consideramos, para as dimensões da árvore 
brônquica, dados do modelo morfométrico [7]. A 
Figura 5 mostra as simulações com 220 DPI e 
limiar que permite representar os bronquíolos 
terminais e respiratórios. A Figura 5 (a), a qual 
denominamos Modelo Pulmonar 1, mostra o 
resultado obtido com as dimensões do Modelo 
Torácico 1. Já a Figura 5 (b), apresenta o Modelo 
Pulmonar 2 com as variações anatômicas 
definidas pelo Modelo Torácico 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 5 – Simulações contemplando a traquéia; 

brônquios principais, lobares e segmentares; 
bronquíolos terminais e respiratórios. (a) obtido 
com as dimensões do Modelo Torácico 1; (b) 

obtido com as dimensões do Modelo Torácico 2. 

(b) 

 

 
As radiografias simuladas com 45 kVp e 5 

mAs dos Modelos Torácicos com a pele são 
apresentadas na Figura 6, para o Modelo Torácico 
1, e na Figura 7, para o Modelo Torácico 2. As 
imagens apresentam diferentes contrastes 
radiológicos, o que era esperado já que no Modelo 
Torácico 2 aumentamos a espessura do esterno, 
das escápulas, do diafragma e da pele, mas 
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mantivemos a mesma técnica de exposição (kVp, 
mAs e dimensões foco objeto e objeto filme). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 - Simulação radiográfica do Modelo 

Torácico 1,  com 45 kVp e 5 mAs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Simulação radiográfica do Modelo 
Torácico 2, com 45 kVp e 5 mAs. 

 
Simulamos o padrão retículo-nodular, o 

nodular e suas radiografias com 45 kVp e 5 mAs. 
Na Figura 8 mostramos o padrão retículo-nodular 
e na Figura 10 o padrão nodular. Para 
proporcionar uma melhor visualização, 
selecionamos uma região do lobo inferior 
esquerdo com o padrão retículo-nodular, Figura 9, 
e uma região do lobo superior direito com o 
padrão nodular, Figura 11, mostrando em tamanho 
real as patologias simuladas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 - Simulação radiográfica do Modelo 
Pulmonar 1 com o padrão retículo-nodular, com 45 

kVp e 5 mAs.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 - Região do lobo inferior esquerdo do 
modelo apresentado na Figura 8, em tamanho 
real, evidenciando a disposição dos retículos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Simulação radiográfica do Modelo 
Pulmonar 1 com o padrão nodular, com 45 kVp e 5 

mAs. 
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Figura 11 – Região do lobo superior direito do 
modelo apresentado na Figura 10, em tamanho 

real, evidenciando a disposição dos nódulos. 
 

Discussão e Conclusões 
 
Em um pulmão há entre 6.000 e 27.500 

bronquíolos terminais, sendo que, o diâmetro ideal 
para essas estruturas é entre 0,488 mm e 0,6 mm, 
[7]. O melhor modelo apresentado na literatura, [2], 
representou 27.306 bronquíolos terminais com 
aproximadamente 0,48 mm de diâmetros e média 
de 17,6 divisões entre a traquéia e essas 
estruturas. O nosso algoritmo representou no 
Modelo Pulmonar 1, 24.188 bronquíolos terminais 
com aproximadamente 0,52 mm de diâmetro e 
média de 18,7 divisões da traquéia até os ramos 
com 0,45 mm de diâmetro. No Modelo Pulmonar 2, 
obtivemos 18.644 bronquíolos terminais com 
aproximadamente 0,5 mm de diâmetro e média de 
18 divisões da traquéia até os ramos de 0,45 mm 
de diâmetro. Isso permite afirmar que os modelos 
são adequados por fornecerem dados compatíveis 
com os encontrados na literatura. 

Apresentamos as estruturas simuladas a um 
médico pneumologista que considerou que nos 
modelos pulmonares as vias aéreas estão 
organizadas adequadamente. Os padrões retículo-
nodular e nodular foram considerados bem 
representados, no que tange um estágio 
patológico avançado. Para as estruturas torácicas, 
o médico notou algumas diferenças na disposição 
das escápulas, no tamanho do esterno e na 
atenuação proporcionada pelos arcos costais e 
pele. Sua conclusão é que os modelos torácicos e 
pulmonares são bem representativos, atendendo 
os objetivos propostos.  
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Resumo - Este trabalho visa descrever e compartilhar a experiência adquirida com a informatização das 
clínicas da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto/USP e demonstrar a viabilidade do desenvolvimento de 
sistemas computadorizados nos diversos órgãos brasileiros de Saúde Pública utilizando-se somente 
ferramentas e padrões livremente distribuídos através da Internet. 
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Abstract – The aim of this paper is to describe and share the experience gathered during the development of a 
computerized system for the dental clinic of the Faculty of Dentistry of Ribeirão Preto, University of São Paulo, 
built with open standards and free software, and to demonstrate its viability on public health systems. 
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Introdução 
 

Apesar de muitos congressos e simpósios 
terem sido organizados sobre o tema “Software 
Livre”, percebe-se que pouco tem sido feito no 
sentido de se desenvolver sistemas corporativos 
utilizando esta plataforma nos órgãos públicos de 
saúde do Brasil, apesar desta abordagem ser uma 
diretriz da Política de Informação e Informática em 
Saúde do DATASUS [1] e o software livre ser “visto 
como emblemático da Sociedade da Informação e 
de uma nova cultura de solidariedade e 
compartilhamento” pelo Governo Federal [2]. Na 
área médica existem algumas exceções como, por 
exemplo, o SISREG e o HOSPUB [3]. Este último, 
apesar de não ser propriamente um software livre, 
pois seu código-fonte não é disponibilizado 
livremente, é de domínio público e encontra-se à 
disposição de qualquer interessado vinculado à 
rede assistencial do SUS [4]. Já na área 
odontológica, nenhum relato na bibliografia foi 
encontrado sobre a utilização de software livre para 
o desenvolvimento de sistemas. 

A Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto (FORP/USP) conta, atualmente, com 197 
consultórios odontológicos, instalados em 7 
clínicas, que recebem alunos de graduação, pós-
graduação stricto e lato sensu e estagiários, 
totalizando 25.099 atendimentos em 7.493 

pacientes no ano de 2003. Os pacientes atendidos 
são provenientes de todo o Brasil, mas a grande 
maioria é oriunda da Divisão Regional de Saúde de 
Ribeirão Preto (DIR XVIII) e do sul de Minas Gerais, 
sendo encaminhados pelo SUS ou por demanda 
espontânea. 

A infra-estrutura organizacional mantida pela 
Faculdade para efetuar o atendimento da 
população é extremamente complexa, pois a 
demanda é elevada e o perfil dos pacientes é muito 
variado: são atendidos bebês, pacientes adultos e 
pacientes especiais.  

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o uso de software livre no desenvolvimento 
de um sistema para gerenciamento das clínicas da 
FORP/USP, apontar os problemas encontrados e 
descrever as soluções adotadas. 

 
Metodologia 
 

Para efetivar a informatização dos serviços 
oferecidos pela faculdade da maneira mais racional 
possível e ser economicamente viável, optou-se 
pela utilização de software livre e pela contratação 
de um analista de sistemas com experiência em 
banco de dados relacional e no uso de ferramentas 
gratuitas. Além disso, foram adquiridos 25 
microcomputadores com o sistema operacional 
Linux e um servidor potente e robusto capaz de 
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executar um sistema gerenciador de banco de 
dados de médio porte. 

O Sistema de Informatização de Clínicas da 
FORP/USP, formalmente batizado de ROMEU, 
originou-se da necessidade de centralizar as 
informações pessoais e de tratamento dos 
pacientes atendidos pela Faculdade em um 
servidor corporativo de banco de dados.  

A elaboração do sistema foi iniciada com a 
sua análise estruturada. Através dela, a situação 
em que se encontrava a Faculdade foi abstraída 
através do uso de Diagramas de Fluxo de Dados 
(DFD) [5]. De posse destes diagramas, reuniões 
entre os responsáveis pelas áreas envolvidas 
(funcionários e docentes) foram realizadas com o 
pessoal de informática, a fim de que uma forma de 
trabalho mais racional fosse implementada. A partir 
dessas reuniões, novos diagramas foram 
propostos, elaborados e discutidos, sempre 
buscando a diminuição da burocracia e a melhoria 
da rotina do paciente dentro da Faculdade. 

Uma vez chegado ao consenso sobre o 
funcionamento e a funcionalidade do novo sistema, 
a metodologia utilizada para a modelagem de 
dados foi o subconjunto da Unified Modeling 
Language (UML) [6] oferecido pelo programa de 
criação de diagramas Dia, como pode ser visto na 
Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Modelagem do sistema no programa Dia 

 
Um passo importante foi a escolha do 

sistema gerenciador de banco de dados a ser 
utilizado pelo ROMEU. Os requisitos mínimos 
desejáveis para este servidor eram: ser livre e 
gratuito, possuir um conjunto sofisticado de tipos de 
dados (data types) e funções, além de contar com 
uma farta documentação na Internet e atender às 
especificações ACID. ACID é um acrônimo que 
descreve quatro propriedades de um sistema de 
banco de dados robusto: atomicidade, consistência, 
isolamento e durabilidade [7]. Estas características 

especificam os princípios fundamentais para 
transações realmente seguras [8]. Por estes 
motivos, o servidor de banco de dados escolhidos 
foi o PostgreSQL, pois, segundo a análise 
efetuada pelo Alice Database Warsaw Group [9], 
este servidor, apesar de não possuir todas as 
características avançadas do banco de dados 
Oracle, apresenta os principais recursos exigidos 
para o pleno funcionamento do sistema. 

Com o servidor de banco de dados 
escolhido, foi necessário o uso do utilitário 
tedia2sql para converter o modelo gerado no Dia 
em script SQL (Structured Query Language) para o 
PostgreSQL. O script gerado, então, foi executado 
no servidor através dos aplicativos phpPgAdmin e 
pgAdmin, que são ferramentas gratuitas e 
multiplataforma de gerenciamento do servidor 
PostgreSQL. 

Para a codificação do sistema foi escolhido o 
PHP, uma linguagem de propósito geral 
especialmente adaptada para o desenvolvimento 
Web embutida em HTML (HyperText Markup 
Language) [10], além de possuir suporte aos 
principais servidores de banco de dados do 
mercado, incluindo o PostgreSQL. Além disto, a 
escolha da plataforma HTML para a Web seguiu as 
tendências do mercado e da própria USP ao 
assumir que o usuário não utiliza um sistema 
operacional específico e, além de um navegador 
instalado, não requer nenhuma configuração extra 
na estação cliente (Fig. 2). 

 

 
Figura 2 – Página inicial do sistema 

 
A principal dificuldade encontrada durante a 

etapa de codificação foi a ausência de uma 
ferramenta que auxiliasse na interface com o banco 
de dados e na combinação de códigos HTML e 
PHP. Para contornar este problema foram utilizados 
o ADOdb, uma biblioteca de abstração de banco de 
dados para PHP, e o eficiente, porém não-gráfico, 
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editor de textos Vim para a codificação em PHP, 
visto que a maior parte do código HTML foi 
encapsulado em uma biblioteca de funções, 
mantendo a lógica do sistema (PHP) separada das 
rotinas para exibição gráfica nos navegadores Web 
(HTML), conforme exemplo na Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Codificação utilizando o editor Vim 

 
Resultados 
 

A utilização de softwares e padrões livres no 
desenvolvimento e implantação do sistema de 
informatização de clínicas da FORP/USP 
demonstrou que a metodologia adotada foi 
acertada. O sistema se mostrou completamente 
confiável e robusto, atendendo a todas as 
exigências levantadas na etapa de análise.  

Além disto, a economia gerada pelo uso de 
softwares livres e gratuitos, apurada em 
25/09/2003, foi de cerca de R$ 90.000,00. Uma 
pequena fração deste montante foi aplicada no 
treinamento avançado do pessoal de informática 
em software livre, preferindo-se o investimento em 
recursos humanos à aquisição de licenças de 
softwares proprietários. 

Com a adoção do novo sistema, as 
informações cadastrais e de atendimento dos 
pacientes, que anteriormente estavam espalhadas 
entre os diversos pontos de recepção de pacientes, 
passaram a residir no servidor central, ficando 
disponíveis on-line a qualquer usuário do sistema 
que tenha acesso à rede de computadores da 
Faculdade. A centralização destas informações 
facilitou e agilizou o fluxo de informações dentro da 
Unidade, pois todos os atendimentos podem ser 
acompanhados através da rede, evitando 
duplicação de trabalho. 

Outra vantagem obtida pelo sistema foi o 
reconhecimento pela Secretaria Municipal de 
Saúde de que a relação entre a Secretaria e a 
Faculdade tornou-se transparente e confiável como 
nunca havia sido anteriormente (Marques, A.M.J., 
2004; comunicação pessoal). Assim, diminuíram as 

exigências quanto ao preenchimento da Ficha de 
Atendimento Odontológico (FAO), documento 
auditado pelo SUS, para o reembolso à Faculdade 
pelos serviços prestados. A redução dessas 
exigências possibilitou um avanço significativo na 
desburocratização do sistema como um todo. 

Os benefícios abaixo relacionados, 
proporcionados pelo novo sistema, podem ser 
agrupados da seguinte forma: 

 
Pacientes 

• diminuição da morosidade no atendimento; 
• desburocratização do sistema. 

 
Docentes: 

• redução na quantidade de documentos a serem 
conferidos e preenchidos; 

• controle automático e informatizado da 
produção clínica dos alunos; 

• possibilidade de acompanhar graficamente o 
tratamento efetuado no paciente, através do 
odontograma gerado pelo sistema (Fig. 4); 

• disponibilização de informações precisas e 
tabuladas dos pacientes, facilitando trabalhos 
estatísticos e de pesquisa; 

• controle automático da freqüência dos alunos. 
 

 
Figura 4 – Odontograma gerado pelo sistema 

 
Alunos: 

• redução na quantidade de documentos a serem 
conferidos e preenchidos; 

• levantamento automático de produção e 
desempenho. 

 
Atendentes: 

• eliminação de registros duplicados de 
pacientes; 

• agilidade na recuperação de informações sobre 
pacientes; 

• controle automático da freqüência dos 
pacientes; 
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• eliminação do preenchimento manual da FAO, 
reduzindo em mais de 85% o tempo gasto 
nesta tarefa; 

• eliminação das coletas de assinaturas do aluno, 
do docente e do paciente para as FAO. 

 
Instituição: 

• verificação automática do preenchimento das 
fichas de tratamento; 

• economia de papel; 
• garantia de envio ao SUS da relação de 

procedimentos executados sem erros de 
preenchimento e sem problemas com letras 
ilegíveis; 

• agilidade e aumento no faturamento junto ao 
SUS; 

• acompanhamento on-line da produção das 
disciplinas clínicas. 

 
Outro benefício observado, mas de difícil 

mensuração, foi a mudança de atitude dos usuários 
do sistema (funcionários e pacientes), pois a 
informatização desperta o interesse e a criatividade 
de quem passa a ter contato com ela. Este 
interesse, quase sempre, leva a críticas e 
sugestões muito pertinentes. Um exemplo desta 
interação entre a equipe de desenvolvimento e os 
usuários foi a sugestão de se controlar o tráfego de 
prontuários entre as clínicas da Faculdade através 
de etiquetas de código de barras. Outra sugestão 
foi o envio da produção clínica para o SUS através 
de meios eletrônicos, evitando-se, assim, o gasto 
com papel. Estas propostas encontram-se 
atualmente em implementação.  

 
Discussão e Conclusões 
 

A implantação do Sistema de Informatização 
de Clínicas da FORP/USP demonstra que o uso de 
software livre para o desenvolvimento de aplicativos 
corporativos nas instituições públicas brasileiras é 
viável e, além disto, uma necessidade. Esta 
necessidade se deve ao fato de que, segundo o 
secretário de logística e tecnologia da informação 
do Ministério do Planejamento, Rogério Santanna, 
sua adoção pode representar uma economia de até 
um terço nas soluções de informática, pois esta é a 
parcela que corresponde às licenças de softwares 
proprietários [11]. Portanto, se mais soluções 
fossem desenvolvidas utilizando-se esta 
plataforma, mais instituições públicas poderiam tirar 
proveito da atual revolução tecnológica, tornando o 
Brasil mais eficiente e competitivo no cenário 
internacional, além de beneficiar cada vez mais a 
população. 

Além disto, a adoção de padrões abertos 
torna as soluções desenvolvidas independentes de 

plataformas e fornecedores, com um leque maior 
de possibilidades e, por conseqüência, menos 
dispendiosas, necessitando, apenas, de 
investimentos no verdadeiro foco das instituições 
públicas: o recurso humano. O pessoal técnico bem 
treinado é capaz de escolher as melhores 
ferramentas disponíveis e combiná-las da melhor 
forma possível, a fim de construir soluções eficazes 
para os problemas institucionais. 

Esta economia, se reinvestida, é vital para 
Estado e para a população, pois ela retorna à 
sociedade, por exemplo, na forma de mais vagas 
nas escolas públicas e de novos leitos em 
hospitais. Enfim, é dinheiro nacional ficando no 
Brasil e sendo melhor investido para o bem de sua 
população. 
 
Agradecimentos 
 

A equipe envolvida no desenvolvimento do 
Sistema de Informatização de Clínicas agradece à 
vital colaboração da administração da FORP/USP, 
principalmente à Prof. Dra. Sada Assed (Vice-
Diretora) e à Profa. Dra. Marisa Semprini (Diretora), 
que tornaram viável a realização deste desafio.  
 
Referências 
 
[1] Departamento de Informática do SUS – 
DATASUS. Política Nacional de Informação e 
Informática em Saúde Versão 2.0. Disponível em 
[http://politica.datasus.gov.br/PoliticaInformacaoSau
de29_03_2004.pdf]. Visitado em junho de 2004. 
 
[2] Cúpula Mundial sobre Sociedade da Informação. 
Software Livre: cultura de solidariedade e de 
compartilhamento. Disponível em [http://www.softw 
arelivre.gov.br/documentos/SamuelGenebra/view]. 
Visitado em julho 2004. 
 
[3] Revista do Linux. Linux no SUS. Disponível em 
[http://www.revistadolinux.com.br/ed/028/assinantes
/servico_publico.php3]. Visitado em junho de 2004. 
 
[4] Departamento de Informática do SUS – 
DATASUS. HOSPUB - Sistema Integrado de 
Informatização de Ambiente Hospitalar. Disponível 
em [http://hospub.datasus.gov.br/programas/aprese 
ntacao.php]. Visitado em julho de 2004. 
 
[5] Yourdon, E. (1990), Análise Estruturada 
Moderna, Rio de Janeiro: Editora Campus. 
 
[6] Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I. (2000), 
UML: Guia do Usuário, Rio de Janeiro: Editora 
Campus. 
 

CBIS’2004 531

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo - O Programa de Saúde da Família, viabilizado pelo Ministério da Saúde em conjunto com os 
municípios, tem o intuito de melhorar a assistência básica em saúde nas comunidades, evitando o 
deslocamento desnecessário de pacientes e, com isso, a superpopulação nos grandes hospitais públicos. 
Neste contexto, a Telesaúde surge como uma ferramenta importante para os profissionais de saúde que 
atuam nos PSFs, possibilitando a sua interação com centros de referência em saúde. Este artigo tem como 
objetivo apresentar o planejamento, desenvolvimento e implantação de um sistema de Telediagnóstico, o 
HealthNet. Este sistema foi instalado na Rede NUTES – Núcleos de Telesaúde de Pernambuco e encontra-
se em utilização. Através deste sistema, profissionais de saúde podem requisitar um parecer especializado 
em relação a casos clínicos de seus pacientes.  
 
Palavras-chave: Telediagnóstico, Programa de Saúde da Família, Sistemas de Informação Web 
 
Abstract -  The Family Health Program (FHP), made possible by the Health Ministery and the cities, has 
intention to improve the health basic assistance in the communities, being prevented the unnecessary 
movement of patients and, with this, the overpopulation in the great public hospitals. In this context, the 
Telehealth appears as an important tool for the health professionals who act in the FHPs, making possible its 
interaction with reference centers in health. This article has as objective to present the planning, 
development and implantation of a Telediagnosis system, the HealthNet. This system was installed in the 
NUTES Net and it is in use. Through this system, health professionals can request specialized opinion 
related to clinical cases of their patients. 
 
 
Key-words: Telediagnosis, Family Health Program, Web Information System 
 
 
Introdução 
 

Nesta última década, com a introdução do 
Programa de Saúde da Família (PSF) e dos 
Agentes de Saúde Comunitários (ACS), ambos 
financiados pelo Ministério da Saúde com o 
suporte financeiro e operacional dos municípios, a 
saúde pública brasileira tem avançado na 
prevenção de doenças e promoção de saúde. 
Além disto, tem-se procurado, também, melhorar 
a qualidade da assistência em saúde local, 
minimizando desnecessárias remoções de 
pacientes e encaminhamentos inadequados para 
os serviços de média e alta complexidade da rede 
de saúde, como os grandes hospitais. Hoje em 
dia, o PSF em Pernambuco atua em 154 
municípios, com 856 equipes. Segundo dados do 
Ministério da Saúde, a expectativa é de que 
ocorra 85% de resolução na atenção básica. 
Neste contexto, acredita-se que a Telesaúde 
pode ser utilizada como um importante 
instrumento complementar para os serviços de 
saúde, possibilitado os seguintes benefícios: 
• Melhor capacitar os profissionais e usuários 

nas comunidades assistidas pelo PSF; 
• Apoiar na resolução de diagnóstico em tempo 

hábil; 
• Apoiar na definição de condutas terapêuticas 

adequadas; 
• A educação continuada dos profissionais; 
• Integração com os sistemas públicos de 

gestão; 
• Motivar os profissionais que estão na ponta 

do atendimento; 
• Aproximar esses profissionais dos setores de 

produção do conhecimento (Universidades, 
Centros Especializados, etc.). 

 
A idéia da construção de um sistema de 

Telesaúde surgiu em 1999 com o Projeto da 
Rede Recife ATM. Desta data até os dias de hoje, 
alguns protótipos de sistemas foram formulados 
[1,2]. Baseado nesta experiência e em uma 
extensa revisão da literatura os requisitos iniciais 
de um sistema de apoio ao PSF puderam ser 
estabelecidos e implementados. Surgiu então a 
primeira versão do sistema HealthNet, a qual foi 
implantada na rede de Núcleos de Telesaúde 
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(NUTES) em Recife e região metropolitana, em 
abril de 2004, encontrando-se atualmente em 
utilização. O sistema HealthNet [3] foi projetado 
para servir, em uma primeira etapa, como base 
ao serviço de telediagnóstico da rede de NUTES 
através da Internet. Neste trabalho, objetivou-se o 
desenvolvimento de um sistema de baixo custo, 
priorizando usabilidade, manutenibilidade, 
portabilidade e que coordenasse as atividades de 
envio, recebimento, armazenamento e 
disponibilização de informações de casos clínicos 
de paciente e do processo de cooperação.  
 
Metodologia 
 

A partir da revisão da literatura, verificou-
se que diversas iniciativas nacionais e 
internacionais [4,5,6,7] têm confirmado as 
expectativas de que a Telesaúde pode ser 
bastante efetiva ao propiciar o acesso a 
conhecimento especializado a lugares 
desprovidos de tal recurso e propiciar a 
cooperação e aprendizado mútuo de profissionais 
de saúde. Pode-se perceber, que alguns dos 
sistemas desenvolvidos são baseados no 
Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP). 
Observou-se, também, que alguns sistemas são 
voltados para especialidades específicas da 
medicina. No atual projeto, optou-se pela 
construção de um sistema baseado na avaliação 
de casos clínicos que fosse independente de 
especialidade médica, já que ele seria utilizado 
para atender às mais variadas formas de 
patologias clínicas que podem surgir na 
assistência básica da população. Além disto, 
após diversas reuniões de planejamento com a 
equipe de profissionais de saúde participante do 
projeto, optou-se pelo não desenvolvimento de 
um PEP como base para o sistema. Acredita-se 
que a construção de um modelo de informação a 
partir de um subconjunto de dados do PEP seja 
mais adequado para este contexto a fim de não 
sobrecarregar os usuários com informação em 
demasia, além de que planeja-se na próxima 
versão do HealthNet fazer a integração do 
sistema com PEPs já existentes na rede pública.   
 
Serviço de Telediagnóstico 

A primeira versão do HealthNet disponibiliza 
o serviço de telediagnóstico. Este serviço 
possibilita que agentes de saúde, que se 
encontram em unidades de saúde, solicitem a 
profissionais de saúde especialistas de centros de 
referência, apoio no diagnóstico e conduta 
terapêutica de seus pacientes. Inicialmente foram 
definidos dois tipos de papéis para os usuários do 
HealthNet: 
• Agente de Saúde Solicitante : usuário que 

recolhe informações de seu paciente e 
solicita o telediagnóstico para um agente de 
saúde consultor; 

• Agente de Saúde Consultor : usuário 

especialista em alguma área da saúde, capaz 
de responder a pedidos de telediagnóstico, 
analisando os dados do paciente e emitindo o 
seu parecer. 

 
É utilizado o termo agente de saúde para 

designar os usuários do sistema HealthNet de 
uma forma geral. O agente de saúde pode ser 
médico ou enfermeiro, mas outros profissionais 
também podem participar como dentistas, 
fisioterapeutas, nutricionistas, etc. 

O foco principal do sistema é o paciente e o 
armazenamento e manipulação de suas 
informações clínicas. Cada paciente possui 
associado dados demográficos, antecedentes 
pessoais e familiares, e casos clínicos. O serviço 
de telediagnóstico do HealthNet é baseado na 
avaliação de um caso clínico do paciente, que 
está associado a um problema que o paciente 
esteja apresentando. O caso clínico contém uma 
data de início, o profissional que documentou este 
caso, a unidade de saúde e a cidade onde foi 
realizado o atendimento, a hipótese diagnóstica, o 
problema ou queixa principal do paciente, como 
este problema evoluiu e o conjunto de eventos 
que foram realizados e serão utilizados para a 
avaliação do problema. Os eventos são 
procedimentos clínicos ou cirúrgicos, como 
consultas, exames laboratoriais ou de imagens, 
internações, etc. Para facilitar a solicitação de 
parecer foi criada uma estrutura de fichas clínicas 
por especialidade. As informações contidas no 
caso clínico foram estabelecidas com base no 
levantamento feito pela equipe médica do NUTES 
- Hospital das Clínicas junto aos profissionais da 
rede de assistência básica.  

Para cada caso clínico montado, podem ser 
solicitados um ou mais telediagnósticos. A 
solicitação do telediagnóstico é constituída pelas 
seguintes informações: 

 
• Profissional ou Setor Consultor:  o agente 

de saúde poderá encaminhar o pedido de 
telediagnóstico a um profissional médico 
consultor específico ou a um setor de uma 
das unidades de saúde cadastradas no 
sistema; 

• Nível de Urgência : foram destacados três 
níveis de urgência para o telediagnóstico: 
emergência, urgência e eletivo. O profissional 
especialista poderá utilizar este parâmetro na 
hora de priorizar as respostas dos 
telediagnósticos solicitados; 

• Objetivos do telediagnóstico:  o que se 
deseja obter com o diagnóstico remoto, por 
exemplo, confirmar um tipo específico de 
anomalia, etc; 

• Perguntas:  perguntas que o agente de saúde 
solicitante gostaria que fossem respondidas 
pelo médico consultor. Estas perguntas estão 
relacionadas ao caso clínico do paciente, são 
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dúvidas que o agente de saúde gostaria que 
fossem esclarecidas. 

 
Quando o médico consultor concluir o 

telediagnóstico dando seu parecer final, ele pode 
associar a este parecer um conjunto de 
diagnósticos e observações gerais, ou mesmo 
estabelecer um diálogo com o profissional 
solicitante através de um fórum até que se 
chegue a um parecer conclusivo sobre o caso. As 
funcionalidades providas pelo sistema podem ser 
visualizadas nas figuras 1 e 2. 

 

 
 

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso 
relacionados ao Agente de Saúde Solicitante 

 
Figura 2- Diagrama de Caso de Uso relacionados 

ao Agente de Saúde Solicitante 
 
Arquitetura do Sistema e Tecnologias 

O sistema HealthNet foi projetado para ser 
um WbIS -  Web based Information System. O 
HealthNet está estruturado seguindo o padrão de 
arquitetura em camadas. Neste padrão, uma 
camada é responsável pela interação com o 
usuário, outra é responsável pela lógica do 
negócio e outra responsável pelo acesso e 
manipulação de dados através da interação com 
o meio de armazenamento. A escolha por este 
padrão ocorreu devido aos seus benefícios, 
dentre os quais podem ser citados a 
modularidade, reusabilidade e extensibilidade. 
Separando conceitualmente as camadas e 
definindo bem suas interfaces, mudanças podem 
ocorrer em uma dada camada sem afetar as 
outras. Além disto, pode-se ter uma mesma 
versão de uma camada trabalhando com 
diferentes versões de outra camada. O padrão de 
arquitetura em camadas utilizado como base na 
construção do HealthNet é descrito em [8]. 

A Figura 3 apresenta um modelo resumido 
das classes básicas do sistema e seus 
relacionamentos. Este modelo foi utilizado como 
base na estruturação da base de dados do 
HealthNet. O HealthNet foi todo construído em 
Java, utilizando a tecnologia de servlets. O banco 
de dados utilizado é o MySQL. Em termos de 
segurança na transferência de dados foi 
implantado o protocolo SSL. 
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Figura 3 – Visão geral do modelo de classes básicas do HealthNet 
 

A transferência e visualização de imagens 
e vídeos na Web são de grande importância no 
processo de segunda opinião em saúde. Imagens 
e vídeos de exames do paciente são 
procedimentos fundamentais no processo de 
análise do caso do paciente e obtenção do 
diagnóstico. As imagens e vídeos são transferidos 
para o servidor Web utilizando o protocolo 
baseado no formato MIME multipart. No servidor 
Web, a mensagem multipart é devidamente 
recebida e decodificada através de Java Servlets 
e seu conteúdo posteriormente armazenado. 
Alguns arquivos de imagens e vídeos de exames 
podem ser muito grandes, inviabilizando sua 
transferência na rede e posterior armazenamento. 
Por isso, imagens e vídeos ao serem gerados 
devem sofrer um processo de compressão 
(porém sem perda na qualidade) para evitar uma 
sobrecarga na rede e economizar no espaço de 
armazenamento. As imagens devem ser obtidas 
no formato compatível com sua apresentação na 
Web, sendo GIF ou JPEG, e os vídeos poderão 
ser obtidos no formato MPEG. Mesmo após o 
processo de compactação, verificou-se que 
armazenar arquivos de vídeo dentro do banco de 
dados poderia se tornar muito oneroso. Optou-se, 
portanto, na criação de uma estrutura de 
diretórios em disco onde seriam armazenados os 
arquivos e suas referências seriam armazenadas 
no banco junto com o caso clínico. A visualização 
dos vídeos no browser é feita através da 
utilização da API JavaTM Media Framework com 
Java Applets. Esta API permite que vídeo, áudio e 

outros tipos de mídia baseados em tempo 
possam ser utilizados em aplicações Java. Além 
de possibilitar a visualização, esta API permite 
também a captura e a mudança dos formatos das 
mídias.  
 
Resultados 
 

Esta primeira versão do sistema está em 
utilização de na Rede de NUTES de Pernambuco. 
Foram cadastrados usuários (agentes de saúde), 
unidades de saúde, e profissionais solicitantes e 
consultores. As áreas de saúde piloto são a 
clínica médica, cardiologia, dermatologia, 
reumatologia e a enfermagem. Foram realizados 
treinamentos no NUTES do Hospital das Clínicas 
com a participação de médicos e enfermeiros 
deste hospital, bem como com os técnicos dos 
PSFs e Policlínicas participantes do projeto. Os 
técnicos repassaram o conhecimento do sistema 
aos médicos e enfermeiros de suas localidades 
na forma de treinamento in Loco. Os primeiros 
casos já foram submetidos no sistema e 
avaliados por especialistas. Exemplos dos casos 
submetidos podem ser visualizados na tabela 1. 
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Pac. Sexo NUTES Origem HD 
M.L.G F PSF 

Recife 
Camaragibe Litíase 

Renal 
A.P.A F PSF 

Recife 
Recife Tendinite 

Perônio 
D.P.A. F PSF 

Recife 
Camaragibe Hidrartrose 

Intermit. 
A.M.S. F PSF 

Recife 
Recife Cefaléia 

Tensional 
 

Tabela 1 – Casos clínicos submetidos para 
avaliação 

 
A Figuras 4 exemplifica uma das telas do sistema.  
 
 

 
 

Figura 4 – Tela do HealthNet referente à 
apresentação do caso clínico 

 
Durante esta primeira etapa de utilização do 

sistema na Rede NUTES, foram observadas 
algumas dificuldades tanto relacionadas aos 
profissionais de saúde envolvidos quanto em 
relação a algumas tecnologias empregadas. 
Algumas dessas dificuldades são mencionadas: 
 
• A cultura de não utilização de sistemas de 

informação na rede básica fez com que os 
profissionais de saúde, em um primeiro 
momento, oferecessem resistência à 
utilização do sistema. 

• Fragilidade da infra-estrutura de comunicação 
entre os PSFs e o Hospital das Clínicas. 

• O sistema atual é baseado na tecnologia 
“store-and-forward”, as solicitações só podem 
ser realizadas ponto-a-ponto, ou seja, de um 
solicitante para um consultor, limitando a 
discussão do caso clínico entre vários 
especialistas ao mesmo tempo e em tempo 
real; 

• Eventos como procedimentos de imagens e 
vídeos médicos demandam uma melhor infra-
estrutura de armazenamento e comunicação; 

• Atualmente o sistema possibilita o anexo de 
arquivos de imagens médicas. É importante 

que o sistema possibilite a captura e 
tratamento dessas imagens, bem como a 
inserção de pontos de anotações nas 
mesmas. 

 
Em relação aos profissionais de saúde optou-

se por uma postura mais pró-ativa, realizando 
capacitações e acompanhamentos semanais. Em 
relação às questões técnicas, baseando-se na 
experiência com a primeira versão, novos 
requisitos foram levantados e a aplicação foi 
remodelada, estando atualmente em construção a 
segunda versão do HealthNet.  
 
Discussão e Conclusões 
 

Com a utilização do HealthNet e a 
experiência adquirida por parte dos profissionais 
de saúde com o manejo da tecnologia são 
esperados os seguintes resultados: 

 
• Melhor resolutividade na ponta do 

atendimento; 
• Capacitação contínua dos profissionais 

através das discussões de casos; 
• Minimizar a demanda nos grandes hospitais; 
• Encaminhamento adequado; 
• Criação de novos indicadores de saúde; 
• Avaliar novo modelo de remuneração para 

2a. Opinião em Saúde. 
 

Estão sendo estruturados mecanismos de 
avaliação periódica da relação custo/benefício no 
uso da Telemedicina no PSF, para isto estão 
sendo realizadas reuniões objetivando avaliar o 
andamento do Projeto. 
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Componentização e Integração de Sistemas de 
Informação em Saúde de Grande Porte 
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Resumo - Este artigo tem como objetivo discutir as dificuldades inerentes à componentização e integração 
de sistemas de informação em saúde de grande porte e propor uma arquitetura e um processo de 
desenvolvimento que facilite este processo. Os resultados obtidos na aplicação desta arquitetura em um 
sistema real também são apresentados. 
 
Palavras-chave: integração de sistemas, componentes de software, sistemas complexos 
 
Abstract -  This paper aims to discuss the problems when building a component based large scale 
information system in healthcare. A software architecture and a development process aiming to make this 
process easier is presented. The results of applying this architecture in a real world scenario is presented. 
 
Key-words: systems integration, software components, complex systems 
 
 
Introdução 
 

A área da saúde é de grande complexidade 
para o desenvolvimento de sistemas. As 
aplicações encontram-se distribuídas em 
plataformas heterogêneas, cada uma utilizando 
seu vocabulário específico. A necessidade de 
integrar a informação em saúde  tem sido alvo de 
uma série de estudos [ 1][ 2]. 

Para que os sistemas possam compartilhar 
informação é necessário definir mecanismos que 
permitam estabelecer a integração, física e 
conceitual.  Uma vez integrados, os sistemas 
podem, além de compartilhar informações, 
compartilhar também funcionalidades. Tarefas 
que sejam semelhantes ou até mesmo idênticas, 
não precisariam ser reimplementadas em um 
ambiente de sistemas integrados. Idealmente, 
estas tarefas deveriam ser desenvolvidas de tal 
forma que possam se tornar componentes 
compartilhados. Adicionalmente, para garantir 
esta integração é necessária a existência de uma 
arquitetura de software robusta, flexível, e que 
permita a escalabilidade e a evolução de todos os 
sistemas envolvidos, sem a necessidade de 
refazer cada sistema sempre que surgir alguma 
nova funcionalidade. 

Outro fator relevante quando se trata de 
integrar sistemas é garantir um controle de 
acesso unificado que possa ser utilizado por 
todas as aplicações. Este controle idealmente 
deve possuir perfis flexíveis capazes de 
incorporarem a legislação e códigos de ética 
profissionais.  

Este artigo tem como objetivo propor uma 
solução para integração e componentização de 
sistemas complexos e de grande porte na área de 
saúde, tendo como foco a proposta de uma 

arquitetura atrelada a um processo de 
desenvolvimento de sistemas, mostrando os 
resultados obtidos na aplicação da solução 
proposta em um caso real. 
 
Estudo de Caso 
 

As técnicas apresentadas neste artigo 
foram aplicadas na construção do sistema de 
informação da Secretaria Municipal de Saúde de 
São Paulo (SMS-SP). Este projeto visa construir 
um sistema integrado de informações em saúde, 
integrando o sistema de captura do atendimento, 
originado do projeto piloto do Cartão Nacional de 
Saúde, com o CNES – Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde, com um sistema de 
Autorização de Procedimentos de Alta 
Complexidade e com um sistema de 
agendamento universal, que seja capaz de 
controlar tanto recursos regulados, através de um 
sistema de regulação, quanto recursos locais 
gerenciados pelo próprio estabelecimento de 
saúde. A integração de todos os subsistemas 
permite que um paciente seja identificado como 
sendo o mesmo indivíduo tanto no módulo de 
Autorização de Procedimentos de Alta 
Complexidade quanto na captura do Atendimento 
ou em qualquer outro subsistema, o que 
possibilita que seu histórico clínico esteja 
unificado e compartilhado. As características 
deste projeto são comuns a muitos outros 
projetos na área de saúde: diversas 
funcionalidades estão presentes em mais de um 
subsistema e deveriam ser desenvolvidas como 
componentes reutilizáveis, a equipe de 
desenvolvimento é heterogênea, diversos níveis 
de conhecimento devem ser combinados e 
devem produzir código homogêneo e de boa 
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qualidade. Estes fatores aliados ao fato de que os 
sistemas de saúde são inerentemente complexos, 
tratando de uma grande quantidade de 
informação, exigem um grande esforço para que 
se possa definir corretamente o nível de 
componentização adequado e mecanismos que 
permitam compartilhar adequadamente estes 
componentes. 

Neste sentido, a documentação do 
conhecimento dos especialistas para transformar 
o processo de construção das aplicações o mais 
automatizado possível e a definição de processos 
que permitam a rápida integração entre os 
subsistemas é fundamental para que se possa 
atingir um alto grau de reusabilidade e, ao mesmo 
tempo, garantir a qualidade do sistema. 
 
Arquitetura Proposta 
 

Como resultado do estudo realizado sobre 
as necessidades de integração e 
componentização, foi concebida uma arquitetura 
que incorpora um conjunto de ferramentas que 
tornam o desenvolvimento consideravelmente 
mais simples, rápido e menos sujeito a erros. As 
principais características desta arquitetura são: 
• Independência de base de dados: é 

importante que o sistema construído seja 
independente de esquema de base de dados 
e de sistema gerenciador de banco de dados, 
para que não seja necessário modificar os 
sistemas quando o esquema da base de 
dados é modificado e para que se possa 
fazer instalações do mesmo sistema com 
diferentes sistemas gerenciadores de banco 
de dados, o que dá maior flexibilidade do 
sistema. Para atingir esta independência, 
todas as alterações de dados são realizadas 
através de Entity Beans [5], um padrão para 
persistência de dados. As consultas aos 
dados são realizadas através de um 
componente de consulta capaz de inferir os 
comandos SQL necessários para recuperar 
qualquer objeto e seus relacionamentos. 
Tanto para Entity Beans quanto para o 
componente de pesquisa, o esquema do 
banco de dados é descrito sob a forma de 
descritores XML, que podem ser modificados 
sem que haja necessidade de modificar o 
código da aplicação; 

• Regras de conduta: uma série de regras de 
conduta, que garantem a homogeneidade do 
código gerado, foram criadas para definir 
claramente os padrões que devem ser 
adotados no desenvolvimento de software, 
aumentando a capacidade de integração; 

• Documentação do conhecimento do 
especialista e geração automática de código: 
faz parte da arquitetura um trabalho de 
identificação de melhores práticas de 
desenvolvimento e a documentação destas 

práticas de forma que elas possam ser 
utilizadas para geração automática de código. 
As melhores técnicas e padrões de projeto 
adotados por especialistas em sistemas 
complexos e distribuídos são convertidas em 
metadados que são acrescidos ao código e 
posteriormente processados por um gerador 
que irá gerar o código adequado. Entre estas 
técnicas estão: técnicas para validação de 
dados, técnicas para geração de chave 
primária, técnicas para melhoria de 
desempenho, entre outras; 

• Criação de um Repositório de Componentes: 
O Repositório de Componentes controla 
todos os componentes utilizados tanto na 
infraestrutura quanto nos sistemas 
desenvolvidos. Com ele o controle torna-se 
mais rigoroso já que todos os 
desenvolvedores devem manter versões 
atualizadas e informações sobre os 
componentes. Tudo o que for modificado  em 
um componente é cadastrado pelo 
desenvolvedor que o modificou e 
automaticamente repassado para os 
desenvolvedores que se utilizam deste 
componente para algum propósito. Essas 
informações são muito importantes já que 
num ambiente onde se utilizam componentes, 
qualquer modificação pode alterar o 
funcionamento de um sistema que esteja 
utilizando este componente; 

• Testes unitários: existe uma ênfase muito 
forte na utilização de testes unitários e 
automatizados que garantem que 
modificações realizadas em um componente 
do sistema não gerem efeitos colaterais que 
causem erros em outras partes já testadas no 
sistema; 

• Ferramenta de apoio à criação de 
metadados: os metadados que serão 
utilizados pelo gerador de código ainda 
precisam ser inseridos pelo desenvolvedor, o 
que pode ser uma fonte de erros. Para 
resolver este problema, foi desenvolvida uma 
ferramenta chamada M.I.T.O.S.E. que, 
através de uma série de perguntas, auxilia o 
desenvolvedor no processo de definição de 
quais metadados serão necessários para 
construir o seu sistema; 

• Utilização de um sistema de controle de 
acesso unificado: um sistema de controle de 
acesso único para todos os subsistemas é 
fundamental para manter a consistência das 
informações e para permitir uma verdadeira 
integração entre os subsistemas. Quando 
uma pessoa está autenticada em uma 
aplicação, ela deveria ser capaz de executar 
outra aplicação para a qual tenha acesso sem 
precisar autenticar-se novamente, criando a 
sensação de um sistema único e integrado; 
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• Definição de fachadas por caso de uso: cada 
caso de uso do sistema é considerado uma 
unidade lógica grande o suficiente para ser 
uma parte da aplicação completa em si 
mesmo. Assim, cada caso de uso possui uma 
fachada que expõe para os demais sistemas 
os métodos necessários para executar o caso 
de uso. Esta abordagem facilita a tarefa de 
componentização e também a integração 
entre os módulos do sistema, uma vez que 
cada caso de uso tem sua interface bem 
definida. Um cuidado que deve ser tomado 
quando adotando esta abordagem é em 
identificar a granularidade do caso de uso [ 3]. 

A Figura 1 apresenta a arquitetura proposta como 
base para atingir os objetivos de 
componentização e integração de sistemas de 
informação em saúde descritos neste artigo. 
Nesta arquitetura, a base de dados é acessada 
por uma camada de objetos do domínio 
representados por Entity Beans e por classes de 
serviço. Estas classes são expostas para a 
camada de apresentação através das fachadas, 
representadas pelo design pattern Session 
Façade [4], um Session Bean [5] que contém 
todos métodos necessários para executar um 
caso de uso. 
 

 

Figura 1: Arquitetura Proposta 

 
 
Processo de Identificação de Componentes  

 
Um dos grandes problemas encontrados na 

componentização é justamente identificar que 
pedaços de código poderão vir a ser 
componentizados. Devem existir padrões de 
componentização para que se possa obter uma 
uniformidade na construção dos componentes, 
facilitando assim a integração e a manutenção.  

A primeira questão é saber o que poderá 
ser um componente. Uma possibilidade é 
trabalhar-se com o conceito de Casos de Uso, 
onde cada um deles tem um potencial para se 
tornar um componente.  Em algumas situações, 
no entanto,a granularidade do Caso de Uso é 
muito grande e é necessário que apenas uma 
parte dele se torne um componente. É muito 

importante que o componente seja identificado 
antes de ser desenvolvido pois o trabalho para 
componentizá-lo depois de já se encontrar 
implementado dentro da aplicação é difícil e 
demorado. Infelizmente, nem sempre é possível 
identificar todos os pontos de intersecção entre os 
subsistemas antes do desenvolvimento, 
principalmente quando se usa um processo de 
desenvolvimento iterativo, como o Unified 
Process [6]. Para estas situações, é fundamental 
períodos de refactoring, onde os componentes 
tardiamente especificados são extraídos. 
A abordagem deste projeto para minimizar o 
problema foi criar documentações que devem ser 
seguidas antes de iniciar o desenvolvimento de 
um caso de uso e que já indicam os possíveis 
futuros componentes. Uma dessas 
documentações é a Matriz de Responsabilidades, 
que indica quais os subsistemas responsáveis por 
cada componente do projeto com a finalidade de 
organizá-los de uma melhor maneira. Para o 
projeto da Secretaria Municipal de Saúde de São 
Paulo, foi criada uma Matriz de 
Responsabilidades onde mais de noventa 
funcionalidades diferentes foram mapeadas, 
sendo que destas cerca de 80% se tornaram 
componentes reutilizáveis. A tabela 1 mostra uma 
parte desta matriz. 

 
Recepção/Acolhimento 

CNS Localizar Paciente 

CNS Cadastrar Paciente 

APAC/CNS Acompanhar Laudos 

 

Tabela 1 – Matriz de Responsabilidades 

  
Os componentes representados pelas 

funcionalidades da Matriz de Responsabilidades e 
pelos casos de uso são componentes verticais, 
de granularidade maior e que geralmente são 
mini-aplicações completas compostos por três 
camadas. Além destes é importante que sejam 
identificados também os componentes de 
domínio, que formam a camada de persistência. 
Exemplos destes componentes são Paciente, 
Médico, Hospital, Atendimnto, entre outros. Estes 
componentes são utilizados praticamente por 
todas as partes do sistema e representam 
unidades fortemente reutilizáveis. Compartilhar 
estes componentes nem sempre é uma tarefa 
simples, considerando que diferentes equipes 
trabalham em diferentes sistemas e nem sempre 
uma equipe tem a visão geral de todo o sistema. 
Em sistemas simples, esta dificuldade é 
minimizada, mas em sistemas complexos, onde 
existem centenas de objetos do domínio, garantir 
a sua unicidade e sua reutilização não é uma 
tarefa simples. Em função disto, foi estabelecido 
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um processo em que todos os objetos de domínio 
são acessados a partir de um único repositório, 
criando uma camada única de persistência. A 
cada novo objeto de domínio criado, um comitê 
gestor de componentes avalia se nenhuma 
inconsistência no modelo de objetos foi criada, 
garantindo a unicidade dos objetos de domínio. 
Além disso, cada objeto de domínio criado é 
cadastrado no Repositório de Componentes que, 
automaticamente envia para todos os envolvidos 
no processo um e-mail informando do novo objeto 
criado, permitindo assim que outros membros da 
equipe se manifestem caso exista alguma 
violação de unicidade. 

 
Integração  
 

Uma vez definidos os componentes é 
necessário integrá-los às diferentes aplicações 
Além dos subsistemas a serem considerados no 
projeto da SMS-SP é necessário considerar  
também os  sistemas legados  

Dependendo do tipo de componente, foram 
utilizadas três formas de integração para atender 
a estes requisitos: a integração via Callback, a 
integração via fachadas e a integração via Web 
Services. 

A integração de componentes via uma 
técnica de Callback é utilizada quando o 
componente é grande o suficiente para 
representar uma mini-aplicação. Tipicamente, 
estes componentes representam um caso de uso 
completo e são implementados em três camadas 
(persistência, lógica de negócio e apresentação). 
Quando um destes componentes é integrado a 
uma aplicação maior, é necessário haver um 
desvio de fluxo da aplicação original para o fluxo 
do componente e depois um retorno ao fluxo 
original. Esta situação ocorre, por exemplo, com o 
componente de cadastro de pacientes. Este 
componente é utilizado em diversas partes do 
sistema, como, por exemplo, no agendamento de 
uma consulta. Se o paciente não está cadastrado 
no sistema, o sistema de agendamento deveria 
chamar o componente de cadastro de pacientes, 
que executaria o seu fluxo e depois chamaria de 
volta a aplicação de agendamento, passando os 
dados necessários. Esta técnica é chamada de 
Callback e é uma forma bastante adequada para 
integração de componentes de granularidade 
maior. 

A integração via fachadas é usada 
geralmente em casos onde um caso de uso deve 
ser acessado sem que se passe pela sua camada 
de apresentação. Neste caso, um subsistema 
aciona outro através de chamadas à sua fachada. 

A integração via Web Services é usada 
principalmente para sistemas legados. Neste 
modo de integração, a fachada de um caso de 
uso é exposta através de uma interface XML que 
pode ser acessada por sistemas legados feitos 
em diferentes linguagens de programação. 

Resultados e Conclusões 
 
Os métodos empregados para a resolução 

do problema proposto se mostraram realmente 
eficazes à medida que se documentou o 
conhecimento adquirido durante o processo de 
desenvolvimento do sistema de forma que este 
fosse reaproveitado ao longo desse período. 
Foram encontradas dificuldades ao encontrar os 
componentes do sistema e, principalmente 
separá-los após já estarem implementados, 
portanto a verificação antes do desenvolvimento 
dos possíveis componentes foi uma das tarefas 
mais importantes para que não fosse gasto tempo 
desnecessário.  

Foi preciso um refactoring a cada fase do 
projeto para que fossem observadas as falhas na 
padronização e na integração e para que estas 
fossem resolvidas da melhor maneira possível. 
Uma característica dos processos iterativos, é 
que só se tem uma visão completa do sistema ao 
final de todas as iterações, o que gera a 
necessidade de refactorings periódicos para 
resolver desvios involuntários. A utilização de um 
repositório de componentes e a disciplina da 
equipe de desenvolvimento minimiza este 
problema, mas não o resolve completamente. 
 A arquitetura proposta e os métodos de 
componentização permitiram construir uma 
aplicação realmente integrada e com grande 
produtividade.  
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Algoritmo para Detecção do Centro do Campo dos Sistemas Radiológicos
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Resumo – O campo de radiação gerado por um anodo inclinado não é isotrópico, nem invariante em relação ao
centro do feixe. A determinação do centro é importante para as aplicações onde deve ser feita uma
correspondência entre imagens simuladas e obtidas experimentalmente. Este trabalho apresenta um algoritmo
que localiza automaticamente a projeção do eixo anodo/catodo e a posição do centro do campo de radiação,
com precisão em torno de 1%. Essa localização permite calcular a correlação espacial entre uma imagem
simulada e sua correspondente obtida experimentalmente.

Palavras-chave: Efeito “Heel”, Raios X, Simulação Computacional, Não Uniformidade do Campo.

Abstract – The radiation field generated for one inclined anode is not isotropic, nor invariant in relation to the
center of beam. The determination of the center is important for the applications where must be made a
correpondence between experimentally obtained and simulated images. This work presents an algorithm that
automatically determines the projection of the anode/catode axis and the position of center of the radiation field
with precision around 1%. This localization allows to calculate the space correlation between a simulated image
and its correspondent obtained experimentally.

Key-words: Heel Effect, X-ray, Computational Simulation, Field Nonuniformity.

Introdução

O campo de radiação gerado por um anodo
inclinado não é isotrópico nem invariante, portanto,
quando se utilizam métodos que simulam o tubo
de raios X, é necessário empregar métodos para
garantir a concordância espacial entre a imagem
simulada e a imagem obtida experimentalmente.
Nos trabalhos apresentados na literatura [1, 2 e 3]
para casar o modelo simulado com a imagem
radiográfica, os autores utilizam métodos
experimentais para determinar a posição da fonte
de raios X. Sendo que os experimentos devem ser
novamente efetuados cada vez que muda algum
parâmetro como, por exemplo, à distância
foco/filme/objeto. Vários trabalhos [4 e 5] foram
apresentados para determinar o centro do feixe de
raios entretanto, todos utilizam dispositivos
experimentais.

O algoritmo que foi desenvolvido para essa
pesquisa permite encontrar o centro do campo de
radiação assim como o eixo anodo/catodo do tubo
de raios X, considerando apenas os dados da
imagem radiológica sem necessitar de
informações sobre a técnica utilizada para obtê-lo.
Com esse algoritmo, os dados da imagem são
suficientes para determinar a orientação da fonte

que a gerou e portanto realizar a concordância
espacial com uma imagem simulada.

Metodologia

O método desenvolvido foi implementado
em ambiente de programação Delphi. Para
determinar automaticamente a posição precisa do
centro do campo de radiação, inicialmente é
necessário localizar na imagem a projeção do eixo
anodo/catodo do tubo de raios X. Para tanto, foi
utilizada a propriedade da distribuição da
intensidade do feixe de raios X gerado por anodo
inclinado. Sendo que a distribuição perpendicular
ao eixo anodo/catodo é semelhante a uma
gaussiana cujo máximo é situado neste eixo [6].

Foi selecionada uma linha na região A do
filme (Figura 1) onde normalmente nenhum objeto
esta presente e procurou-se a similaridade das
densidades dos pixels dos lados inferior e superior
da imagem. Foi realizada a comparação pixel a
pixel até encontrar os pixels S1A e S2A que
apresentam o maior percentual de semelhança
dos seus níveis de cinza.

Para medir a similaridade entre os dados
utilizou-se uma função de correlação estatística r
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[7], dada pela Equação (1) que fornece a
correlação entre S1A e S2A

(1)

onde, xi valor em níveis de cinza do pixel i na
região S1A, yi valor em níveis de cinza do pixel i na
região S2A e n número de pixels analisados.

A metade da distância M1 entre os pixels
semelhantes nos lados, S1A e S2A, indica a
projeção do eixo anodo/catodo nessa linha. Essa
análise foi aplicada na linha B e determinou-se M2.
A projeção do eixo anodo/catodo é a linha que
passa por M1 e M2.

Figura 1 – Localização das linhas A e B na
imagem para determinação do eixo anodo/catodo.

Foram levantadas as coordenadas dos
pixels do eixo anodo/catodo da imagem
radiográfica utilizando uma função B-spline para
corrigir os ruídos. Selecionou-se um conjunto de
pontos nessa linha e calculou-se a curva através
da Equação (2):

(2)

onde, pi (i:=0, ..., n) são os pontos de controle, n
número dos pontos do polígono de controle. As
funções base Ni

k são definidas pela forma
recursiva de Cox-de Boor [8].

Em seguida, calculou-se as intensidades de
radiação que chegam na imagem em função das
características do sistema radiográfico e gerou-se

uma imagem de fundo simulada [9], onde esta
indicado o eixo anodo/catodo.

Para determinar o centro do campo de
radiação foram calculados os percentuais de
variação entre cada ponto do eixo anodo/catodo
simulado e o centro do campo já determinado na
imagem simulada.  Foi realizado o mesmo
processo com a imagem radiográfica, calculando
os percentuais de variação entre cada ponto da
projeção do eixo anodo/catodo e o centro suposto.
O centro foi modificado até encontrar percentuais
semelhantes aos gerados na simulação. A função
de correlação estatística r (Equação (1)) foi
utilizada para verificar a similaridade entre os 2
conjuntos de dados analisados. Com isso, definiu-
se os pontos de controle entre a simulação e a
imagem radiográfica.

Para analisar a correspondência entre os
pontos da simulação e os da imagem radiográfica,
aplicou-se uma função de mapeamento polinomial
baseada na técnica de mínimos quadrados. Os
pontos de controle foram sobrepostos e localizou-
se a posição do centro do campo da imagem
radiográfica em relação a simulação.

Para exemplificar as aplicações do
algoritmo foi efetuada a correção do efeito “heel”,
que é um dos fenômenos responsável pela
invariância do campo de radiação. Para isso,
foram calculados os percentuais da radiação
recebidos por cada ponto simulado em relação a
radiação no centro do campo e os armazenamos
numa matriz chamada “imagem fundo”. Da mesma
forma, calculou-se a variação percentual dos
níveis de cinza do correspondente espacial de
cada pixel da imagem radiográfica. Foram
utilizadas as variações do nível de cinza e não do
nível de radiação porque trabalha-se na parte da
curva H.D. onde a relação exposição x densidade
é linear. Armazenou-se esses valores numa matriz
“imagem radiográfica”.

Em seguida, foi corrigido cada ponto da
matriz “imagem radiográfica” em função do
percentual do ponto correspondente na matriz
“imagem fundo”. Foi obtido uma nova matriz,
“imagem corrigida”, onde cada ponto registra
somente as variações provocadas pela absorção
das estruturas radiografadas. Os pontos dessa
matriz foram convertidos em níveis de cinza
tomando como referência o valor do pixel central.

Resultados

A Figura 2(a), mostra a imagem obtida com o
mamógrafo Senographe 500 T, expondo 5 discos
de alumínio de 10 mm de diâmetro e 1,5 de
espessura, bem como a representação da
distribuição das densidades ao longo do filme em
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3D (Figura 2(b)). As condições de exposição foram
de 34 kVp, 160 mA, 1 s. A radiografia de 18 x 24
cm foi digitalizada em 150 dpi de resolução e 8 bits
de quantização. O centro do campo de radiação,
determinado experimentalmente, foi marcado com
uma seta de chumbo para permitir a comparação
com a posição determinada computacionalmente.

Figura 2 - (a) Imagem obtida experimentalmente;
(b) Representação 3D da distribuição dos níveis

de cinza da imagem mostrada na Figura 2(a)

A Figura 3 apresenta a representação gráfica
das linhas A e B da imagem mostrada na Figura
2(a), onde pode ser constatada uma boa
superposição entre as 2 curvas.

A Tabela 1 apresenta os valores de correlação
após o ajuste entre os pontos de controle da
simulação e da imagem radiográfica da Figura
2(a).

A Figura 4 mostra o resultado obtido na
localização do eixo anodo/catodo e do centro do
campo de radiação na imagem experimental

processada em função dos dados obtidos com a
simulação. A linha branca indica a posição da
projeção do eixo anodo/catodo e a intersecção
com a linha perpendicular, indica a posição do
centro do campo de radiação, enquanto que a
posição determinada experimentalmente esta
marcado pela seta branca.

Figura 3 – Representação gráfica das linhas
selecionadas A e B para determinação do eixo

anodo/catodo na imagem da Figura 1(a)

Tabela 1 - Porcentagem e correlação entre os
pontos de controle no eixo simulado e no eixo da
imagem radiográfica

Ponto de
controle

Correlação Porcentagem
Correlação

1 0,887 89%
2 0,844 84%
3 0,846 85%
4 0,886 89%
5 0,869 87%
6 0,873 87%
7 0,951 95%
8 0,984 98%
9 0,966 97%

Foi modificado duas vezes a distância
foco/filme do sistema radiográfico para deslocar o
centro do feixe no campo de radiação. As imagens
obtidas experimentalmente foram digitalizadas e
as coordenadas do centro, determinadas
experimentalmente, foram obtidas em pixels. As
mesmas imagens foram processadas com o
algoritmo e os centros foram calculados. A Tabela
2 apresenta as coordenadas em pixels dos centros
medidos e calculados pelo algoritmo, assim como
o desvio entre eles. O sinal colocado no valor do
desvio indica se a localização do centro calculada
esta antes (-) ou após (+) a posição da seta de
chumbo considerada como referência.

  Anodo                                                                           Catodo

  
(a)

(b)
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Figura 3 - Localização do centro do campo na
imagem experimental mostrada na Figura 1(a)

Tabela 2: Localização do centro, medido e
calculado, e o desvio (em pixels)

Coordenada
s da posição

do centro
medido

Coordenada
s da posição

do centro
calculado

DesvioDistânci
a

 foco/
filme

X Y X Y X Y
40 cm 830 480 810 484 -20 +4
45 cm 1015 420 992 437 -23 +17
50 cm 1024 508 1029 488 +5 -20

O maior desvio encontrado para a localização
do centro foi de 0,4 cm (23 pixels).

Para medir a qualidade do mapeamento da
Figura 1(a) em relação a simulação, calculamos a
raiz do erro médio quadrático e o erro encontrado
foi também de 0,4 cm.

A Figura 4(a) mostra os resultados obtidos
após aplicar o algoritmo para correção do efeito
“heel” sobre a imagem original (Figura 2(a)) e a
Figura 4(b) apresenta um gráfico em 3D com os
níveis de cinza da imagem corrigida.

Analisamos a variação do fundo residual e
observamos que a imagem radiográfica sem a
correção apresentava um desvio padrão de 22,86.
Com o algoritmo desenvolvido a imagem passou a
ter um desvio padrão de 0,63 e apresentou uma
porcentagem de desvio padrão removido de
97,25%.

Figura 4 - (a) Imagem obtida após aplicação do
algoritmo para correção do efeito “heel”; (b)

Representação 3D da distribuição dos níveis de
cinza da imagem corrigida

Discussão e Conclusões

O algoritmo proporcionou uma correlação
espacial entre as imagens experimentais e as
simuladas com desvio menor de 0,5 cm para
localização do centro do campo. Esse desvio
ocorreu devido, provavelmente, à influência do
ruído quântico, da digitalização e do
processamento. Porém, esse desvio não
influenciou na correção do efeito “heel” permitindo
tanto que os níveis de cinza de todos os pixels do
fundo da imagem sejam aproximadamente
constantes, bem que os objetos apresentem
densidades ópticas coerentes com suas absorções
especificas.

eixo
anodo/catodo

  Anodo                                                                          Catodo

 
(a)

(b)

posição experimental
 do centro do campo de

posição calculada do
centro do campo de
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Resumo: O HandMed é uma ferramenta em desenvolvimento para ser utilizada em PDA, responsável pela 
captura automática de sintomas do paciente. O HandMed faz parte de um projeto maior caracterizado pela 
criação de um sistema Gerenciador da Informações Médicas do Paciente (Projeto GIMPA), no qual integra 
uma rede de sensores no corpo humano que possibilite a monitoração contínua do paciente, bibliotecas 
digitais, e o Prontuário Eletrônico do Paciente. O principal objetivo do HandMed é realizar a captura 
automatizada dos sintomas do paciente, de forma a detectar previamente problemas como a saúde do 
paciente. O HandMed consiste de um programa desenvolvido em Java, o qual disponibilizará um 
interrogatório automático do paciente, de acordo com um algoritmo proposto para revisão sistemática de 
sintomas. Diversos tipos de interface do usuário (voz, teclado, toque na tela) podem ser utilizadas. A idéia é 
automatizar a coleta de sintomas durante as atividades normais do paciente. 
 
Palavras-chave: sistemas móveis, entrevista automatizada, rede sensores, rede sem fio. 
 
Abstract: This project concerns the development of a PDA -based tool for symptons capture. This work is  
part of a larger project, called GIMPA, whose goal is the development of a sensor network that allows the 
continuous monitorization of the patient´s health. The main goal is the automatic capture of the patient’s 
symptoms, which will allow the early detection of deterioration of the patient’s health. The project consists on 
a software, developed in Java, by means of which questions are asked to the patients, according to an 
algorithm based on the systematic interview. Several types of user interface (voice, keyboard, touch screen) 
can be used. The goal is to automate some of the physician´s activities, allowing capture of symptons during 
normal activities of the patient. 
 
Key-words: mobile systems, automated interview, sensor network, wireless network . 
 
Introdução 
 
 A utilização da revi são sistemática de 
sintomas para captura de sintomas do paciente é 
bastante longa e cansativa, devido as suas 
inúmeras perguntas.. Apesar de sua grande 
importância para o exame clínico do paciente, em 
geral ela é realizada de maneira mais restrita aos 
meios acadêmicos. Nos últimos anos o 
atendimento domiciliar e mais ainda, a avaliação 
de saúde pesonalizada têm ganho um grande 
incentivo. O atendimento domiciliar reduz custos e 
melhora a qualidade de vida do paciente. O 
HandMed se propõe a realizar a revisão 
sistemática automatizada de sintomas, além de 
empregar escalas de depressão, atividade motora 
e nível do estado mental conforme recomendados 
pelas sociedades nacionais e internacionais de 
geriatria.  
 As tecnologias de informática que se 
desenvolveram na última década têm um enorme 
potencial para assumir grandes responsabilidades 
em diversas áreas de estudo e trabalho mundiais, 

inclusive a medicina [1],[2]. Neste aspecto,  a 
utlilização de computadores de mão, portáteis, 
chamados de palmtop, ou PDA (Personal Digital 
Assistant) têm sido muito utilizados como 
plataforma de desenvolvimento para aplicações 
biomédicas [2],[4]. Eles são leves, versáteis, 
relativamente baratos, e podem ser utilizados 
virtualmente em qualquer situação e lugar, 
trazendo os benefícios dos computadores para a 
atividade cotidiana das pessoas em qualquer 
ambiente[2][5].  
  O PDA é um computador portátil de 
pequenas dimensões (um pouco maior que uma 
calculadora). A maioria dos PDA´s possui uma tela 
de cristal líquido sensível ao toque e uma caneta 
para entrada de dados. Alguns PDA´s possuem 
um pequeno teclado. Os PDA´s possuem baixo 
poder de processamento e pouca memória 
quando comparados a um micro de mesa [4],[6]. 
  Já existem diversas aplicações que 
funcionam em  PDAs para área de saúde [7], [8]. 
Alguns exemplos do uso do PDA no auxílio aos 
médicos estão relacionadas com a monitoração 
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monoparamétrica de sinais vitais e o acesso ao 
Prontuário Eletrônico do Paciente por meio de 
redes sem fios instaladas em unidades de saúde 
[3],[9]. 
 O HandMed faz parte do projeto GIMPA – 
Gerenciador de Informações Médicas ao Paciente, 
realizando função de monitor móvel [9]. O objetivo 
do projeto HandMed é unir as tendências e 
descobertas tecnológicas à área de saúde, criar 
uma aplicação que esteja voltada para pacientes 
de todas as idades, principalmente idosos, e para 
qualquer profisisonal de saúde, continuando as 
consultas rotineiras sem prejudicar o 
relacionamento pessoal paciente – profissional de 
saúde. Toda a captura de sintomas do paciente 
será realizada pelo software em dispositivos 
móveis, no caso hoje o PDA e futuramente o 
celular, sendo os resultados encaminhados 
através de uma rede sem fio para um hospital, 
médico ou outro destino necessário. Além disso, 
há uma grande preocupação em gerenciar 
energia, memória e tempo de processamento do 
PDA, bem como obter controle de seus processos 
e hardware. 
 
Materiais e Métodos 
 
 O modelo de PDA adotado para 
desenvolvimento do projeto HandMed é o Sharp 
Zaurus Sl-5500. Este vem na plataforma Linux 2.4 
(Embedix) com Personal Java já embutido. 
      A escolha por um aparelho com  sistema 
operacional Linux deve-se ao fato deste está em 
crescente uso mundialmente e por possuir sua 
filosofia baseada na idéia do Software Livre, a qual 
além de divulgar a utilização do softwares gratuito, 
defende a melhor satisfação dos usuários com o 
produto, apostando na liberdade, na portabilidade 
e nas características do Linux de multiplataforma, 
multiusuário e multitarefa. 

 A documentação do projeto está sendo 
realizada seguindo os padrões da análise de 
sistemas e UML. No projeto HandMed está 
sendo utilizada a linguagem J2ME [10] com a API 
Personal Java, o perfil Personal Profile com a 
configuração CDC, todos já previamente 
suportados e capacitados pelo Sharp Zaurus SL-
5500. A escolha pelo J2ME ocorreu devido à 
preocupação com a portabilidade da aplicação. 
Como existem vários tipos de PDA no mercado, e 
os usuários poderão possuir modelos diferentes, 
buscou-se uma solução em que não houvesse 
problemas com compatibilidade. Além disso, no 
futuro, tal aplicação virá a ser estendida também a 
outros dispositivos móveis, como o celular, mais 
um fator favorável para a utilização da plataforma 
de programação J2ME. 

 Optou-se por uma metodologia de 
desenvolvimento de software baseada na 
constante participação do usuário. São realizadas, 
portanto, reuniões multidisciplinares semanais 
onde são discutidas todas as questões 

relacionadas ao projeto, desde a definição de seus 
requisitos até quando for alcançada a sua final 
concepção. Profissionais e estudantes das áreas 
exatas e saúde têm fornecido materiais 
bibliográficos, casos reais e apoio com seus 
conhecimentos específicos para desenvolvimento 
do projeto. 

 As telas da aplicação estão sendo geradas, 
num desktop usando, para desenvolvimento, o 
Windows XP, e para transmissão desktop-PDA, o 
Windows 98. A ferramenta de desenvolvimento 
utilizada é o JBuilderX. Em seguida, o Personal 
Java é executado de forma a garantir que as 
bibliotecas utilizadas estão de acordo com as já 
suportadas pelo Zaurus SL-5500. Há a 
necessidade de preparar a instalação do software 
no Palm. Para isso, realiza-se a criação de um 
pacote do tipo ipk  (pacote de instalação), o qual 
está sendo feito pelo Zaurus Builder, que é um 
plugin para o JBuilder. 
        O sistema HandMed que roda no PDA 
estará interligado a um banco de dados central, 
devido a mais uma adoção e escolha ao software 
livre. Tal banco de dados ficará no na residência 
do paciente ou na unidade de saúde e armazenará 
todas as informações pessoais dos usuários do 
sistema, incluindo dados clínicos dos pacientes e 
registro dos profissionais de saúde.  

 Foi criada uma rede sem fio responsável por 
interligar o sistema com o banco de dados do 
hospital, com celulares, PDAs, e emergência do 
hospital. O PDA poderá, então, enviar dados via e-
mail, celular ou qualquer outro meio de 
comunicação contido no domínio da rede. O 
programa estará disponível em uma versão em 
português e outra em inglês.  

 Os testes com o software HandMed estão 
sendo realizados na rede sem fio do Laboratório 
de Biotecnologia do Hospital Universitário da 
Universidade de Brasília.     
  Os usuários principais do sistema serão: o 
paciente, o responsável pelo paciente, os 
profissionais de saúde e funcionários 
cadastradores do sistema. É de responsabilidade 
do paciente e/ou responsável responder aos 
questionários e a revisão sistemática.  
  A consulta dos resultados e notificação do 
paciente, em casos de necessidade, será de 
responsabilidade do profissional de saúde, 
recebendo porém ajuda do sistema de 
monitoração. As funções relativas ao cadastro e 
manutenção tanto de pacientes, como de 
profissionais e contatos a serem realizados, são 
de responsabilidade do funcionário cadastrador, o 
qual terá login e senha devidamente cadastrados, 
sendo o único tipo de usuário com acesso as telas 
de cadastro e alteração dessas informações. 
  As outras funções como, gerenciamento do 
sistema (incluindo o gerenciamento de hardware, 
controle de energia e processos), envio de dados 
(incluindo a movimentação dos dados dentro do 
sistema, para fora como no caso do banco de 
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dados), a função de ajuda aos leigos, a 
administração dos logins, comunicação, registro e 
captura das informações, são  de responsabilidade 
do sistema HandMed. 

 A Figura 1 demonstra o diagrama de 
módulos do projeto GIMPA[8], do qual faz parte o 
HandMed. 

 
 

Figura 1: Visão geral do projeto GIMPA 
 

 O  HandMed se encaixa no módulo “Monitor 
Móvel”, onde também se enquadram todas as 
espécies de monitoração móvel do paciente. Ele 
se encontra ligado aos módulos “Monitor 
Multiparamétrico Móvel” e “Recuperação de 
Informações Baseado em Evidências”, devido a 
sua possível necessidade de utilização de 
algumas informações que estejam na Web ou em 
Bibliotecas Digitais, além deste fornecer itens ao 
monitor multiparamétrico. 
  A Figura 2 ilustra o protótipo da tela 
principal do HandMed, constando das opções de 
cadastro, testes, consulta e ajuda.  

 
 

Figura 2: Protótipo da tela inicial 
 

  As figuras 3 e 4 demonstram os protótipos 
das telas do cadastro e do paciente, 
respectivamente. 
 

 
 

Figura 3: Protótipo da tela de cadastro 
 

 
 

Figura 4: Protótipo da tela de administração do 
paciente 

 
A Figura 5 é a demonstração do protótipo da 

tela de testes. Atualmente, existem 5 tipos 
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diferentes de testes (depressão geriátrica, exame 
mental de situação, exame mental portável, 
atividades instrumentais e revisão de sistemas). 
Estes estão representados por siglas 
temporariamente, mas em breve passarão a 
linguagem do paciente. 

 

 
 

Figura 5: Protótipo da Tela de Testes 
 

 A figura 6 ilustra uma das telas de pergunta do 
teste de depressão geriátrica existente no sistema. 
Quando o paciente seleciona a opção “Sim” ou 
“Não”, o sistema automaticamente salva as 
informações num arquivo do tipo XML. 
 

 
 

Figura 6: Protótipo de uma tela de pergunta do 
teste 

 
  Para cada item da Figura 3, haverá as 
opções de manutenção e administração 
demonstradas na Figura 4. 
 No caso dos testes com diagnósticos 
baseados em pontuação, é informado o status 
correspondente. A figura 7 exemplifica melhor esta 
situação. 
 

 
 

Figura 7: Status gerado a partir do teste GDS. 
 
Resultados e Discussão 

 
 Foi observado que o tempo gasto pelo 
sistema para realizar tais ações do teste geriátrico, 
captura de respostas e armazenamento é mínimo, 
em média de um segundo. Atribui-se tal resultado 
de tempo ao uso de uma máquina de estados, 
onde se tem uma tela única com apenas 
mudanças nas perguntas, o que reduz o custo de 
processamento do teste no aparelho.  

 Após o desenvolvimento deste primeiro 
protótipo de telas do HandMed foi realizado o 
primeiro teste relativo a interface e sua 
usabilidade, no Hospital Universitário de Brasília – 
HUB, com 35 pacientes hospitalizados no local, 
com patologias diversas. Os pacientes avaliadores 
tinham idade variada, desde 17 a 82 anos, 
concentrando-se a maioria na  faixa etária de 30 – 
45 anos. De acordo com os resultados obtidos, 
analisando-se a grande maioria, foi criada a tabela 
abaixo (tabela 1). 

 
Descrição de item OK A melhorar 
Design da interface X  
Tamanho das letras X  
Botões auxiliares  X 
Utilidade X  

Tabela 1: Resultados do primeiro teste 
 
 O design de interface engloba as cores, 

formatos e estilos utilizados e foi um item 
aprovado pelos pacientes. 

 Tamanho das letras  era um item 
preocupante, tendo em vista a existência de 
pacientes com deficiência ou problemas de visão. 
No entanto, mesmo realizando os testes com 
pacientes, nestas condições, o item foi 
inteiramente aprovado. 

 Entende-se por botões auxiliares  os botões 
de sair e voltar , os quais foram criticados devido a 
sua ambigüidade, se estavam relacionados à tela 
ou ao sistema inteiro.  
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 O item utilidade refere-se à importância do 
HandMed para auxílio médico e do paciente. 
Também foi um item aprovado. 

 As alterações que deverão ser feitas já 
estão em andamento e em breve, novos testes 
irão ser realizados para descoberta de futuras 
melhorias. 

 As informações salvas no arquivo de log 
serão constantemente atualizadas com o banco de 
dados, contendo todos os registros do paciente. 
Desta forma, a qualquer momento o profissional 
responsável poderá acessar os dados clínicos de 
seu paciente, conseguindo assim, melhorar a 
eficiência do atendimento e inclusive, prevenir 
doenças mais graves. 

 Em relação ao consumo da bateria, ainda 
não foram realizados testes definitivos, porém o 
algoritmo está sendo constantemente revisado e 
otimizado, tendo em vista alcanço mínimo do 
custo para bateria. Após este processo, espera-se 
disponibilizar uma aplicação robusta, interativa, 
eficiente, simples e com baixo consumo de 
energia e memória para os PDAs, além de 
consumir pouco tempo de processamento.  

 O HandMed poderá ser utilizado tanto por 
pacientes sadios, apenas como controle, quanto 
para pacientes com sintomas, no intuito de realizar 
seu devido acompanhamento. 

 Devido a sua interface, bastante legível, 
prática e amigável com o usuário, pacientes 
idosos também poderão usar o HandMed sem 
dificuldades alguma do seu próprio PDA, na sua 
própria residência e contactar, se necessário, ou 
um responsável ou médico ou emergência do 
hospital ou qualquer outro profissional de saúde. 
 
Conclusão 

  
 Os resultados iniciais da aplicação do 

sistema móvel de captura de sinais foram 
promissores. Os pacientes tiveram uma boa 
aceitação do sistema e a interação foi satisfatória. 
O fato de que o sistema realizará a captura dos 
sintomas de forma automática, isto é, sem 
interferência do profissional de saúde, fez com que 
o sistema tenha sido projetado utilizando 
vocabulário utilizado e entendido pelos pacientes. 
Os testes iniciais mostraram que há necessidade 
de um sistema de ajuda em tempo real, para 
facilitar a interpretação de perguntas e navegação 
no sistema.  

  Como projeto futuro, e de acordo com o que 
está sendo feito no sistema e pôde ser 
demonstrado neste artigo, a idéia é disponibilizar o 
HandMed  para adição de Inteligência Artificial em 
seu algoritmo de revisão sistemática. Seguindo 

esta linha, o sistema continuará atendendo aos 
seus usuários, satisfazendo-os e consumindo 
baixa energia, processamento e memória. 
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Resumo - Este trabalho visa a desenvolver um protótipo de um sistema de informação para a aplicação do 
processo de enfermagem, que é um método para organização e prestação de assistência ao paciente. As 
enfermeiras-chefes de 27 centros de tratamento intensivo do estado do Rio de Janeiro foram entrevistadas para 
se conhecer a utilização do processo de enfermagem e obter requisitos para o modelo. A Linguagem de 
Modelagem Unificada (do inglês Unified Modeling Language – UML) foi usada na construção do modelo. Este 
modelo utilizou a representação Entidade-Atributo-Valor (EAV) para a fase histórico do processo de 
enfermagem, e a Classificação Internacional da Prática de Enfermagem (CIPE) para as fases diagnóstico, 
planejamento, implementação e evolução. As entrevistas revelaram a ausência do processo de enfermagem 
nas unidades. O modelo tem como principais características: flexibilidade, permitindo a sua utilização em 
diferentes cenários, e a aplicação de um vocabulário padronizado para descrever o processo de enfermagem. A 
implementação final do sistema e a sua implantação em uma unidade tornará possível o uso do processo de 
enfermagem não somente na assistência ao paciente como também na avaliação da qualidade dessa 
assistência. 
 
Palavras-Chave: sistema de informação, processo de enfermagem, linguagem de modelagem unificada. 
 
Abstract - This work aims at developing a prototype of an information system for the utilization of the nursing 
process, which is an approach to organize and deliver patient care. The head nurse of 27 Intensive Care Units 
(ICU) at the state of Rio de Janeiro were interviewed in order to know the utilization of the nursing process and 
to obtain model requirements. The Unified Modeling Language (UML) was used to build the model. This model 
used the Entity-Attribute-Value (EAV) representation for the assessment phase of the nursing process and the 
International Classification of the Nursing Practice for the diagnoses, planning, implementation and evolution 
phases. The interviews revealed the absence of the nursing process in the ICUs. The main characteristics of the 
system are: flexibility, which allows it to be used in different scenarios, and utilization of a standard vocabulary to 
describe the nursing process. The further implementation of the system and its deployment in a nursing unit will 
make it possible to use the nursing process not only for patient care but also for service quality assessment. 
 
Key-words: information system, nursing process, unified modeling language. 
 
 
Introdução 
 

Os sistemas de informação (SI) vêm sendo 
utilizados tanto para a gestão dos serviços de saúde 
quanto para o apoio à atenção aos pacientes. Em 
relação à enfermagem, o que se observa, 
especialmente no Brasil, é que, em geral, os SI 
hospitalares têm o seu foco nos aspectos 
administrativos e não na assistência. Além disto, o 
registro dos dados, quando efetuado, não atende a 
toda a complexidade que a assistência de 
enfermagem engloba, pois não está baseado em 
protocolos que permitam o diagnóstico e a 
prescrição de enfermagem [1].  

O processo de enfermagem é um método 
para a organização e prestação de assistência ao 
paciente, composto por cinco etapas: histórico, 
diagnóstico, planejamento, implementação e 
evolução [2].  

Este trabalho visa a desenvolver um protótipo 
de um sistema de informação para a aplicação do 
processo de enfermagem. 

 
Materiais e Métodos 
 

As chefias de enfermagem de 27 centros de 
terapia intensiva na região metropolitana do Rio de 
Janeiro, no período de janeiro a julho de 2003, 
foram entrevistadas com o objetivo de se conhecer a 
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aplicação do processo de enfermagem e os padrões 
utilizados nos formulários de planos de cuidados.  

A opção por realizar o estudo em Centros de 
Terapia Intensiva se deu pelo fato de que essas 
unidades exigem um controle maior das condições 
do paciente e documentação das atividades [3]. A 
entrevista foi semi-estruturada abordando questões 
quanto à utilização do processo de enfermagem e 
do diagnóstico de enfermagem, existência de 
formulários para a prescrição de um plano de 
cuidados de enfermagem e existência de um 
sistema de informação para o registro do plano de 
cuidados. As entrevistas foram realizadas após o 
consentimento das instituições e dos entrevistados. 

A modelagem do processo de enfermagem foi 
realizada por meio da Linguagem de Modelagem 
Unificada – UML, que é uma linguagem visual 
(incluindo diagramas de classes, casos de uso, etc.) 
utilizada para modelar sistemas computacionais 
orientados a objetos [4]. No modelo proposto, o 
processo de enfermagem é composto de ciclos, 
onde em cada ciclo, as cinco etapas do processo 
são realizadas. Assim uma internação de um 
paciente gera um processo de enfermagem que terá 
tantos ciclos quantas avaliações do paciente o 
enfermeiro realizar à beira do leito até a alta ou óbito 
do paciente. 

O diagrama de classes para as etapas 
diagnóstico, planejamento, implementação e 
evolução foi construído, utilizando-se a Classificação 
Internacional da Prática de Enfermagem (CIPE) [5]. 
Neste diagrama, os atributos de cada classe estão 
definidos pelos eixos de classificação da CIPE para 
a etapa correspondente e os relacionamentos entre 
as classes permitem a vinculação de todas as 
etapas entre si e ao respectivo processo de 
enfermagem. A CIPE oferece à enfermagem maior 
liberdade na especificação de diagnósticos, 
prescrições e evolução, pois permite combinar itens 
de diferentes listas que constituem os diversos eixos 
da CIPE para cada uma das etapas do processo. 

Para a etapa de histórico do paciente, não foi 
possível o emprego de uma terminologia padrão, 
pois a enfermagem usa frequentemente sinais e 
sintomas descritos na prática médica. A 
enfermagem atualmente não possui sistemas de 
classificação para representar todos os elementos 
da sua prática nos diversos setores na qual é 
exercida [6]. Buscando modelar esta etapa de forma 
a adequá-la à realidade de cada unidade, utilizou-se 
a representação EAV (Entidade, Atributo, Valor). 
Simplificadamente, o EAV consiste de uma tabela de 
fatos (qualquer característica) do paciente, sendo 
cada fato descrito por três colunas: entidade, 
atributo e valor do atributo [7]. Assim, por exemplo, o 
paciente X do sexo masculino e 33 anos de idade 
poderia ser representado em dois registros:  

 
X       sexo        masculino 

  X        idade            33 
 
Num banco de dados relacional tradicional, a 

tabela de paciente conteria um campo para cada 
atributo do paciente. Desta forma, o modelo ganha 
em flexibilidade, pois não fica restrito a um número 
fixo de atributos. As especificações dos atributos são 
definidas em classes auxiliares (metadados). 

A partir do modelo, foi desenvolvido um 
protótipo de um sistema de informação para todas 
as etapas do processo de enfermagem. Este 
protótipo foi desenvolvido em Delphi 4.0, utilizando o 
Paradox como banco de dados. 
 
Resultados 
 

Os entrevistados dos 27 centros investigados 
afirmaram que não utilizavam o processo de 
enfermagem na íntegra. Desses centros, 13 
possuíam formulários para a prescrição de cuidados, 
sendo que 11 cederam seus formulários para a 
pesquisa e os demais alegaram que os formulários 
estavam em fase de reformulação.  

Na análise dos formulários obtidos, observou-
se que nenhum tipo de taxonomia foi utilizada para a 
descrição dos cuidados e que o conteúdo dos 
formulários variavam de acordo com o centro de 
terapia intensiva [8].  

A utilização de um sistema de informação 
para a atenção ao paciente foi observada em 4 
unidades (3 privadas e 1 pública). O processo de 
enfermagem não estava incorporado em nenhum SI 
das unidades privadas; esses sistemas se limitavam 
a dados administrativos e à prescrição médica. A 
unidade pública utiliza um sistema no qual o 
enfermeiro realiza o levantamento de problemas e 
prescreve os cuidados pertinentes. Esse sistema 
tem por base o modelo das necessidades humanas 
[9], que não inclui a etapa de diagnóstico de 
enfermagem.  

Uma vez que as unidades não ofereceram um 
modelo de referência para o processo de 
enfermagem, a modelagem do sistema foi realizada 
por meio dos requisitos disponíveis na literatura 
científica pertinente.  

A Figura 1 representa o diagrama de casos de 
uso e demonstra como os atores (enfermeiro, 
técnico de enfermagem e paciente) interagem com 
os casos de uso. Esses casos de uso são as ações 
realizadas ou que afetam cada um dos atores. 
Inicialmente, os atributos e classes que compõem o 
histórico do paciente devem ser cadastrados no 
sistema, sendo que o ator que exerce este papel 
pode ser a chefia de enfermagem, a comissão de 
prontuários, ou outro responsável pelas
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.  
Figura 1 - Diagrama de casos de uso para o modelo 

do processo de enfermagem. 
 

informações. A seleção do paciente a ser submetido 
ao processo, o histórico, o diagnóstico de 
enfermagem, o planejamento de enfermagem, e a 
evolução são ações executadas pelo enfermeiro 
junto ao paciente. Ao técnico de enfermagem cabe, 
juntamente com o enfermeiro, a implementação dos 
cuidados. 

O diagrama de classes do modelo de 
negócios do sistema foi separado em dois e é 
apresentado nas Figuras 2 e 3. Este diagrama exibe 
as classes e as suas associações, que irão gerar as 
informações relativas a cada processo de 
enfermagem para cada paciente. A Figura 2 
apresenta o diagrama de classes relativo ao 
histórico do paciente. Objetos da classe Historico 
conterão os dados obtidos a partir de cada avaliação 
do paciente no respectivo processo de enfermagem. 
Os objetos da classe EAV armazenam os fatos 
relativos ao histórico do paciente de acordo com o 
tipo do atributo: booleano, inteiro, real, data, memo e 
string. Esses objetos contêm sinais, sintomas e 
dados do paciente que irão embasar a etapa de 
diagnóstico. A classe Atributo define as 
características dos atributos. Os objetos da 
ClasseAtributos definem os grupos aos quais os 
atributos pertencem. A classe Hierarquia define o 
relacionamento entre os grupos. Um exemplo seria a 
definição do atributo RitmoRespiracao que pertence 
ao grupo pulmao que, por sua vez, está subordinado 
ao grupo SistemaRespiratorio. As classes 
ConjuntoSelecao e ValorSelecao definem listas de 
opções, a partir das quais os valores dos atributos 
podem ser extraídos.  

A Figura 3 apresenta o diagrama de classes 
para as etapas posteriores do processo de 
enfermagem. Cada atributo da classe 

ItemDiagnosticoEnfermagem representa cada um 
dos eixos propostos pela CIPE para a especificação 
de um diagnóstico de enfermagem. Todos os 
diagnósticos associados, via EAV, ao histórico, são 
agrupados na classe DiagnosticoEnfermagem. Os 
atributos da classe PlanoEnfermagem são 
compostos pelos eixos definidos pela CIPE para as 
ações a serem planejadas e por itens que 
especificam o modo como essas ações serão 
implementadas. Cada ação prescrita está associada 
a pelo menos um diagnóstico e é implementada uma 
ou mais vezes. As classes relativas à 
implementação permitem verificar se os cuidados 
planejados foram realmente executados e, caso seja 
necessário, é possível anotar observações 
referentes a esses cuidados e eventuais 
intercorrências. A última etapa consiste na evolução 
do paciente, que é composta de itens de evolução, 
os quais se relacionam a um respectivo item de 
diagnóstico.  

Cada eixo da CIPE é representado por um 
atributo cuja classe é uma enumeração (lista de 
termos). A título de ilustração no diagrama, apenas 
duas enumerações, Efoco e Edescricao, são 
apresentadas na Figura 3.  

A Figura 4 apresenta a fase de planejamento, 
na qual quatro ações de enfermagem estão sendo 
elaboradas. O usuário pode vincular cada ação com 
os diagnósticos que a motivaram, os quais são 
apresentados logo abaixo das ações propostas. O 
usuário também visualiza o planejamento anterior e, 
se necessário, poderá repetí-lo, alterando os itens 
que julgar pertinentes. 

 
Discussão 
 

O estudo realizado em centros de tratamento 
intensivo revelou a não utilização do processo de 
enfermagem na íntegra em todas as unidades, e a 
não utilização de padrões nos registros. Dada a 
natureza das unidades de tratamento intensivo, é de 
se prever que esses resultados se apliquem aos 
demais tipos de enfermarias.  

A representação EAV para a etapa de 
avaliação inicial oferece flexibilidade ao sistema e 
facilita a sua manutenção. Em relação às consultas 
ao banco de dados, a busca de dados relativos a um 
paciente específico é agilizada. Por outro lado, a 
programação da interface com o usuário e as 
verificações de integridade são mais complexas do 
que em bancos de dados tradicionais. Além disso, 
uma consulta para se determinar todos os pacientes 
com alguma característica específica é mais 
onerosa. 
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Figura 2 - Diagrama de classes para o histórico do paciente, usando a representação EAV. 

 
Figura 3 - Diagrama de classes para o processo de enfermagem, envolvendo as etapas diagnóstico, 

planejamento, implementação e evolução, utilizando a CIPE. 
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Figura 4 – Tela da etapa de planejamento do processo de enfermagem. 
 

O protótipo do sistema mostrado neste 
trabalho utiliza um banco de dados local. 
Obviamente, a integração do processo de 
enfermagem a um SI hospitalar exigirá que o 
sistema seja desenvolvido para um banco de dados 
corporativo com todas as garantias de segurança, 
autenticação e confidencialidade que um controle de 
acesso deve proporcionar. 

A utilização da CIPE para modelar as demais 
etapas do processo de enfermagem alia a 
flexibilidade no estabelecimento de diagnósticos, 
planos de cuidados e evolução, proporcionada por 
este sistema de classificação, às vantagens de um 
padrão para representação e intercâmbio de dados. 
A representação EAV é compatível com a utilização 
de um vocabulário controlado para o histórico do 
paciente, que venha eventualmente a ser 
padronizado. Para isto, basta cadastrar os atributos 
no sistema. Eventualmente, deverão ser 
acrescentados outros membros à classe Atributos 
para especificar qual a terminologia utilizada, o 
código do atributo na respectiva terminologia, e 
outros dados que sejam necessários. 

O modelo proposto possibilita estudos 
epidemiológicos e a elaboração de indicadores de 
qualidade da assistência, pois trabalha com uma 
terminologia padronizada e permite o registro de 
sinais, sintomas e outros dados, necessários à 
obtenção dos indicadores, utilizando a 
representação EAV.  

Finalmente, o modelo possibilita a vinculação 
de todas as etapas do processo de enfermagem, o 
que permite a organização do prontuário do paciente 
sob a forma orientada ao problema, ou seja, para 
cada problema apresentado pelo paciente, o 
sistema pode mostrar todas as ações e evoluções 
relacionadas ao problema [10].  
 
Conclusão 
 

O modelo proposto é flexível e utiliza um 
sistema internacional de classificação da prática de 
enfermagem. A incorporação do modelo a um 
sistema de prontuário eletrônico do paciente 
possibilida a utilização do  processo de enfermagem 
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tanto para os cuidados clínicos, como para a 
avaliação da qualidade da assistência. 
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Resumo - Este artigo apresenta o sistema de Autorização de Procedimentos de Média e Alta Complexidade 
desenvolvido para a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS-SP) com o objetivo de prover um maior 
controle sobre as autorizações concedidas a estes procedimentos. A inserção deste sistema no Projeto de 
Informatização da SMS-SP e o processo de especificação são discutidos. Os casos de uso são apresentados, 
bem como a integração com os módulos de captura de atendimento, regulação e agenda. Ao final discute-se as 
limitações e perspectivas futuras.  
 
Palavras-chave: sistemas de informação em saúde, sistemas de autorização, APAC 
 
Abstract – This paper presents the system for Authorization of Medium and High Complexity Procedures 
developed for the Health Information system of São Paulo city (SMS-SP) in order to provide a higher control 
over the medium and high complexity procedures authorizations. The role of this system in the overall Health 
Information Project of SMS-SP and the specification process are discussed. The use cases are presented, and 
also the integration with the attending, regulation and schedule modules. At the end, limitations and future 
perspectives are explained. 
 
Key words: health information systems, authorization systems, APAC 
 
Introdução 

 
Em julho de 2003 a SMS-SP foi habilitada 

na condição de gestão plena do Sistema Único de 
Saúde (SUS) [1], assumindo entre outras, a 
responsabilidade sobre o Processo de Regulação 
dos serviços de alta complexidade (APAC). 
 

As APACs representam um conjunto de 
procedimentos que por seu alto custo ou 
complexidade, necessitam ser  previamente 
autorizados. O elenco de procedimentos 
caracterizados como APAC é definido através de 
portarias do Ministério da Saúde [2].  
 
APAC na SMS-SP: Cenário pré-informatização 
  
 O município de São Paulo recebe, por mês, 
cerca de 35.000 laudos médicos para emissão de 
APAC, conforme a Tabela 1. Para realizar este 
trabalho a SMS-SP conta com cerca de 20 Médicos 
Autorizadores.  
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1. Total de Autorizações de Procedimentos 
de Alta Complexidade (APAC) da SMS-SP em Jan-
Fev/ 2004 [3]  

TIPO DE APAC  
 

Jan_04 
 

Fev_04 
Cirurgias Amb. Especializadas         510       503 
Patologia Clínica      4.341    2.778 
Radiodiagnóstico        297       170 
Terapias Especializadas      5.966    5.438 
Instalação de Cateter J             5           4 
Órteses e Próteses        330       329 
Hemodinâmica     1.220       873 
Terapia Renal Substitutiva     5.355    5.271 
Radioterapia     1.061       952 
Quimioterapia     4.295    3.761 
Ressonância Magnética         588       624 
Medicina Nuclear      1.376    1.302 
Radiologia Intervencionista           27         36 
Tomografia Computadorizada     4.829    4.003 
Acomp de Pac 
Transplantados      4.318    4.328 

 Total    36.383  30.372 
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 O processo manual (figura 1) consistia em: 
1. Atendimento do paciente em uma Unidade 

de Saúde; 
2.  Preenchimento do laudo médico para 

solicitação de APAC pelo Médico;  
3. Envio do Laudo médico ao Setor de APAC 

da SMS-SP por Serviço de Entrega Rápida 
(motoboys); 

4. Recebimento e protocolo dos laudos 
médicos pelo Setor APAC; 

5. Triagem dos laudos médicos pelos 
Coordenadores do Setor APAC; 

6. Avaliação do laudo médico pelo Médico 
Autorizador; 

7. Se autorizado, Impressão da APAC; 
8. Retorno da APAC à Unidade Solicitante por 

motoboys. 
 
Figura 1 – Processo Manual de Autorização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este processo demorava, em média, 3 a 4 
dias da solicitação à autorização.  Não havia um 
controle adequado e, sobretudo, não se conhecia a 
demanda não atendida. 
  
 No Projeto de Informatização da SMS-SP, a 
adoção de uma ferramenta de Regulação foi 
priorizada. A opção foi utilizar o SISREG (Sistema 
de Regulação), desenvolvido pelo Ministério da 
Saúde e fornecido pelo DATASUS. O SISREG, 
entretanto, não conta com a funcionalidade de 
autorização de APAC.  
 
 A decisão foi de construir um módulo de 
autorização de APAC para completar os processos 
de regulação necessários à gestão no município de 
São Paulo. 
 
 A motivação principal foi a de agilizar o 
atendimento, e simultaneamente viabilizar os 
processos de controle, avaliação e auditoria dos 
procedimentos de alto custo ou complexidade.  
 

Metodologia 
 
 Para especificar o Módulo de Autorização 
de APAC foi criado o Fórum APAC, constituído por 
representantes do Setor APAC da SMS-SP e 
técnicos de informática. 
 
 As premissas para a construção do Módulo 
de Autorização de APAC foram: 

1. Arquitetura WEB 
2. Integração com o CMES (Cadastro 

Municipal de Estabelecimento de Saúde) 
3. Integração com o CNS (Cartão Nacional de 

Saúde) 
4. Integração com o SISREG (Sistema de 

Regulação) 
5. Base de dados única 
6. Sistema Controle de Acesso Integrado 

(SCAI) 
 

 Todo o sistema foi desenvolvido com o 
objetivo de consolidar as informações, portanto a 
base de dados é única, impedindo qualquer 
duplicidade de digitação de informações. Ou seja, 
se um estabelecimento de saúde foi inserido ou 
alterado através do CMES, qualquer outro módulo 
automaticamente acessa estes dados. O mesmo 
ocorre com qualquer usuário (paciente) do CNS. 
 
 Além da base de dados única, o sistema 
também oferece um sistema de controle de acesso 
(SCAI) onde o login do usuário é único para 
qualquer módulo e trabalha com perfis de acesso. 
 
 A primeira tarefa do Fórum foi a de 
formalizar o fluxo básico do processo através da 
definição dos casos de uso do sistema 
informatizado: 
 
Figura 2 – Workflow do Sistema APAC 
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1. O paciente procura uma Unidade de Saúde 
para uma consulta médica; 
2. O Médico Solicitante identifica a 
necessidade de realização de procedimento que 
necessita de autorização.  
3. O Médico Solicitante acessa o sistema 
APAC, via Internet, informando usuário e senha. O 
sistema autentica e autoriza o acesso.  
4. O Médico Solicitante preenche um 
formulário (laudo médico para emissão de APAC), 
via Internet. 
5. O Sistema de Autorização de APAC grava 
o formulário, e automaticamente disponibiliza o 
laudo médico na lista de trabalho do Médico 
Autorizador. 
6. O Médico Autorizador acessa o sistema 
APAC, via Internet, informando usuário e senha. O 
sistema autentica e autoriza o acesso.  
7. O Médico Autorizador recebe os vários 
laudos médicos preenchidos, através da lista de 
trabalho. O Médico Autorizador seleciona o laudo 
médico que será avaliado. 
8. O Sistema APAC reserva o laudo médico e 
o retira da lista de trabalho para que nenhum outro 
Médico Autorizador o avalie; 
9. A partir das informações contidas no laudo, 
o Médico Autorizador realiza a avaliação clínica, 
diagnóstica e terapêutica e aciona o processo de 
Autorização do Laudo.  
10. O sistema verifica se o preenchimento do 
laudo médico está de acordo com as portarias do 
Ministério da Saúde e informa as eventuais 
discordâncias, cabendo ao Médico Autorizador 
decidir pela autorização; 
11. Caso o laudo médico seja autorizado, o 
Médico Autorizador seleciona a partir da lista das 
possíveis Unidades Executantes aquela que 
realizará o procedimento autorizado; 
12. Uma vez autorizado o procedimento, o 
sistema disponibiliza a visualização e impressão da 
APAC na Unidade Solicitante.  
13. Na seqüência, o paciente é informado da 
autorização e o procedimento é agendado na data 
e horário mais conveniente para a realização; 
14. O paciente segue para a Unidade 
Executante na data e hora agendada. O 
Atendimento é realizado e registrado no sistema. 
 
 Foram identificados os principais atores do 
processo e conseqüentemente, os usuários finais 
do sistema: 
 
• Médico Solicitante - Este usuário registra 
o laudo médico. 
• Médico Autorizador - Este usuário avalia e 
autoriza o laudo médico para emissão da APAC. 

• Gestor - Este usuário possui a 
responsabilidade de gerenciamento de dados 
relevantes ao Processo de Autorização: cadastros 
(FPO, Série...). 
• Atendente – Este usuário registra o laudo 
médico, caso o Médico Solicitante não possa fazê-
lo. E também realiza o acompanhamento do laudo 
médico para informar o paciente da situação da 
solicitação. 
 
 Em seguida, o trabalho constituiu-se em 
levantar as funcionalidades de todo o processo e 
posteriormente cada uma foi detalhada em 
atividades. Assim, obtivemos as seguintes 
funcionalidades que incorporam o sistema: 
 

1. Preenchimento do Laudo Médico 
2. Acompanhamento dos Laudos 
3. Lista de Trabalho 
4. Autorização do Laudo Médico 
5. Histórico de APAC’s 
6. Cancelamento da APAC 
7. Relatórios 
8. Cadastros Auxiliares 

 
Algumas destas funcionalidades estão descritas a 
seguir: 
 
Preenchimento do Laudo - O sistema disponibiliza 
laudos médicos diferenciados de acordo com o tipo 
de APAC. A diferença se encontra no item referente 
à Justificativa do Procedimento, onde o Médico 
Solicitante indica: Principais Sinais e Sintomas e 
Resultados e Provas Diagnósticas. A Justificativa 
do Procedimento definirá se o atendimento será 
autorizado ou não pelo Médico Autorizador. 
 
 Todos os laudos possuem as seguintes 
informações comuns: Identificação do EAS 
Solicitante, Identificação do Médico Solicitante, 
Identificação do Paciente e Identificação dos 
Procedimentos solicitados. 
 
 Foi realizado um trabalho de análise de 
todos os laudos médicos existentes (cerca de 20) 
para consolidar os dados e diminuir os laudos a 
serem preenchidos. No final do trabalho, o sistema 
APAC disponibiliza 6 laudos médicos (figura 3). 
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Figura 3 – Hierarquia de Laudos Médicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionalidades do Sistema 
 

Além de automatizar o processo de 
autorização o sistema APAC contempla as 
seguintes funcionalidades: 

 
Acompanhamento do Laudo - O sistema permite 
que após preenchimento do laudo médico, o EAS 
Solicitante possa acompanhar todos os estágios de 
um laudo médico ao longo do Processo de 
Autorização. 
 
Lista de Trabalho - A Lista de Trabalho contém 
todos os laudos médicos que estão aguardando a 
avaliação e conseqüentemente a autorização. O 
Médico Autorizador pode escolher qualquer um 
para ser avaliado. 
  
Avaliação do Laudo - Após a seleção do laudo 
médico a ser avaliado, o Médico Autorizador inicia o 
processo de avaliação e autorização através da 
análise dos dados informados no laudo médicos. 
Para concluir o processo de autorização, o Médico 
Autorizador conta com subsídios fornecidos pelo 
sistema: 

• Controle de FPO: Ficha de Programação 
Orçamentária (controle de quotas das unidades 
executantes): O sistema indica as unidades 
executantes que podem realizar o 
procedimento, a quota máxima que pode ser 
autorizada para cada unidade e quanto desta 
quota já foi utilizada; 
• Histórico de APAC do paciente: Lista de 
APACs concedidas (autorizadas) do paciente; 
• Autorização do laudo médico: Execução 
das críticas. 
 

Autorização do Laudo - O Médico pode solicitar 
que o sistema verifique automaticamente alguns 
dados do laudo médico através da execução de 
críticas existentes no sistema. As críticas são 
baseadas nas portarias federais, estaduais e/ou 
municipais de acordo com o tipo de APAC. 
 

Para automatizar a autorização do laudo foi 
desenvolvida uma ferramenta de apoio à decisão: 
engine Gestor de Críticas [4]. 
 

O Gestor de Críticas ao ser acionado executa 
as seguintes ações: 

1. Identifica a situação, neste caso da APAC, 
o tipo de laudo médico que está sendo 
avaliado. E, conseqüentemente, o conjunto 
de críticas a ser executado.  

2. Executa cada uma das críticas 
considerando informações do laudo 
médico.  

3. Retorna o resultado da execução do 
conjunto de críticas. O Médico Autorizador 
analisa e decide se autoriza ou devolve o 
laudo médico. 

 
Para cada tipo de laudo médico existe um 

conjunto diferenciado de críticas a serem 
executadas. Estas críticas devem ser gerenciadas 
por um usuário autorizado do sistema. 
 

Para o levantamento de críticas foi montado um 
outro Fórum com a participação de representantes 
da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo 
(SES-SP) e o Ministério de Saúde. 
 
Resultados 
 

O sub-sistema APAC faz parte de um Projeto 
de Informatização da SMS-SP que contém outros 
sub-sistemas como: 

1. SISREG: Sistema de Regulação 
2. CMES: Cadastro Municipal de Saúde 
3. CNS: Cadastro Nacional de Saúde 
4. AGENDA 
5. SCAI: Sistema de Controle de Acesso 

Integrado 
 

O município de São Paulo possui cerca de 10 
milhões de usuários atendidos por uma complexa 
rede de assistência composta por 328 unidades 
básicas de saúde, 20 ambulatórios de 
especialidades, 15 hospitais e 14 unidades de 
urgência/emergência distribuídos nas 5 regiões da 
cidade. São mais de 20 mil profissionais de saúde, 
entre médicos e profissionais de enfermagem que 
correspondem a 3 milhões de consultas básicas, 1 
milhão de procedimentos de média complexidade e 
6 mil procedimentos de alta complexidade por mês. 
 

O processo de implantação do sistema e do 
sub-sistema foi concebido de forma progressiva 
devido aos números expressivos da SMS-SP. 
 

Laudos Médicos

Geral Litotripsia Pós-Transplante Oncologia

Radioterapia Quimioterapia

TRS

Laudos Médicos

Geral Litotripsia Pós-Transplante Oncologia

Radioterapia Quimioterapia

TRS
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Conclusões 
 

O sistema permite que todo o Processo de 
Autorização SMS-SP possa ser realizado online 
diminuindo o volume de papéis e o transporte, 
economizando recursos financeiros. Além disso, é 
possível aumentar o controle sobre Processo de 
Autorização, regular vagas e melhorar o 
atendimento ao paciente que é atendido com maior 
agilidade. Com isso, a SMS-SP pode medir a 
qualidade da assistência e satisfação dos usuários, 
melhorando resultados e medindo o impacto sobre 
a saúde da população. 
 

Além de agilizar o processo, esta 
ferramenta fornece apoio ao Médico Autorizador na 
análise do laudo médico, uma vez que verifica 
automaticamente as críticas necessárias, 
permitindo que parte do trabalho anteriormente 
realizado de forma manual seja automatizado, 
padronizando e agilizando ainda mais o processo 
de avaliação. 
 

Outro benefício que o sistema fornece é a 
obtenção de uma série de indicadores: tempo de 
avaliação de um laudo médico, realização de uma 
APAC, produção médica do Médico Autorizador, 
taxa de invasão (taxa de atendimentos a pacientes 
provenientes de outros municípios), taxa de 
devolução (taxa de laudos médicos não 
autorizados) e taxa de cancelamento (taxa de 
APACs autorizadas e não utilizadas), dentre outros. 
 

Existem pontos que podem ser melhorados, 
como a inclusão de assinaturas digitais que torna o 
Processo de Autorização paperless. Hoje, os 
estabelecimentos de saúde e o próprio Setor APAC 
da SMS-SP são obrigados a imprimir a APAC e 
anexá-las ao prontuário médico do paciente ou 
armazená-las devido a obrigações legais e 
médicas. 
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Resumo - O artigo apresenta o desenvolvimento do Sistema de Registro Eletrônico em Saúde em utilização 
pela operadora de plano de saúde Amesp Saúde: o PEP – Amesp. O sistema foi desenvolvido com o objetivo 
armazenar os dados clínicos do paciente durante um atendimento e compartilhar o acesso a estes dados para a 
rede própria e credenciada. O sistema foi totalmente desenvolvido para ser utilizado em ambiente Web, 
integrado com sistemas legados da Amesp e utilizando padrões reconhecidos nacionalmente para representar 
a informação em saúde.    
 
Palavras-chave: Prontuário Eletrônico, Sistemas de informação em saúde, PEP 
 
Abstract – This paper presents the development of a Health Eletronic Record System in use by a health 
organization Amesp Saúde: the PEP – Amesp. The objective of the system is to register the clinical encounter 
data and to share this information for all health professionals involved in the patient care. The system was totally 
developed for a Web environment, it is integrated with Amesp’s legacy systems and based on recognized 
national standards to represent health information. 
 
Key-words: Electronic Health Record, Health Information Systems, EHR 
 
Introdução 
 
 A definição de Prontuário do Paciente 
Médico diz que seu objetivo é “armazenar eventos 
clínicos sobre um indivíduo de forma que todos os 
profissionais de saúde acessem as mesmas 
informações” [1]. Ou seja, o foco está em 
organizar e compartilhar o conhecimento. 
 

De acordo com o comitê ISO 215 de 
Informática em Saúde, a definição mais atual para 
sistemas de captura da informação de 
atendimento é denominá-los de Sistemas de 
Registro Eletrônico em Saúde (RES) [2]. A versão 
do Computer-based Patient Record Institute define 
que: “Um registro computadorizado de paciente é 
informação mantida eletronicamente sobre o 
estado de saúde e os cuidados que um indivíduo 
recebeu durante toda a sua vida” [1]. Outras 
funcionalidades são comumente associadas a 
sistemas de Registro Eletrônico em Saúde, tais 
como:  alertas, apoio à decisão, links para base de 
conhecimentos e outras. 
 

Os benefícios institucionais de um Sistema de 
Registro Eletrônico em Saúde são: 

1. Informações centralizadas e acesso 
distribuído; 

2. Dados atualizados e padronizados (maior 
qualidade); 

3. Suporte a entrada de dados estruturada; 
4. Garantia de Legibilidade 
5. Captura de dados clínicos relevantes ao 

paciente e a especialidade atendida 
6. Construção de uma base de informações 

completa e consistente, apoiando a gestão e 
possibilitando a inclusão de mecanismos de 
suporte à decisão (protocolos clínicos e 
guidelines). 

 
Motivação 
 

A Amesp possui uma rede de atenção à 
saúde, composta por 3 hospitais (Hospital 
Jaraguá, Hospital Iguatemi, Hospital Itacolomy), 
um pronto socorro (Pronto Socorro Itatiaia), 25 
centros médicos na Grande São Paulo e um 
laboratório de análises clínicas (Novolab). Para 
atender esta rede a operadora conta com 400 
médicos na rede própria e 2000 médicos 
credenciados. A Amesp realiza, mensalmente, 
1500 internações, 84.000 consultas ambulatoriais, 
67.000 exames laboratoriais e 600 cirurgias.  
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O projeto do Prontuário Eletrônico da 

AMESP (PEP - AMESP) nasceu da necessidade 
de compartilhar, e organizar a informação do 
paciente na rede assistencial, melhorando e 
agilizando o atendimento. Outro fato importante 
que motivou a implantação do PEP - Amesp foi o 
de manter e eventualmente aumentar a 
resolubilidade do atendimento médico, tornando o 
processo mais eficaz, trazendo benefícios para 
todos os atores do processo, principalmente a 
médicos e pacientes. 
 
 O Projeto PEP – Amesp tem por  objetivos 
fornecer ferramentas de apoio ao processo 
assistencial, às atividades de prevenção, 
promovendo o acesso a informações relevantes 
sobre o paciente (alergias, reações adversas e 
etc) e, sobretudo, compartilhando esta informação 
através da rede assistencial da AMESP. 
 
Metodologia 
 

O primeiro passo foi realizar um 
levantamento sobre os dados essenciais do 
Registro Eletrônico de Saúde. As resoluções do 
Conselho Federal de Medicina [3], [4] e [5] e o 
Manual de Requisitos de Segurança, Conteúdo e 
Funcionalidades para Sistemas de Registro 
Eletrônico em Saúde – RES da Sociedade 
Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) [6] 
foram utilizados como subsídios nesta tarefa. 
 

As premissas estabelecidas para a 
construção do PEP - AMESP foram: 
1. A identificação unívoca de todos os 
usuários do PEP - Amesp; 
2. O sistema deve atender exclusivamente 
aos usuários da Amesp; 
3. O sistema deve ser distribuído; 
4. A utilização do sistema tanto pela rede 
própria quanto pela rede credenciada; 
5. A integração com o Sistema de 
Acompanhamento de Atendimento e com o 
Sistema de Informação Hospitalar da Amesp 
6.  A entrada de dados deve, sempre que 
possível, ser estruturada a partir de vocabulários 
padronizados, de tal forma a possibilitar o uso de 
ferramentas de apoio à decisão; 
7. O sistema tratará das seguintes fichas 
clínicas: ambulatorial, pronto-socorro e internação 
(somente o Resumo  de Alta Hospitalar).  
8. O sistema deve ser um sistema totalmente 
Web com interface em Flash. 
9. O sistema deve ser concebido como uma 
extensão do sistema atual, facilitando seu 
entendimento e utilização pelo corpo clínico. 

 
A partir destas premissas e do processo 

de certificação da SBIS, foram constituídos 
Grupos de Trabalho, com representantes de áreas 
da Amesp, para a especificação do escopo do 
projeto e detalhamento dos casos de uso 
ambulatorial, pronto-socorro e internação. 
 

Ao longo deste trabalho estabelecemos o 
escopo do projeto através da definição de casos 
de usos e atores envolvidos no processo  
 

Foram identificados os seguintes casos de 
uso: 

1. Preenche Prontuário do Paciente 
2. Análise da Qualidade dos Prontuários 
3. Solicitação de Procedimentos 
4. Visualiza Alertas 
5. Consulta Histórico de Atendimentos 
6. Consulta Base de Orientações 
7. Consulta Prontuário do Paciente 
8. Exporta Prontuário do Paciente 
9. Carga de Resultados de Exames 
10. Consulta Tratamento 

 
Modelagem do PEP - AMESP 

O prontuário é único para o paciente da 
Amesp é pode ser aberto em qualquer momento e 
em qualquer local de atendimento, seja durante 
um atendimento ambulatorial ou uma internação. 
Para isso, é  necessário que o usuário tenha 
acesso autorizado ao sistema, através da Internet.  
 

A identificação mínima do paciente (nome, 
data de nascimento, idade e sexo) é 
permanentemente exibida para o médico durante 
o atendimento. Os dados complementares 
(filiação, endereço, cor, naturalidade, 
nacionalidade, escolaridade e ocupação) são 
exibidos caso o médico os solicite. Sempre que 
possível, os padrões propostos pelo Sistema 
Cartão Nacional de Saúde (SCNS) [8] e os 
Padrões de Registros Clínicos [9] foram utilizados 
na definição do conjunto de dados. 
 

O Sumário de Atendimentos é a primeira 
tela a ser exibida no PEP - AMESP após a seleção 
do paciente. O Sumário possui três painéis (figura 
2), conforme abaixo: 
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Figura 2 – Sumário de Atendimentos 

 
• Painel de Dados Clínicos: contém 
informações sobre os atendimentos realizados do 
paciente, organizados em ordem cronológica, do 
mais recente ao mais antigo. O sistema permite 
que o usuário selecione um atendimento e 
consulte a ficha clínica do atendimento 
selecionado, sem permitir que o mesmo seja 
alterado; 
• Painel Medicação em Uso: exibe 
informações sobre a medicação em uso, também 
em ordem cronológica; 
• Painel Alertas, Notas e Alergias: exibe 
informações referentes a notas (de anamnese, de 
evolução...), antecedentes e alergias. Algumas 
das informações exibidas neste painel 
(antecedentes e alergias) são indicadas para a 
exibição neste painel pelo próprio médico durante 
o preenchimento da ficha clínica. 
 
A partir do Sumário de Atendimentos o médico 
pode consultar atendimentos anteriores ou abrir 
um novo atendimento ambulatorial, pronto-socorro 
ou de internação. O Sumário de Atendimentos é 
a tela central do prontuário eletrônico onde o 
profissional de saúde pode acessar qualquer 
informação clínica de uma paciente que tenha sido 
obtida em atendimentos anteriores, inclusive 
resultados de exames, diagnósticos ativos e 
medicação em uso. Além de ser avisado de 
informações relevantes (ex: paciente da medicina 
preventiva, alergias...) através do mecanismo de 
alertas. 
 
Ficha Ambulatorial 
 

A Ficha Ambulatorial é composta dos 
seguintes itens: 
1. Anamnese: Anamnese, Antecedentes e 

Interrogatório sobre Aparelhos 

2. Exame Físico: Exame Físico Geral e Exame 
Físico Segmentar 

3. Procedimentos realizados durante o 
atendimento 

4. Diagnósticos 
5. Solicitação de SADT (Serviços de Apoio a 

Diagnose e Terapia) 
6. Tratamento 
7. Encaminhamento 
 

Houve preocupação em utilizar vocabulários 
padrões: os itens Antecedentes, Alergias e 
Diagnósticos referenciam a Tabela CID-10; o item 
Encaminhamentos referencia o mesmo 
vocabulário do Projeto SCNS (figura 3). 
 
Figura 3 - Vocabulários utilizados 
 
Vocabulários Clínicos 
Entidade Padrão Observações 
Medicamentos - Amesp 
Procedimentos AMB-99 Amesp 
Diagnósticos CID-10  
Encaminhamento CNS  
Queixa - Amesp 
Antecedentes 
Pessoais 

CID-10  

Antecedentes 
Familiares 

CID-10  

Alergias CID-10  
 
Vocabulários Demográficos 
Entidade Padrão Observações 
Nacionalidade CNS  
Naturalidade IBGE  
Escolaridade CNS  
Raça/Cor CNS  
Ocupação CBO  
Sexo CNS  
Município IBGE  
 

Algumas tabelas de referência foram 
mantidas conforme a realidade da Amesp, tais 
como: procedimentos e medicamentos. Apesar da 
tabela de procedimentos ser uma tabela própria, 
sua base é a Tabela AMB, versão 99. A 
manutenção da Tabela, hoje em uso, facilita a 
usabilidade e aceitação do sistema pelos 
profissionais médicos. 
 

Na Solicitação de SADT foi definido que 
para cada procedimento solicitado, o médico deve 
indicar a qual diagnóstico (definido para o paciente 
no item Diagnósticos) o mesmo está relacionado. 
Assim, a Amesp poderá saber quais os 
procedimentos mais solicitados para um 
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determinado CID. É possível incluir críticas que 
relacionem CID a um determinado serviço 
solicitado.  
 
  É importante ressaltar que apesar da 
estruturação de dados ser uma preocupação 
constante no desenvolvimento do sistema, existem 
diversos textos livres onde o médico pode relatar 
seu raciocínio clínico.  
 

No item Tratamento o sistema permite que 
se indique um receituário totalmente estruturado, 
inclusive permitindo a impressão de receituário na 
forma simples e na forma controlada. 
 
Fichas de Pronto-Socorro e de Internação 
 

As fichas de Pronto-Socorro e de 
Internação apesar de possuírem itens diferentes, 
apresentam a mesma premissa: forte integração 
com o Sistema de Informação Hospitalar a fim de 
evitar dupla digitação de dados. 
 

Para isso, foi realizado um levantamento 
de dados das fichas padrões de Pronto-Socorro e 
de Internação (apenas o sumário de alta). Em 
seguida, foi realizado um levantamento do sistema 
legado dos hospitais para obter as informações 
que poderiam ser recuperadas deste sistema e 
que são apenas exibidas no PEP - Amesp.  
 

Um ponto de dificuldade foi o fato dos 
hospitais estarem em diferentes níveis de 
implantação do sistema legado. Sendo assim, 
decidiu-se que, para o levantamento de dados do 
sistema legado, seria utilizado aquele que se 
encontrava em estágio mais inicial. 
 

Em seguida, o processo de 
desenvolvimento foi o mesmo aplicado para o 
caso da Ficha Ambulatorial. A Ficha de Pronto 
Socorro tem similaridade com a Ficha Ambulatorial 
desenvolvida, evidenciando-se os aspectos 
inerentes de um pronto atendimento. 
 

A Ficha de Internação trata somente do 
resumo de alta. Alguns itens são comuns a todas 
as fichas clínicas (Procedimentos realizados, 
Encaminhamento...). A ficha contém os dados 
específicos de: 
1. Internação: data e hora, local de origem e tipo; 
2. Alta: data e hora alta médica, data e hora alta 
hospitalar condição e local de destino; 
 

Os padrões do Projeto SCNS foram 
adotados na condição de alta e tipo de internação. 
 

Integração 
 

Outras funcionalidades importantes existentes 
no PEP - Amesp são: 
 
1. Total integração com o Sistema de Exames do 

NovoLab, permitindo a carga automática e 
consulta imediata dos resultados dos exames; 

2. Existência de alertas, indicando fatos 
relevantes do paciente, como: alergias, 
patologias pré-existentes e outras informações 
que o médico considerar relevante poderão 
ser configuradas como alertas; 

3. Possibilidade de acesso a uma base de 
orientações, constituída de protocolos e 
guidelines, apoiando o médico quanto este 
desejar; 

4. Processo de análise de qualidade dos dados 
preenchidos no prontuário, incrementando a 
quantidade a qualidade dos indicadores 
existentes na Amesp; 

5. Exportação e impressão dos dados contidos 
no PEP, facilitando o transporte, o envio e a 
análise das informações por entidades 
externas. 

 
Segurança 
 

No aspecto segurança, além do controle 
de acesso via login, acesso autorizado, definição 
de perfis, o PEP - Amesp registra todas as 
operações executadas no sistema: quem fez, o 
que e quando, permitindo que se mantenha uma 
trilha de auditoria que só pode ser acessada pelo 
administrador do sistema.  
 

Outro ponto é o fato de que ao terminar 
um atendimento, ou seja, finalizar o 
preenchimento de uma ficha clínica, nenhum dado 
pode ser mais alterado, nem mesmo pelo próprio 
médico que realizou o atendimento. Assim, 
garantindo a integridade dos dados. 
 
Resultados 
 

A implantação do sistema iniciou pela 
utilização da Ficha Ambulatorial nos Centros 
Médicos da Amesp. Em julho de 2004, um Centro 
Médico iniciou a utilização do sistema, em fase 
piloto. 
 

O envolvimento de usuários chaves e da 
equipe de informática foi fundamental no 
desenvolvimento do PEP - Amesp na medida que 
todos contribuíram com conhecimento clínico, 
melhoria na usabilidade e, principalmente, na 
divulgação de dificuldades encontradas na 
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implantação de sistemas anteriores. As premissas 
foram todas cumpridas. Com isso, o PEP - Amesp 
entrou em produção progressivamente como piloto 
e com um bom nível de aceitação. O sistema 
encontra-se operacional em 1 centro médico da 
rede própria. O cronograma de implantação prevê 
a entrada progressiva dos demais centros médicos 
e hospitais à medida que novas funcionalidades 
vão sendo incorporadas ao sistema e o grau de 
“intimidade” e maturidade do sistema for 
aumentando. Nesta fase piloto existirão reuniões 
semanais para avaliação do sistema onde pontos 
de melhorias poderão ser identificados pelos 
usuários finais do sistema. Um fator de 
contribuição foi o fato dos médicos já serem 
usuários de sistemas informatizados na Amesp. 
 

Com a adoção do Prontuário Eletrônico do 
Paciente, a Amesp passa a contar com um 
processo de atendimento totalmente 
informatizado, evidenciando seu pioneirismo da 
área de sistemas de informação. 
 

A Amesp que já possuía um consistente 
conjunto de indicadores, passou a ter um conjunto 
maior de indicadores e com mais qualidade, 
apoiando a tomada de decisão.  
 

Os processos que exigiam uma grande 
utilização de tempo, passaram a serem realizados 
automaticamente, como, por exemplo, o processo 
de auditoria de prontuários. 
 
Conclusões 
 

O PEP - Amesp na sua primeira versão já 
incorpora alguns requisitos de segurança, 
estrutura, conteúdo e funcionalidades referentes à 
certificação da SBIS. 
 

O objetivo é que o sistema possa, em 
breve, ser submetido a esta certificação (Nível de 
Garantia de Segurança 1). 
 

Hoje, o sistema exige que a ficha clínica 
seja impressa e assinada pelo médico responsável 
pelo atendimento e, posteriormente, anexada ao 
prontuário do paciente. 
 
Assim que forem incorporados outros requisitos 
referentes à certificação da SBIS (Nível de 
Garantia de Segurança 2), inclusive a assinatura 
digital, sistema se tornará paperless. Idealmente 
para que isto ocorra, deveria haver um mecanismo 
de identificação nacional dos médicos que já 
incorporasse uma assinatura digital, conforme a 

ICP Brasil, ao invés de cada instituição possuir a 
identificação de seus profissionais médicos. 
 

A PEP – Amesp foi concebido e 
desenvolvido de forma que outras funcionalidades 
possam ser incorporadas em suas versões futuras 
como, por exemplo: indicadores de interações 
medicamentosas, fichas clínicas por especialidade 
e imunizações. 
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ANÁLISE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANCOS 
DE MAMOGRAFIAS NO PADRÃO DE DENSIDADE BI-RADS 
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Resumo - Este artigo apresenta um método de organização de bancos de imagens mamográficas 
baseado na análise dos critérios médicos, adotados nos laudos mamográficos. O método separa as imagens de 
acordo com o grau de dificuldades apresentado em cada imagem mamográfica, utilizando a padronização da 
composição da densidade descrito no protocolo BI-RADS. A metodologia permite também uniformizar o banco 
de imagens sugerindo ao observador uma classificação próxima ao padrão utilizado no serviço radiológico. A 
organização de bancos de imagens padronizados seguindo critérios bem definidos auxiliará o desenvolvimento 
de CADs (Diagnostico Auxiliado por Computador) mais precisos para cada grupo de imagens com diferentes 
dificuldades.  
 
 
Palavras-chave: Processamento de Imagens, Imagens mamográficas, BI-RADS e densidade mamográfica. 
 
Abstract – This paper presents a method of organization of mammography database based in the analysis of 
the medical criteria, adopted in the language used in mammography reports. The method separates the images 
in accordance with the degree of difficulties presented in each mammography image, using the report 
organization of breast composition (density) described in BI-RADS lexicon. The methodology also allows to 
standardize the database, suggesting to the observer a similar classification to the standard used in the 
radiological service. The organization of standardized database following defined criteria will assist the 
development of CADs (Diagnosis Assisted by Computer) more specific for each group of images with different 
difficulties. 
 
 
Key-words: Image Process, Mammography Image, BI-RADS and Mammography density. 
 
 
Introdução 
 
 Quando o câncer de mama é detectado no 
estágio inicial, a chance de cura é de 93%, 
chegando a apenas 18% de sobrevida quando a 
doença está em estágio adiantado. A mamografia é 
considerada o método mais confiável para detecção 
precoce do câncer de mama até o presente [1].  
 Para auxiliar na detecção precoce estão 
sendo desenvolvidos métodos computacionais para 
o diagnostico, conhecidos como CAD (Diagnóstico 
Auxiliado por Computador) que fornecem uma 
segunda opinião ao radiologista. Os resultados 
obtidos com o computador indicam, na imagem, os 
lugares suspeitos, ou seja, onde o radiologista deve 
dar maior atenção [2]. Entretanto, esta tarefa não é 
bem sucedida para todas as imagens [3]. Sendo 
que para algumas a porcentagem de falsos 
diagnósticos é alta. 

Para diminuir os falsos positivos e 
principalmente os falsos negativos as mamografias 

deveriam ser separadas em função das dificuldades 
que elas apresentam para o processamento pelo 
CAD o que permitiria o desenvolvimento de 
algoritmos mais específicos, portanto mais 
eficientes. Evidencias [4] mostram que o tecido 
mamário pode estar dificultando a detecção de 
lesões pequenas, prejudicando os resultados dos 
CADs. Várias pesquisas comprovam que o 
desempenho dos algoritmos de processamento de 
imagens é proporcional à densidade do disco 
glandular.  

Na análise visual a composição da mama 
também pode dificultar o diagnóstico sendo que as 
patologias são dificilmente detectadas em mamas 
densas e vários pesquisadores classificaram a 
densidade como o fator de risco. A densidade 
mamográfica varia em função das características 
das mulheres conforme idade, índice de massa 
corporal, reprodução, menopausa e uso de 
hormônios, mas também depende do grau de 
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compressão da mama, posicionamento na hora do 
exame e contraste da imagem.  

Para auxiliar o diagnostico os bancos de 
imagens são organizados em função de padrões. 
Recentemente o padrão BI-RADS (Breast Imaging 
Reporting and Data System) [5] foi adotado por 
varias equipes médicas para padronização dos 
laudos. Alguns centros de pesquisas estão 
propondo que as imagens sejam classificadas em 
função da composição da densidade descrita 
também no BI-RADS.  A classificação da 
composição de densidade do BI-RADS considera 
composição I quando a mama é quase inteiramente 
adiposa, composição II quando há áreas esparsas 
de tecidos fibro-glandulares, composição III quando 
o tecido mamário é heterogeneamente denso e 
composição IV quando o tecido mamário é 
extremamente denso.  

Como essas definições deixam margens a 
interpretações do observador, é difícil ter bancos de 
imagens classificadas com os mesmos limites, ou 
que as imagens classificadas em épocas diferentes 
obedecem aos mesmos critérios. Portanto, foi 
desenvolvido um método que analisa os limites 
adotados pela equipe médica que fez a 
classificação das imagens e os utiliza para a 
classificação e organização do banco.  

 
Metodologia 
 

Para este trabalho foram utilizadas duas 
bases de dados: a base de dados do Hospital 
Universitário de Ribeirão Preto pertencente à 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP – 
USP) contendo 320 imagens mamográficas. Desse 
total foram utilizadas 152 imagens para analisar os 
critérios da equipe medica (FMRP-I) e 120 imagens 
para testes (FMRP-II), sendo que 48 imagens não 
puderam ser utilizadas por problema de 
descompressão. Outra base de dados foi a do 
Laboratório do Prof. Dr. Fujita da Universidade de 
Gifu (Japão), FujiLab, com 33 imagens. 

Todo o processamento foi realizado utilizando 
o MATLAB. Como primeiro passo dividiu-se a 
mamografia em janelas (10X10 “pixels”) para a 
obtenção das características de pequenas regiões, 
não considerando apenas um valor “global” da 
imagem. A divisão em “janelas” proporcionou a 
identificação das regiões de interesse, permitindo 
desprezar aquelas que continham somente “pixels” 
pertencentes ao fundo da imagem, minimizando o 
custo computacional do método.  

Para a detecção da borda da mama foi 
determinado o valor ótimo baseado na 
maximização da entropia de Shannon [6] [7] para 
calcular os limiares de cada janela. Após esse 

processo foi realizada uma varredura automática na 
imagem para encontrar a borda da mama.  

Para a classificação foi desenvolvido um 
método baseado no procedimento do radiologista, 
quando classifica as imagens no padrão de 
densidade do BI-RADS. O método obedece às 
regras descritas a seguir: 

A mama, para ser classificada na 
Composição I, é considerada pelo observador como 
“quase inteiramente adiposa”. Para o algoritmo a 
mama é considerada adiposa quando a distribuição 
dos níveis de cinza da sua imagem é uniforme, 
(embora o valor desses níveis varie com a técnica 
de exposição e a espessura da mama), com áreas 
esparsas de tecido glandulares representadas na 
mamografia por manchas bem mais claras. O 
algoritmo ressalta essas áreas marcando as áreas 
mais claras chamadas de densidade 1. A 
densidade 1 é determinada pela Equação 1 como:  

 
Nível densidade 1 =THRMÉDIO + DESVTHR   (1) 
 
onde, THRMÉDIO  é o valor médio de limiar de 
toda a imagem e DESVTHR é o desvio padrão dos 
valores de limiar. 

São consideradas pelos médicos, como 
Composição I as imagens cujo percentual de 
densidade 1 ocupada na mama é pequeno. Como 
esse critério é subjetivo, foi analisado o banco já 
existente para determinar qual é a porcentagem 
considerada pequena pela equipe médica e esse 
limiar foi introduzido no algoritmo. 

Para pertencer a Composição II, a mama 
deve conter mais tecido glandular, portanto a 
diferença entre o fundo da imagem do disco 
glandular e as manchas claras é menor (contraste 
menor) o que foi considerado no algoritmo como 
densidade 2 determinada pela Equação 2: 

 
Nível densidade2=THRMÉDIO + DESVTHR/2  (2) 
 
Entretanto, as áreas ocupadas pela densidade 2 
são maiores. A quantificação desse fator também é 
feita pela análise do banco existente. 

O padrão BI-RADS classifica como 
Composição III imagens onde “o tecido mamário é 
considerado heterogeneamente denso”, o que foi 
calculado pelo algoritmo pelo Segundo Momento 
Angular (SMA), que fornece medida quantitativa de 
regularidade. O valor do SMA para corte foi definido 
com base nas imagens já classificadas pela equipe 
médica como pertencentes à Composição III.  

O padrão BI-RADS classifica na Composição 
IV mama onde “o tecido mamário é extremamente 
denso”, ou seja, com áreas de densidades que 
possuem altos valores do Segundo Momento 
Angular (SMA) na janela local. Neste caso também 
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o critério “extremamente” utilizado pelos médicos 
responsáveis pela classificação foi extraído da 
análise do banco já laudado. 

O Segundo Momento Angular pode 
representar muito bem a homogeneidade local da 
imagem. Esse momento, em valores numéricos, é o 
oposto da medida da Entropia. Quando a imagem é 
heterogênea o valor do SMA é baixo e para 
imagem homogênea o valor de SMA é alto. A 
Equação 3 descreve esse momento:  
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onde, P é a matriz normalizada, i e j são valores de 
níveis de cinza da matriz de coocorrência, d e θ são 
distância e direção que um “pixel” de referência 
possui em relação ao “pixel” vizinho. Essas 
medidas foram calculadas nas quatro direções (0º, 
45º, 90º e 135º) obtendo-se as médias desses 
valores.  
 
Resultados 
 

Foram utilizados os laudos médicos para 
levantar histogramas referentes à porcentagem da 
área da mama ocupada por densidade nas imagens 
banco existente (FMRP-I). Com base nesses 
histogramas verificou-se que as Composições I e II 
tinham o mesmo comportamento, mas pertenciam a 
intervalos diferentes que serviram para separar as 
duas Composições. 

Foram então calculados todos os valores de 
SMA para todas as imagens do banco (FMRP-I). 
Esses valores foram colocados em histogramas 
para se obter os valores de corte e separar as 
Composições III e IV. Esses valores de corte foram 
adotados para classificar as 120 imagens do grupo 
de testes (FMRP-II), de maneira parecida ao que foi 
realizado no banco FMRP-I. 

Esse mesmo procedimento foi utilizado para 
outro banco de imagens o FujiLab, no qual também 
foram obtidos os histogramas e em seguida os 
valores de corte, que os médicos que classificaram 
essas imagens utilizaram.  

A validação do método foi feita por dois 
radiologistas. 
 

• Análise do banco existente 
 

 Para poder interpretar o que a equipe 
médica considera como Composição I, II, III e IV de 
acordo com o BI-RADS, levantou-se o histograma 
(Figura 1) de todas as imagens do banco FMRP-I. 
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Figura 1 – Distribuição dos valores de porcentagens 
da mamografia ocupada pela densidade 1 para 

todas as imagens do banco da FMRP-I. 
 
  O histograma das imagens classificadas 
pelo laudo médico como Composição I é 
apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 –Distribuição dos valores de porcentagens 

de densidade 1 para as imagens do banco da 
FMRP-I laudadas como Composição I.  

  
 A Figura 3 mostra o valor da porcentagem 
da mama para a Composição II utilizando o mesmo 
limiar de densidade 1. 
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Figura 3 - Distribuição dos valores de porcentagens 

de densidade 1 para as imagens do banco da 
FMRP-I laudadas como Composição II. 

 
O histograma da Figura 3 mostra que a 

maioria das imagens classificadas pelos médicos 
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como pertencentes à Composição I apresentam até 
15% da mama ocupada por densidade 1. Adotou-se 
portanto esse limiar para o banco da FMRP e 
retirou-se as imagens consideradas pelo algoritmo 
como Composição I da base de dados. 

A Figura 4 mostra o histograma das imagens 
marcadas como densidade 2 em todas as imagens 
laudadas como Composições II, III e IV.  
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Figura 4 – Distribuição dos valores de porcentagens 

de densidade 2 para as imagens do banco da 
FMRP-I laudadas como Composição II, III e IV. 
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Figura 5– Distribuição dos valores de porcentagens 

de densidade 2 para as imagens do banco da 
FMRP-I laudadas como Composição II. 

 
 

O histograma da Figura 5 mostra que a 
maioria das imagens laudadas como Composição II 
tem até 33% de sua área total ocupados por 
valores representativos da densidade 2 (limiar 2). 
Foi adotado esse limiar para composição II.  

A Figura 6 mostra o histograma contendo os 
valores de SMA para a Composição III. 
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Figura 6 – Valores do Segundo Momento Angular 
obtidos processando as imagens do banco da 

FMRP-I laudadas como Composição III.  
 
 A Figura 7 mostra os valores do SMA para 
as Composições IV. 
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Figura 7 – Valores do Segundo Momento Angular 
obtidos processando as imagens da Composição IV 

do banco da FMRP-I. 
 

Foi considerado como Composição III 
imagens que apresentam valores até 5,0x1011 e 
acima deste valor como Composição IV.  

Observando o comportamento e os valores 
dos histogramas, foi possível deduzir qual valor foi 
adotado pela equipe médica para discriminar as 
Composições I, II, III e IV do banco FMRP-I. 
. 

• Banco de Teste 
 

O algoritmo foi aplicado ao banco FMRP-II 
que não tinha sido classificado utilizando os valores 
de corte determinados no procedimento anterior. As 
imagens foram separadas nas composições I, II, III 
e IV, pelo algoritmo e foram submetidas a um 
membro da equipe médica do hospital para realizar 
a classificação visual. A concordância encontrada 
entre as duas classificações é de 88,1%. A Tabela 
1 apresenta os resultados de VP, FN, FP, FN e 
Concordância encontrados na classificação.  
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Tabela 1 – Resultados de VP, FN e FP. 
Composi
ções (BI-
RADS) 

Total 
ima-
gens 

 
VP 

 
FN 

 
FP 

Com-
cordân-

cia 
COMP. I 59 52 7 0 88% 
COMP. II 41 37 4 5 90,3% 
COMP. III 6 5 1 4 83,3% 
COMP. IV 14 13 1 3 93% 

Total 120 107 13 12  
 

• Banco FujiLab 
 

 Utilizou-se o mesmo procedimento para 
determinar os limiares utilizados por outra equipe 
médica na base de dados do FujiLab. A Figura 8 
mostra o histograma contendo todas as imagens 
marcadas com densidade 1. 
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Figura 8– Distribuição de porcentagens de 
densidades 1 para todas as imagens do banco 

FujiLab. 
O histograma das imagens classificadas pelo 

laudo médico como Composição I está na Figura 9. 
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Figura 9 – Distribuição de porcentagens de 
densidades 1 para as imagens do banco FujiLab 

laudadas como Composição I. 
O histograma da FIGURA 9 mostra que o 

conceito de “quase inteiramente adiposa”  utilizado 
no padrão BI-RADS para classificação na 
Composição I foi interpretado pelo radiologista 
como apresentando menos que 5% da mama 
ocupada por densidade 1.  

A Figura 10 mostra a distribuição das 
porcentagens de densidade 2 para as imagens do 
banco FujiLab das Composições II, III e IV. 
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Figura 10 –Distribuição de porcentagens de 

densidade 2 para as todas as imagens do banco 
Fujilab 

 A Figura 11 mostra a porcentagem de 
densidade 2 somente para as imagens laudadas 
como Composição II onde pode ser determinado 
que esta categoria conta com 5 a 37% de 
densidades. 
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Figura 11 –Distribuição de porcentagens de 

densidade 2 para as imagens do banco Fujilab 
laudadas como Composição II. 

 A Figura 12 mostra a distribuição dos 
valores do SMA para as imagens do banco FujiLab 
das Composições III e IV. 
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Figura 12 - Histograma dos valores de SMA para as 
Composições laudadas como III e IV do FujiLab. 
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 A equipe médica classificou como 
Composição III, imagens com valores de SMA 
menores que 30x109 e para valores maiores 
Composição IV, Figura 13. As Figuras 13 e 14 
mostram como os valores do SMA se distribuem 
nos histogramas para as imagens laudadas como 
Composições III e IV. 
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Figura 13 - Histograma dos valores de SMA para a 

Composição laudadas como III do FujiLab. 
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Figura 14 - Histograma dos valores de SMA para a 
Composição laudadas como IV do FujiLab 

 
Conclusão e Discussão 

 
A metodologia desenvolvida permite analisar 

os critérios utilizados na organização de banco de 
mamografias por equipes médicas diferentes. Essa 
análise ajudará a quantificar valores para as quatro 
composições descritas no padrão BI-RADS.  

As imagens poderão ser analisadas e 
classificadas no padrão de densidade descrito no 
protocolo BI-RADS, independentemente da 
subjetividade própria da observação visual de quem 
organizou o banco ou da técnica de exposição 
utilizada. A metodologia permite também 
uniformizar o banco de imagens sugerindo ao 
observador uma classificação próxima ao padrão 
utilizado no serviço. 

A base de dados apresentará as imagens 
classificadas de acordo com o grau de dificuldade 
para o processamento. Os CADs poderão ser 
desenvolvidos especificamente para cada grupo de 

dificuldade apresentado, tornando-os mais 
precisos.  

A metodologia desenvolvida também poderá 
ser bastante útil para o ensino e treinamento 
médico na área de radiologia da mama. A equipe 
poderá estabelecer o padrão desejado e os 
estagiários poderão ser treinados para classificar as 
densidades no padrão BI-RADS, respeitando as 
particularidades locais de cada banco de imagem. 
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Resumo: Introdução: A atenção dada à avaliação da qualidade dos serviços de saúde, em especial aos 
procedimentos médicos, vem crescendo nos últimos tempos. Na Ortopedia, a avaliação funcional da 
articulação do joelho, principalmente após lesões e cirurgias, tem sido largamente estudada. O 
“International Knee Documentation Committee - IKDC” desenvolveu um formulário especificamente para 
esta finalidade. Paralelamente, está ocorrendo a incorporação de Sistemas de Informações como 
instrumento de apoio à aplicação destes testes e protocolos. Objetivo: Desenvolver e testar a aplicabilidade 
de um software com a finalidade de coletar, armazenar e auxiliar na análise dos dados segundo o protocolo 
do IKDC.Método: Revisão bibliográfica sobre a utilização do IKDC com o desenvolvimento de um software 
para atingir os objetivos propostos. Resultado: Um software compatível com a plataforma Microsoft 
Windows, que se mostrou útil como instrumento de apoio na aplicação dos formulários do IKDC. 
Conclusões: Na análise dos profissionais que realizaram testes preliminares, a utilização do software 
desenvolvido facilitou o preenchimento e principalmente a análise dos resultados do IKDC, tornando-os 
mais consistentes e completos. Como continuidade deste estudo será realizada a validação deste software, 
comparando a aplicação dos formulários do IKDC em papel e utilizando o software. 
 
Palavras-chave: Prontuário eletrônico, joelho, protocolos clínicos, informática em saúde. 
 
Abstract: Introduction: The importance of the evaluation of healthy service’s quality, specially relative to 
medical procedures, is growing at the latest years. In Orthopedics the functional evaluation of the knee 
articulation, mainly after injuries and chirurgical interventions have been deeply studied. The “International 
Knee Documentation Committee – IKDC” has developed a specific form to this purpose. At the same time, is 
coming an incorporation of Information Systems as a support tool to this application tests and logs. 
Objective: Develop and test the appliances of software for acquisition, storage and support data analysis 
following IKDC’s protocols. Method: Bibliographic check about IKDC’s utilization with the software 
development in terms of getting the proposed objectives. Results: A compatible software Microsoft Windows 
data based, which is an useful support tool with IKDc’s forms using. Conclusions: Analyzing people who was 
responsible for the tests, the utilization of developed software made easier the IKDC dealing, in terms of 
analyzing the results and filling the forms, what could make the results more completes and trustable. The 
continuing of this study will validate this software, comparing this with the IKDC’s forms application either 
with paper and with the software. 
 
Key-words: Computerized medical record system, knee, clinical protocols, medical informatics. 
 
 
Introdução 
 

Embora a auto-avaliação esteja enraizada 
na filosofia da prática médica por milhares de 
anos, recentemente tem aumentado a 
necessidade de haver transparência na avaliação 

dos resultados obtidos na realização de 
procedimentos médicos. 

Nos últimos 20 anos, ocorreram muitos 
avanços tanto nos procedimentos diagnósticos, 
como nos tratamentos cirúrgicos e na reabilitação 
das lesões afetando o joelho[1]. O aumento 
significativo nas lesões do joelho devido ao 
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crescente número de indivíduos envolvidos em 
atividades esportivas, é um dos principais motivos 
da intensificação do desenvolvimento de técnicas 
para reparação destas lesões. Com a 
diversificação das técnicas terapêuticas, a 
preocupação com a avaliação e a complexidade 
dos resultados aumenta na mesma proporção[2]. 

Vários autores publicaram seus estudos 
para validar seus testes e protocolos. A avaliação 
da função do ligamento cruzado anterior está 
presente na maioria destes testes. 

Em 1987, membros do “European Society 
for Knee Surgery and Arthorscopy” e “American 
Orthopaedic Society for Sports Medicine” 
formaram o “International Knee Documentation 
Committee (IKDC)”. 

Em 1991, este Comitê criou um formulário 
para avaliação funcional do joelho. Este formulário 
foi revisado em 1993 e seus resultados estão 
focados em uma combinação de sintomas, 
funções, níveis de atividade, amplitude de 
movimento e frouxidão ligamentar. 

Após coletar dados objetivos de 170 
pacientes com vários problemas de joelho e 
analisá-los, o Comitê chegou à conclusão que os 
resultados dos testes estavam correlacionados a 
quatro fatores e que não seria apropriado 
combiná-los para obter o resultado final. O 
primeiro fator representava a frouxidão ligamentar, 
o segundo, alterações compartimentais do joelho 
associadas a alterações degenerativas e lesões 
da cartilagem articular, o terceiro representava 
amplitude de movimento, e o quarto, frouxidão 
ligamentar[3]. 

Em 1997, o IKDC iniciou uma revisão de 
seu formulário. Foram criados três grupos 
relacionados respectivamente ao ligamento 
cruzado anterior, ligamento cruzado posterior e 
articulação patelo-femural. Paralelamente a esta 
revisão, foram propostos novos testes objetivos e 
alguns subjetivos relacionados aos mesmos. Foi 
criado então o formulário subjetivo do IKDC, que 
avalia sintomas, funções, e atividades esportivas 
de pacientes com uma variedade imensa de 
problemas no joelho[4]. 

Em uma recente revisão de 197 artigos 
relacionados à avaliação da deficiência do 
ligamento cruzado anterior, foram identificados 39 
diferentes protocolos de avaliação utilizados. 
Menos de 10% destes protocolos incluíam 
medidas de satisfação do paciente[3].  

Em saúde, a informação subjetiva está 
presente em praticamente todos os registros 
clínicos, onde o indivíduo é responsável por 
relatar o que sente ou percebe. Esse tipo de dado 
dificulta comparações entre informações de 

indivíduos distintos, pois a percepção de cada um 
pode variar. Com o objetivo de minimizar este 
problema, foram criadas tabelas ou escalas de 
percepção para que os indivíduos tenham um ponto 
de referência para suas sensações. Vários estudos 
enfatizam a percepção da qualidade de vida e 
outros até mesmo comparam os resultados obtidos 
com a avaliação de dados objetivos com o grau de 
satisfação do paciente submetido a tratamento de 
lesões na articulação do joelho[2,5,6]. Em alguns 
estudos, a satisfação subjetiva superou os 
resultados objetivos obtidos com o formulário do 
IKDC[6] e de outros testes. 

As informações objetivas são mais passíveis 
de serem analisadas e comparadas entre indivíduos 
ou grupos e são obtidas através da mensuração de 
sinais clínicos, dados epidemiológicos, 
demográficos, etc. 

Além da preocupação com a avaliação dos 
resultados clínicos, o registro dos resultados obtidos 
e o futuro aproveitamento dos mesmos para 
pesquisas clínicas, têm sido muito estudados. A 
prática da medicina cresce com base no 
conhecimento científico e com a experiência clínica, 
gerando um número tão grande de informações que 
o ser humano não é capaz de assimilar ou sequer 
de conhecer. Os Sistemas de Informações Clínicas 
e outras ferramentas de gerenciamento de 
informações vêm se mostrando importantes na 
avaliação dos resultados terapêuticos, o que pode 
ser traduzido como uma melhoria na qualidade dos 
serviços de saúde. A utilização dos sistemas de 
informações na área da saúde intensificou-se após 
a difusão do uso dos microcoputadores[7] e o 
avanço tecnológico dos últimos anos.  

A informática médica é descrita por Shortliffe 
e Perrault como sendo o campo científico que diz 
respeito ao armazenamento, recuperação, 
interpretação e uso de informações, dados e 
conhecimentos biomédicos para a solução de 
problemas e a tomada de decisão, tanto na prática 
quanto na pesquisa e na educação em saúde[8]. 

A informação é obtida através da compilação 
de dados, logo a determinação de quais dados são 
necessários para obtermos uma determinada 
informação é o primeiro e um dos mais importantes 
passos para elaboração de um sistema de 
informações. Neste estudo, os dados a serem 
obtidos são os presentes no formulário de avaliação 
funcional da articulação do joelho proposta pelo 
IKDC. 

Na coleta de dados reside uma das grandes 
dificuldades das ciências da saúde, onde a 
diversificação de nomenclaturas, termos, jargões, e 
classificações, tornam quase impraticável um 
padrão universal de informação em saúde. A 
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preocupação com o desenvolvimento de um 
padrão para a informação em saúde estende-se 
para os meios eletrônicos, afinal, de nada 
adiantaria ter dados armazenados sem que 
pudessem ser comparados e transformados em 
informações úteis. 

Uma vez coletados os dados, os sistemas 
informatizados são capazes de realizar os 
cálculos e as tabulações necessárias antes 
mesmo de armazená-los, o que pode facilitar 
muito o trabalho quando comparado a sistemas 
não informatizados. Estes sistemas permitem 
ainda a recuperação integral de cada registro no 
banco de dados e auxiliam na análise e 
formatação de um grande número de dados 
simultaneamente, tornando-os mais fáceis de 
serem entendidos e interpretados. Outros 
recursos disponíveis são a classificação dos 
registros em grupos, a criação e aplicação de 
filtros e a pesquisa no banco de dados por vários 
campos. Sem dúvida, a transformação dos dados 
armazenados em informações é extremamente 
facilitada com os sistemas informatizados. 

 
Objetivo 

 
Desenvolvimento de um software que utilize 

os recursos dos Sistemas de Informações para 
facilitar a utilização do formulário criado pelo 
IKDC, otimizando e auditando a entrada de dados 
e principalmente proporcionando mais recursos 
para análise dos dados armazenados. 

 
Método 

 
Revisão bibliográfica narrativa abrangendo 

principalmente avaliações do estado de saúde, 
avaliação funcional do joelho, e informação em 
saúde. 

Obtenção de conhecimento através da 
revisão dos protocolos de avaliação do joelho em 
conjunto com profissionais especializados. 

Desenvolvimento de um software em 
conjunto com os profissionais de Tecnologia do 
DIS (Departamento de Informática em Saúde) da 
Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), 
Médicos e Fisioterapeutas do CETE (Centro de 
Traumatologia do Esporte) também da Unifesp, 
contemplando a definição de plataforma de 
utilização, linguagem de programação, banco de 
dados, o meio de utilização e a população de 
profissionais que serão potencialmente usuárias 
deste software. 

 
Material 
 

Formulário de avaliação do joelho do IKDC. 
Hardware:Microcomputador com processador 

Pentium® III de 700 mhz, 128 mb de ram e com 
sistema operacional Microsoft Windows 2000®. 

Software: Desenvolvido em Microsoft “Visual 
Basic for Applications” ® com banco de dados 
Microsoft Access® utilizado o ambiente de 
desenvolvimento da Microsoft “Office XP 
Developer”®.  

 
Proposta de preenchimento dos formulários do 
IKDC 
 

Não foi encontrado na literatura, um manual 
ou tutorial que descreva o preenchimento desses 
formulários, havendo por esse motivo, a 
necessidade de uma análise do conteúdo dos 
mesmos, essa tarefa foi realizada em conjunto com 
profissionais que estão familiarizados com alguns 
deles.  

Nessa análise, não identificamos uma regra 
ou lógica que determine em que momento ou com 
que periodicidade os formulários devem ser 
aplicados, assim como, não há informações de 
como estabelecer ligação entre os formulários para 
o acompanhamento de um determinado evento 
clínico. Quais destes formulários serão aplicados 
uma única vez, quais serão repetidos 
periodicamente, e como utilizar os dados 
posteriormente de uma forma simples e lógica. 

Levamos também em consideração, as 
principais características dos formulários e as 
limitações do preenchimento em papel. 

Os formulários que compõem o IKDC são: 
• Demográfico; 
• Avaliação do estado de saúde atual; 
• Avaliação subjetiva do joelho; 
• História de eventos nos joelhos; 
• Documentação cirúrgica; 
• Avaliação objetiva do joelho. 

Estes formulários têm seus preenchimentos 
independentes uns dos outros, suas pontuações e 
interpretações também são individuais. Em cada um 
deles, há a necessidade de identificação do 
paciente avaliado, o que não acontece no 
preenchimento informatizado, onde na modelagem 
de dados, o paciente é identificado uma única vez. 

Todos os dados pertencentes à identificação 
do paciente no modelo proposto estão presentes 
em uma única tabela do banco de dados, já que os 
mesmos não sofrerão alterações ao longo do 
tratamento. Alguns desses dados: prontuário, 
Nome, Sexo, Nascimento e Raça. 

Para estabelecer uma seqüência no 
preenchimento dos formulários, assim como uma 
ligação entre os mesmos, foi criado o “evento 
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clínico”. Este evento será o responsável para 
separar de forma lógica e clara a aplicação dos 
formulários para um dado acontecimento clínico, 
acontecimento este, que levou o paciente a 
necessitar de cuidados clínicos. 

Um mesmo paciente pode perfeitamente, 
submeter-se a um tratamento para o joelho direito, 
e após algum tempo, necessitar de atendimento 
clínico para o joelho contralateral ou até para o 
mesmo joelho, mas por outro evento qualquer, 
que não seja o documentado no primeiro “evento 
clínico”. 

No modelo por nós elaborado, os dados 
referentes à caracterização do “evento clínico”, 
serão armazenados no banco de dados em uma 
tabela denominada histórico. Veja figura 
1.

 
 

Figura 1 - Ilustração do relacionamento entre as 
tabelas “pacientes” e “histórico”. 

 
Para cada “evento clínico”, poderão ser 

aplicados quantos formulários forem necessários, 
sendo que o momento e periodicidade ficam a 
critério dos profissionais que estão assistindo ao 
paciente. A única ressalva, é que os formulários 
“demográfico”, o da “avaliação do estado de 
saúde atual” e o de “história de eventos dos 
joelhos” devem ser preenchidos uma única vez 
para cada “evento clínico”. Já os formulários de 
“avaliação subjetiva do joelho”, de “documentação 
cirúrgica” e de “avaliação subjetiva do joelho” 
podem ser aplicados quantas vezes forem 
necessárias. 

Para armazenar estes dados, foram criadas  
tabelas para cada formulário do IKDC, permitindo 
assim, que a aplicação das mesmas seja 
independente, assim como em papel. 
 
Estruturação dos dados 
 

 

 
 

Figura 2 - Ilustração do relacionamento entre as 
tabelas dos formulários com a tabela Histórico. 

 
A utilização de um instrumento informatizado 

para o preenchimento dos formulários permite entre 
outras, estruturar os poucos dados que se 
apresentam em forma de texto livre nos mesmos. 
Para que isso seja viável no preenchimento, a 
inclusão de novos elementos para cada tipo de 
dados deve ser realizada de maneira simples e 
rápida. 

Os formulários e dados que foram 
estruturados em nossa proposta de preenchimento 
estão na tabela 1. 

 
Formulário Dado 

Demográfico Ocupação 
Queixa principal 

História de eventos 
nos joelhos 

Achados na análise 
de exames com 
imagens 
Diagnósticos pós-
operatórios Documentação 

cirúrgica 
Outros ligamentos 

 

Tabela 1 - Dados que foram estruturados no 
modelo proposto, assim como seus respectivos 

formulários: 
 
Cálculo dos resultados 
 

O formulário Objetivo tem uma classificação 
de resultados que varia de “A” (melhor resultado) 
até “D” (pior resultado), essa classificação é divida 
em grupos e no “resultado final”. O “resultado final” 
é a pior classificação encontrada entre todas as 
respostas. Para exemplificar, se o paciente obteve 
um bom resultado “A” em todos os grupos, mas em 
apenas um deles ele obteve o pior resultado “D”, o 
resultado final do formulário será “D”. Ao término da 
aplicação do formulário, o próprio instrumento dará 

Histórico 
Objetivo1 ∞ 

Subjetivo

Documentação 
cirúrgica 

Demográfico

Avaliação da 
saúde 

Histórico do 
joelho 

∞ 

∞ 

1

1

1

1

Paciente 

Histórico

1 

∞ 
Eventos clínicos: Fatos 
que geraram a necessidade 
de tratamento clínico. 
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o resultado para cada grupo e também o resultado 
final. 

O formulário Subjetivo tem um modelo 
matemático de classificação dos resultados, onde 
“1” é o resultado que representa o pior 
desempenho funcional no joelho estudado ou o 
maior grau de sintomas apresentado, e quanto 
maior numericamente a classificação, menor o 
grau sintomático ou maior o desempenho 
funcional. Este modelo matemático foi 
implementado no instrumento informatizado, de 
forma que ao final de seu preenchimento, o 
mesmo seja calculado automaticamente e 
devidamente armazenamento no banco de dados. 

 
Utilização de desenhos esquemáticos 

 
Faz parte do formulário de documentação 

cirúrgica, a representação gráfica das lesões da 
cartilagem articular, que é utilizada para apontar a 
localização e severidade destas lesões. Após o 
apontamento nos desenhos esquemáticos, o 
profissional que está aplicando o formulário deve 
preencher de forma estruturada, a exata 
localização das lesões encontradas. Em nossa 
proposta, está etapa é simplificada, pois o próprio 
desenho esquemático foi estruturado de forma 
que ao selecionar um local de lesão, o 
instrumento faça o preenchimento da parte 
estruturada automaticamente.  

Na ilustração a seguir, ao apontar para a 
região lesada da cartilagem no desenho 
esquemático, o próprio instrumento preencheu 
sua localização nos itens estruturados. 

 
Figura 3 – Preenchimento das lesões de 

cartilagem; ao selecionar uma região lesada na 
figura, o preenchimento estruturado é feito 

automaticamente, otimizando o preenchimento do 
formulário de documentação cirúrgica. 

 
Documentação através de mídias digitais 
 

Em nossa proposta de preenchimento digital, 
criamos uma tabela no banco de dados para 
vincular fotos e filmes. Nesta tabela, são 
preenchidas as principais características dessas 
mídias, entre elas sua descrição, data de aquisição, 
principal achado clínico e a localização da mídia no 
computador. 

 
Análise dos dados armazenados 

 
Uma vez armazenados, os dados podem ser 

utilizados para geração de informações e 
conhecimentos. A forma que essa utilização será 
feita depende muito das necessidades de cada 
profissional ou instituição, e são praticamente 
ilimitadas as possibilidades. Em nosso trabalho, 
estamos propondo alguns modelos de 
levantamentos estatísticos e foram criados 
mecanismos de exportação dos dados para que 
cada profissional e instituição possam utilizá-los da 
melhor maneira possível. Segue exemplo na figura 
4. 

 

 
 região lesada da

cartilagem 

Figura 4 – Tela do software que permite 
selecionar um grupo através de filtros pré-

determinados e visualizar os resultados de acordo 
com os grupos do formulário objetivo do IKDC. 

 itens 
estruturados

 
Resultados 
 

Um software capaz de facilitar e auditar a 
entrada de dados no formulário, otimizar a análise 
dos dados armazenados, permitindo, por exemplo, 
a divisão da população avaliada respeitando os 
diferentes perfis epidemiológicos.  

 
Discussão 
 

A preocupação em avaliar os resultados 
obtidos com os procedimentos médicos, aliada ao 
crescente uso de Sistemas de Informações tem 
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 [3]  David S.Johnson, Roger B.Smith. Outcome 
measurement in the ACL deficient knee - 
what´s the score? The Knee 8, 51-57. 2001. 

 [4]  James J.Irrang, Allen F.Anderson, Arthur 
L.Boland, Cristopher D.Hamer, Masahiro 
Kurosaka, Phillipe Neyret et al. Development 
and Validation of the International Knee 
Documentation Committe Subjective Knee 
Form. American Journal of Sports Medicine 
29[5], 600-613 2001. 

Outro ponto fundamental está na opção 
pelos equipamentos utilizados principalmente para 
os testes objetivos. É necessário avaliar a 
validade dos testes, assim como a 
reprodutibilidade entre os avaliadores[3]. É 
desejada a formação de grupos e comitês para 
escolha e combinação desses testes, pois o 
conhecimento e a experiência coletiva são mais 
criteriosos.  

 [5]  Pauline Lavoie, Jennifer Fletcher, Nicolas 
Duval. Patient Satisfaction needs as related to 
knee stability and objective findings after ACL 
reconstruction using the LARS artificial 
ligament. The Knee 7, 157-163. 2000.  

As primeiras tentativas de coleta, 
armazenamento e análise de dados em sistemas 
de saúde encontravam na limitação da tecnologia 
uma barreira para concentração dos dados, já que 
necessitavam ser coletados em pontos isolados e 
exportados para uma base de dados central[7].  

 [6]  Moises Cohen. Reconstruçäo do ligamento 
cruzado anterior com o terço central do 
ligamento da patela: avaliaçäo dos resultados 
com seguimentos de dez a quinze anos. Tese 
, 1-144. 2001.  

Não foram encontrados na literatura 
trabalhos utilizando os recursos dos Sistemas de 
Informações no formulário do IKDC, acreditamos 
na importância do desenvolvimento de um 
software capaz de potencializar a coleta e análise 
dos dados.  

 [7]  Meide S. Anção, Ricardo Sesso, Sérgio 
A.Draibe, Daniel Sigulem. A Microcomputer-
Based Transplantation Registry. 
M.D.Computing 13[2], 141-145. 1996. Em continuidade a este projeto, está sendo 

realizada a inclusão de regras de preenchimento 
aos formulários, regras estas capazes de serem 
aplicadas automaticamente pelo próprio software 
e que darão mais consistência e facilidade ao 
preenchimento. Faremos com que todas as 
ligações entre os itens sejam respeitadas, 
impossibilitando respostas incoerentes em 
alternativas relacionadas, assim como será 
realizado preenchimento automático de itens que 
sejam descartados dependendo da resposta de 
questões anteriores. Acreditamos com isso estar 
contribuindo com a consistência das informações 
geradas e conseqüentemente maior qualidade a 
este instrumento já desenvolvido. 

 [8]  Michael A.Hogarth. Informática Médica: Um 
Pouco de História. Informática Médica 1[5]. 
1998. 
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Categorização e Análise de Informações Médicas
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Resumo - O método de Análise Semântica Latente (LSA) pode ser utilizado para a construção de um
espaço  semântico  onde  os  significados  de  palavras  e  textos  são  representados  por  vetores,  e,  a
proximidade entre estes significados é proporcional  ao ângulo entre estes vetores.  Algumas aplicações
potenciais da LSA na área médica têm sido recentemente estudadas. Neste artigo, descrevemos um teste
deste método na tarefa de categorização de textos, em que utilizamos como conjunto de treinamento e de
testes,  uma  coleção  de  artigos  do  “The  New  York  Times  online”,  classificada  em  seções  temáticas.
Resultados de medidas da proximidade semântica entre as diferentes seções também são apresentados.

Palavras-chave: Análise de Semântica Latente, Categorização de Textos, Informática Médica.

Abstract – The Latent Semantic Analysis method (LSA) can be used to construct  a semantic space, in
which  the meanings  of  words  and texts  are  represented  by vectors,  and,  the  proximity  between  these
meanings is proportional to the angle between these vectors. Some LSA potential applications in medical
area have recentely been studied. In this paper, we describe a test of this method to the text categorization
task,  where we used as training and testing set, a collection  of articles from “The New York Times online”
classified in thematic   sections.  Semantic  proximity  measure results   between the diferent  sections are
present too.

Key-words: Latent Semantic Analysis, Text Categorization, Medical Informatics. 

 
Introdução

A Análise  Semântica  Latente  (LSA)  [1]  é
um método estatístico utilizado para a construção
de um espaço semântico, onde não só palavras,
mas,  sentenças,  parágrafos,  textos  ou qualquer
outro  conjunto  de  palavras,  podem  ser
representados por vetores. 

O  modelo  vetorial  de  semântica  adotado
pela  LSA  é  baseado  na  co-ocorrência  de
palavras.  A  suposição  é  que  palavras  que
tendem  a  ocorrer  juntas  dentro  de  um  mesmo
documento (parágrafos, frases, textos, etc)  são
consideradas  como  tendo  alguma  relação   de
similaridade semântica [2]. 

A LSA foi  desenvolvida primeiramente no
contexto de recuperação de informações [3], mas
recentemente,  tem  sido  vista  como  uma
poderosa ferramenta com um grande número de
aplicações. Algumas destas aplicações discutidas
por Kintsch [4] são:

- Avaliação automática de textos.  A LSA
pode  ser  utilizada  para  graduar  textos  escritos
por estudantes, comparando-os com um conjunto
de  textos  já  graduados  e  escritos  por
especialistas.  Na  Referência  [5]  verifica-se  que
este método pode graduar textos tão bem quanto
pessoas treinadas para isto.

- Seleção  de  textos  instrucionais
apropriados  conforme  o  grau  de  conhecimento
do aluno. Observando que materiais de instrução
muito avançados ao conhecimento de um aluno
seriam ineficientes para seu aprendizado e que
da mesma forma materiais muito fáceis seriam de
pouco  valor,  Wolfe  [6]  demonstrou  que  a  LSA
poderia  ser  utilizada  para  selecionar  materiais
apropriados,  proporcionando-lhe  um  melhor
aprendizado. 

- Graduação  automática  de  resumos  de
casos clínicos. Tim Koschmann e colaboradores
propõem a utilização da LSA para a avaliação de
resumos  de  casos  clínicos  produzidos  por
estudantes  de  medicina,  a  partir  de  encontros
com pacientes padrões [7], utilizados justamente
para  o  ensino  e  avaliação  em  escolas  de
medicina.  Os  resumos  de  casos  preparados
pelos  estudantes  seriam  comparados  com
resumos já graduados por especialistas.

A  partir  de  uma  coleção  de  documentos
originalmente particionada em seções temáticas,
neste  trabalho,  utilizamos  a  LSA  para  medir  a
proximidade  semântica  entre  as  diferentes
seções. Também analisamos sua utilização para
a categorização de novos documentos, ou seja, a
associação destes documentos à categorias pré-
determinadas. 
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Metodologia

Construção do espaço semântico
Para  construirmos  o  espaço  semântico,

utilizamos  uma  coleção  (que  chamaremos  de
coleção 1)  de artigos do “The New York Times
Online”, composta por 125 artigos de cada  uma
das  seguintes  seções  temáticas:  business,
technology, science, world, health, fashion, arts e
sports.  Cada  um  destes  artigos,  passou
primeiramente por um pré-processamento,  onde
transformamos  todas  as  letras  maiúsculas  em
minúsculas e eliminamos todos os caracteres que
não  eram letras,  como  números  e  pontuações.
Feito isto, selecionamos nesta coleção todas as
palavras  que  apareciam  ao  menos  em  dois
documentos  (artigos)  e  que  não  pertenciam  a
uma lista de 429 palavras chamadas  stopwords
[8].  As  stopwords são  palavras  de  uso  muito
freqüente,  como  artigos,  preposições  e
conjunções, que semanticamente não contribuem
de  forma  relevante  para  um  documento.  A
utilização  destas  implica  apenas  em  um  maior
custo  computacional  para  a  construção  do
espaço semântico.

Em  seguida,  construimos  uma  matriz  de
representação da coleção acima, com as linhas
correspondendo  às  palavras  selecionadas  e  as
colunas  correspondendo  aos  documentos  da
coleção.  Inicialmente,  à  cada  entrada  desta
matriz foi atribuido o valor da frequência de cada
palavra em cada documento. Obtivemos, assim,
uma matriz de 22548 linhas por 1000 colunas. 

A  frequência  de  cada  palavra,  em  cada
uma  de  suas  entradas  na  matriz  foi,  então,
transformada  em  seu  logaritmo.  Isto  foi  feito
baseando-se no fato de que um documento com,
por  exemplo,  três  ocorrências  de  uma  mesma
palavra, tende a ser mais importante do que um
documento com apenas uma ocorrência,  porém
não três vezes mais importante [9]. Em seguida,
cada  um  dos  novos  valores  de  entrada  foi
dividido pelo somatório do produto destes valores
pelo logarítimo dos mesmos, para salientar a sua
importância. 

Através  da  Decomposição  de  Valor
Singular(SVD)  [10],  obtivemos  a  matriz  original
(M) como um produto de três matrizes:

 M = TSD,       onde:
 

T = matriz de vetores singulares à esquerda;
S = matriz diagonal de valores singulares em

    ordem decrescente;
D = matriz de vetores singulares à direita.

Reduzimos,  então,  a  dimensão  destas
matrizes,  eliminando  as  linhas  e  colunas
correspondentes aos menores valores singulares
da matriz S assim como as colunas da matriz T e
linhas da matriz D correspondentes. 

A Decomposição  de  Valor  Singular  é
normalmente utilizada para localizar a informação

semântica  essencial  em  uma  matriz  de  co-
ocorrência  de  palavras.  Com  isto,  partir  desta
decomposição,  é  possível,  com  a  redução  de
dimensão  das  matrizes  T,  S e D  (mantendo
somente os maiores valores singulares), discartar
as informações acidentais que geralmente estão
presentes.  Sendo  assim,  nosso  objetivo  com o
produto destas três novas matrizes reduzidas,  foi
obter um um espaço semântico condensado que
revelasse as melhores relações entre as palavras
e documentos. Porém, o número de dimensões a
ser  reduzida  de forma a otimizar  o  resultado é
bastante  questionado,  e,  segundo  Enfrom  [11],
parece  estar  bastante  relacionado  ao  corpus
(coleção  de  documentos)  utilizado  para  a
construção do espaço. Desta forma, variamos a
quantidade de dimensões reduzidas das matrizes
T, S  e  D,  obtendo  os  espaços  semânticos
correspondentes a cada redução e analisando os
resultados obtidos com a utilização destes para a
categorização de textos descrita mais adiante.  

Em um espaço semântico,  a proximidade
entre  duas  palavras  é  obtida  calculando-se  o
cosseno do ângulo entre seus vetores (linhas da
matriz)  correspondentes.  Quanto  maior  o
cosseno  do  ângulo  entre  os  vetores  de  duas
palavras, maior a proximidade entre elas. 

O  vetor  de  representação  de  um  dado
conjunto de palavras, como parágrafos ou textos,
no espaço, pode ser obtido através do centróide
(média) de todos os vetores das palavras deste
conjunto.  Permitindo,  assim  a  obtenção  da
proximidade entre uma palavra e um texto, e até
mesmo entre dois textos.      

Verificação  da  proximidade  entre  seções
temáticas

A mesma coleção de artigos utilizada para
a construção  do espaço semântico (coleção 1),
foi  utilizada  para  verificar  a  proximidade  entre
suas  respectivas  seções  temáticas.  Para  isto,
calculamos o vetor de representação no espaço
de cada uma das seções da coleção através do
centróide dos vetores de representação de seus
artigos  constituintes.  Para  a  obtenção  destes
vetores,  utilizamos  o  espaço  semântico
construído  sem  nenhuma  redução  das
dimensões das matrizes T,  S e D.   Em seguida,
para  cada  seção,  calculamos  o  cosseno  entre
seu  vetor  de  representação  e  o  das  demais
seções.

Categorização de novos documentos 
A  partir  de  espaços  semânticos

construídos  mantendo-se diferentes quantidades
dos  maiores  valores  singulares  de  S  (com
diferentes reduções das dimensões de T,  S e D)
e dos respectivos vetores de representação das
seções temáticas, pudemos testar  a utilização de
cada  espaço  para  a  categorização  de  novos
artigos.  Como  coleção  de  testes  [12],
selecionamos  mais  25  artigos  de  cada  seção
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temática.  Porém,  um  critério  utilizado  para  a
seleção  destes  novos  artigos  foi  que  nenhum
deles deveria pertencer à coleção utilizada para a
construção  do  espaço  semântico,  pois,  caso
contrário os resultados obtidos poderiam parecer
irrealisticamente bons [13].

Para  cada  artigo  da  coleção  de  testes,
calculamos  o  cosseno  entre  seu  vetor  de
representação  no  espaço  e  o  de  cada  seção
temática.  Observamos  qual  foi  o  maior  valor
destas medidas  de cossenos e a seção  com a
qual este foi obtido. Assim, associamos o artigo a
esta seção. Como conhecemos a seção original
de onde o artigo foi  selecionado para  formar  a
coleção  de  testes,  consideramos  que  este
método  utilizado  categorizou  corretamente  um
artigo, quando a seção atribuida a este, coincidiu
com sua seção original.

Nesta  mesma tarefa  de categorização  de
textos,  utilizamos  também  uma  coleção  de
resumos  de  artigos  médicos  selecionados
através  do PubMed  [14],  para a  construção  de
um  novo  espaço  semântico.  Para  esta  nova
coleção,  que  chamaremos  de  coleção  2,  os
resumos de  artigos  foram selecionados  a  partir
dos  seguintes  termos  MeSH  [14]:  bacterial
infections and mycoses, cardiovascular diseases,
mental  disorders  and nervous system diseases,
de forma que cada artigo possuísse uma destas
classificações  mas  não  possuísse  as  demais.
Assim,  foram  selecionados  200  resumos  de
artigos de cada classificação e obtivemos, a partir
destes, uma matriz com dimensões 5795 x 800.

Para a coleção de testes, selecionamos mais 100
resumos  de  cada  uma  destas  mesmas
classificações. 

Resultados

-  Resultados  da comparação  entre  as
seções temáticas. 

Abaixo,  apresentamos  o  resultado  da
verificação  da  proximidade  entre  as  seções
temáticas.  Lembramos  que  este  resultado  foi
obtido com a utilização de uma coleção composta
por 125 artigos das seguintes seções temáticas:
business,  technology,  science,  world,  health,
fashion,  arts  e  sports  para  a  construção  do
espaço semântico.  Na Tabela 1 encontram-se os
valores  dos   cossenos  dos  ângulos  entre  os
vetores representantes das  seções. 

Bus Tec Sci Wor Hea Fas Art Spo

Bus 1 0,852 0,752 0,801 0,734 0,714 0,681 0,603

Tec 0,852 1 0,749 0,735 0,732 0,685 0,654 0,577

Sci 0,752 0,749 1 0,755 0,783 0,658 0,660 0,566

Wor 0,801 0,735 0,755 1 0,742 0,637 0,616 0,557

Hea 0,734 0,732 0,783 0,742 1 0,667 0,628 0,554

Fas 0,714 0,685 0,658 0,637 0,667 1 0,692 0,551

Art 0,681 0,654 0,660 0,616 0,682 0,692 1 0,543

Spo 0,603 0,577 0,566 0,557 0,554 0,551 0,543 1

Tabela 1 - Valores dos cossenos dos
ângulos entre os vetores representantes das

seções temáticas. 
 

 

 Figura 1 – Imagem correspondente à Tabela 1. (Comparação entre as seções temáticas). 
Legenda de cores para sua construção:
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Na  Figura  1,  mostramos  uma  imagem
obtida a partir da Tabela 1, onde o resultado da
comparação  entre  as  seções  pode  ser  melhor
visualizado. O valor de cada entrada da Tabela 1
foi  transformado  em  uma  cor  na  Figura  1,  de
acordo  com  a  tonalidade  correspondente  na
escala de cores.

-  Resultados  da  categorização  de  novos
documentos utilizando a coleção 1.

A  seguir,  apresentamos  os  resultados  da
categorização de novos documentos utilizando a
coleção 1, composta por 125 artigos de cada uma
das  seguintes  seções:  business,  technology,
Science,  World,  Health,  Fashion,  Arts  e  Sports
para  a  construção  do  espaço  semântico  e  a
coleção  de  testes,  composta  por  25  artigos  de
cada uma destas mesmas seções.  

Na Tabela 2, encontra-se o resultado desta
categorização  a  partir  de  um espaço  semântico
construído sem nenhuma redução das dimensões
originais das matrizes T , S e D, com S possuindo
os 1000 valores singulares originais. As entradas
nesta  tabela,  assim  como  nas  Tabelas  3  e  5,
correspondem ao  número  de artigos  associados
às  diferentes  seções  temáticas  (colunas),  de
acordo  com  suas  respectivas  seções  originais
(linhas). 

Na Tabela 3, apresentamos o resultado da
categorização usando um espaço obtido com uma
redução nas dimensões de T, S e D de forma que
S  contivesse  somente  os  300  maiores  valores
singulares (30% do número original).

Na Tabela 4, encontram-se as quantidades
dos  maiores  valores  singulares  mantidos  em  S
para  a  obtenção  dos  respectivos  espaços
semânticos  e  as  quantidades  de  acertos  do
método  utilizando  estes  espaços.  Consideramos
um acerto,  quando a seção à qual um artigo foi
associado coincidiu com a seção original deste.

Bus Tec Sci Wor Hea Fas Art Spo

Bus 18 4 0 0 1 0 1 1

Tec 3 15 4 1 1 0 1 0

Sci 1 1 22 0 1 0 0 0

Wor 1 0 0 23 1 0 0 0

Hea 2 0 2 0 21 0 0 0

Fas 2 0 0 0 1 21 1 0

Art 4 0 0 0 0 0 21 0

Spo 0 0 0 0 0 0 0 25

Total 31 20 28 24 26 21 24 26

Tabela 2 -  Quantidade de artigos de cada seção
original (linhas) associados às diferentes seções
temáticas (colunas). Resultado da Categorização

dos artigos utilizando um espaço semântico
construído sem redução das dimensões 

de T, S, e D. 

Bus Tec Sci Wor Hea Fas Art Spo

Bus 16 4 0 0 1 3 0 1

Tec 5 14 2 1 1 2 0 0

Sci 0 1 21 0 1 2 0 0

Wor 1 0 0 23 0 1 0 0

Hea 2 0 2 0 21 0 0 0

Fas 0 0 1 0 2 22 0 0

Art 1 0 0 0 0 7 17 0

Spo 0 0 0 0 0 1 0 24

Total 25 19 26 24 26 38 17 25

Tabela 3 - Resultado da Categorização dos
artigos a partir de um espaço semântico

construído utilizando somente os 300 maiores
valores singulares de S. 

Número de valores
singulares

Quantidade de acertos do
método

1000 166

700 166

600 164

500 162

400 160

300 158

200 154

100 154

Tabela 4 – Quantidade de acertos do método de
acordo com o número de valores singulares

mantidos em S.  Máxima quantidade de acertos
possível: 200.  

-  Resultados  da  categorização  de  novos
documentos utilizando a coleção 2.

O  resultado  da  categorização  de
documentos utilizando a coleção 2, composta por
200  resumos  de  artigos  de  cada  uma  das
classificações  MeSH: bacterial  infections  and
mycoses,  cardiovascular  diseases,  mental
disorders  and nervous  system  diseases,  para  a
construção do espaço semântico e com a coleção
de  testes  contendo  100  artigos  de  cada  uma
destas mesmas classificações, é apresentado na
Tabela 5. Este resultado foi obtido a partir de um
espaço  semântico  construído  sem  nenhuma
redução das dimensões das matrizes T , S e D. 

Bac Card Ment Nerv

Bact 82 7 4 7

Card 5 80 10 5

Ment 5 11 77 7

Nerv 3 5 11 81

Total 95 103 102 100

Tabela 5 - Resultado da Categorização dos
resumos utilizando a coleção-2. 
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Discussão e Conclusões

Pela  Figura  1,  podemos  perceber  que   a
maioria  dos  resultados  obtidos  na  comparação
entre  as  seções  foi  coerente  com  o  esperado
intuitivamente.  Três grandes blocos destacam-se
nesta figura.  O primeiro,  composto pelas seções
business,  technology,  science,  world  e  health,
juntamente com outro bloco formado pela seção
sports, cercam  um  bloco  central  formado  pelas
seções  fashion  e  arts. Salientamos  que  esta
divisão  observada  numa  escala  diária  de  um
periódico  de  mídia  impresso,  relete-se  até  à
estrutura  organizacional  de  conglomerados  de
mídia  em  geral.  Tomando-se  como  exemplo  os
canais de TV a cabo, vemos uma clara distinção
entre  o  grupo  de  canais  esportivos,  o  grupo  de
canais  de  notícias  e  atualizações,  e  demais
grupos como shows e música, entre outros. 

Uma observação  interessante na  figura  1,
foi  a  grande  proximidade  entre  a  seção  de
negócios  (business)  e  as  demais  seções.
Acreditamos que este  tipo de comparação entre
as  diferentes  categorias  de  uma  coleção  de
documentos  pode  ajudar  a  obter  maiores
informações sobre esta coleção, possibilitando a
vizualização  de  relações  que  teriam  menos
chances de serem imaginadas.

Na Tabela 2,  temos um total  de 83% dos
artigos  classificados  da  mesma  forma  que  a
categorização  feita  pela  edição  do  jornal.  Na
Tabela 5, também temos que 80% dos resumos
foram  categorizados  de  acordo  o  MeSH  que
classificava  seus  artigos  correspondentes.
Acreditamos que uma possível explicação para os
artigos que não foram classificados corretamente,
possa ser o fenômeno da inconsistência do inter-
indexador  [15],  segundo  o  qual  mesmo  quando
dois  humanos  decidem sobre  a  classificação  de
um  documento  sob  uma  dada  categoria,  estes
podem  discordar,  e  este  fato  ocorre  com
relativamente  alta  frequência.  Assim,  podemos
concluir  que este método realmente pode ajudar
na tarefa de categorização de documentos. 

Esperávamos,  entretanto,  que  para  um
determinado número de dimensões reduzidas na
construção do espaço semântico, a quantidade de
acertos do método aumentasse. Percebemos pela
Tabela  4,  que  isto  não  ocorreu  para  as
quantidades de dimensões selecionadas. Talvez a
melhor dimensão para a construção deste espaço
apenas  ainda  não  tenha  sido  encontrada  até
agora,  e  novos  testes  ainda  devam  ser  feitos.
Porém,  algumas outras questões surgiram como,
por  exemplo,  se  a  quantidade  de  notícias
utilizadas  foi  suficiente  para  a  construção  do
espaço vetorial. 

Outra  possibilidade  a  ser  investigada  é  o
fato  de  que  com  uma  maior  compactação  do
espaço,  a  relação de alguns  artigos  com outras
seções  onde  possivelmente  poderiam  estar
inseridos  aumentou,  superando  a  proximidade

com sua seção original.  Como trabalhos futuros,
pretendemos  investigar  melhor  estas  questões,
talvez  analisando  em  termos  de  grafos[16]  e
aplicar os conhecimentos adquiridos na análise de
coleções  de  textos  e  informações  médicas,
objetivando  uma  melhor  organização,
compreensão,  busca  de  relações  entre  estas
informações  e  possível  aquisição  de  novos
conhecimentos.     
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Resumo – Após mais de 6 anos afastada do SUS, a cidade de São Paulo – com seus 10 milhões de 
habitantes - voltou a ser parte do Sistema Nacional de Saúde em 2001, e, desde julho de 2003, se encontra 
em Gestão Plena. Para que seja possível implantar e manter a Gestão Plena de forma efetiva, é 
fundamental que a mesma conte com um Sistema de Informação em Saúde que lhe dê suporte operacional 
e gerencial adequado. Este trabalho apresenta os principais desafios que a construção deste Sistema 
apresentou, bem como o planejamento realizado e as principais atividades executadas desde 2003, e os 
resultados obtidos até o momento. 
 
Palavras-chave: Sistemas de Informação em Saúde, Regulação do Atendimento, Cartão SUS. 
 
Abstract  – After being away from SUS for more than 6 years, São Paulo City – with its 10 million inhabitants 
- came back to the National Health System in 2001 and has evolved to the status of Full Player in mid 2003. 
In order to implement and maintain the Public Health System in a city as big as São Paulo a proper Health 
Information System that provides operational and administrative support is essential. This paper describes 
the challenges to be faced from the very beginning as well as the planning carried out since 2003 to 
overcome those hurdles and the results that have been reached so far. 
 
Keywords: Health Information Systems, Healthcare Regulation, Brazilian Health Card. 
 
 
Introdução 
 

A cidade de São Paulo ficou por mais de 6 
anos fora do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao 
longo de 2001, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, voltou ao SUS e em julho de 2003  
habilitou-se na Gestão Plena[1], o que significou 
assumir a responsabilidade de toda a gestão do 
sistema de saúde no município, incluindo a 
assistência aos cerca de 7 milhões de paulistanos 
usuários diretos do Serviço Público de Saúde. 
Esta população é atendida em 621 unidades 
municipais, estaduais, federais ou privadas 
(conveniadas ou contratadas) prestadoras de 
serviços SUS.   

A Gestão Plena do Sistema é o instrumento 
que possibilita às Secretarias Municipais de 
Saúde gerir o Sistema de Saúde Público. Ela 
garante os instrumentos legais e administrativos 
essenciais para dar lógica a este sistema, sendo 
a Regulação do Acesso o mecanismo básico que 
permite alocar e utilizar os recursos de forma 
otimizada, garantindo a eqüidade no acesso do 
cidadão aos serviços públicos de saúde. 

A Regulação equivale a um Sistema de 
Referência e Contra-Referência, no qual o fluxo 
de pacientes obedece a uma lógica de 
regionalização geográfica e de disponibilização 
de vagas de acordo com as necessidades do 

paciente e da capacidade resolutiva da rede de 
atenção. 

Em um sistema de saúde no qual a 
referência e contra-referência estejam bem 
implementadas, o fluxo típico a ser seguido pelo 
cidadão que necessite de atendimento se inicia 
na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima 
de sua residência. Em se fazendo necessário, ele 
deve ser encaminhado a um Ambulatório de 
Especialidades para realização de exames 
complementares ou consultas especializadas. De 
volta à sua UBS, e de posse do resultado do 
exame ou da consulta, o paciente continua o seu 
tratamento localmente, podendo ser encaminhado 
para novos exames ou consultas, ou mesmo para 
uma internação hospitalar. 

Cada um desses passos utiliza recursos 
públicos – profissionais de saúde, equipamentos 
e leitos – compartilhados por toda a população. A 
organização necessária para implementar e 
operar o Sistema de Referência e Contra-
referência não é trivial. A que Ambulatório de 
Especialidades (AE) deve ser encaminhado um 
paciente que tenha sido atendido em sua UBS e 
que necessite ser submetido a um exame de 
ultra-sonografia.? Certamente o critério regional é 
importante e o paciente deve ser encaminhado 
para um AE próximo de sua residência ou de seu 
local de trabalho. Mas como garantir que haja 
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vaga para que ele seja atendido em um dado AE? 
Como garantir que o procedimento solicitado seja 
realizado em tempo hábil? Como saber se o 
procedimento agendado foi mesmo realizado? 

A resposta não é fácil e passa 
necessariamente pela utilização de um Sistema 
de Informação em Saúde adequado. 

Ao processo de Regulação normalmente se 
associa o processo de Autorização de 
Procedimentos, ou seja, certos encaminhamentos 
requerem aprovação antes de serem efetivados. 
Os procedimentos tidos como de alta-
complexidade e as internações hospitalares são 
casos típicos de procedimentos que requerem 
uma autorização formal do Gestor municipal 
antes de serem executados. Assim, o Sistema de 
Informação também deve ser capaz de 
reconhecer os procedimentos que requerem 
alguma forma de autorização prévia e encaminhar 
a solicitação dos mesmos ao “médico 
autorizador“. 

Finalmente, uma vez que o procedimento 
tenha sido executado, é importante que o 
Atendimento realizado seja registrado, para que 
se possa saber que aquele paciente realmente 
passou pelo procedimento tal como agendado. 
No caso de um exame para fins de diagnóstico, é 
importante registrar o diagnóstico encontrado. No 
caso de consultas, é importante saber a conduta 
proposta, incluindo a medicação prescrita. 

Se este conjunto de dados estiver 
disponível em um Sistema de Informação de boa 
qualidade, torna-se possível dar respostas a 
algumas questões básicas da Gestão do 
Atendimento em Saúde. 

Uma questão que emerge da complexidade 
do Setor Saúde é a de se criar mecanismos que 
possibilitem que o paciente seja identificado 
univocamente. A identificação unívoca permite 
que um cidadão do interior de São Paulo ou de 
qualquer outro estado brasileiro que venha a ser 
tratado em um Ambulatório de Especialidades ou 
Hospital da Capital seja identificado, o que 
viabiliza um Sistema de Referência e Contra-
Referência regional, e a adequada compensação 
financeira decorrente da assistência fora do 
município de origem. Os municípios que investem 
quase que exclusivamente em ambulâncias, 
utilizadas para levar seus cidadãos para 
atendimento em outras cidades, deverão 
participar de câmaras de compensação que 
garantam bom atendimento aos seus munícipes, 
sem que o município de São Paulo seja 
prejudicado. 

A identificação unívoca do cidadão-
paciente não é uma tarefa fácil, e vem sendo 
viabilizada através do projeto Cartão SUS, como 
será visto adiante. 

A identificação unívoca do paciente permite 
acompanhá-lo ao longo do seu tratamento, 
obtendo-se, então, informações sobre a qualidade 
do atendimento, resolutividade e níveis de 

reincidência. 
Sem um Sistema de Informação em Saúde 

adequado é impossível gerenciar o atendimento. 
A cidade de São Paulo está hoje totalmente 
desprovida desse Sistema e, desta forma, 
existem apenas os grandes números. Não existe 
informação detalhada que facilite o planejamento 
e não existe suporte tecnológico para operar o 
Sistema de Saúde. Hoje, o paciente encaminhado 
para um exame especializado, recebe um “vale-
exame” mas não consegue obter qualquer 
agendamento ou garantia de atendimento. Ele 
literalmente, sai à caça de um lugar onde fazer o 
exame. Esta loteria ademais impede que o Gestor 
do sistema tenha noção do que a cidade deixa de 
oferecer. 
 
As Iniciativas do Ministério da Saúde 
 

Como parte do processo de construção do 
SUS, o Ministério da Saúde vem, desde 1988, 
valorizando a utilização de Sistemas de 
Informação em Saúde. Devido à própria estrutura 
fragmentada que caracterizou o Ministério por 
tanto tempo, e em parte devido às limitações da 
tecnologia disponível, os sistemas desenvolvidos 
pelo DATASUS também resultaram em sistemas 
fragmentados, com foco em aplicações isoladas e 
não na integralidade do atendimento. 

Entre 1998 e 2002 o Ministério da Saúde 
implementou algumas iniciativas que marcaram 
uma mudança – ainda que incompleta – nos 
modelos de desenvolvimento de Sistemas.  

O projeto do Cartão Nacional de Saúde[2], 
desenvolvido como projeto-piloto em 44 
municípios tem como maior mérito o 
estabelecimento de  mecanismos para a adoção 
da identificação unívoca do paciente/cidadão. No 
entanto, o processo de cadastramento de 
pacientes e a emissão do cartão SUS 
correspondente é uma tarefa complexa que 
requer várias etapas para garantir a unicidade da 
identificação.  

Como subprodutos importantes do Projeto 
Cartão pode-se mencionar a padronização de 
procedimentos, de medicamentos, de formas de 
identificação do profissional de saúde e dos 
estabelecimentos de saúde. Uma limitação deste 
projeto se refere à utilização de máquinas do tipo 
leitora de cartão de crédito (o TAS – Terminal de 
Atendimento SUS), que tendem a serem limitadas 
em funcionalidade e em perspectiva de evolução. 

Outra iniciativa importante tomada pelo 
Ministério da Saúde, a partir de 2001, foi a do 
desenvolvimento do aplicativo SisReg para 
atender demandas de Regulação. O SisReg 
incorpora conceitos importantes de identificação 
unívoca dos Estabelecimentos de Assistência à 
Saúde e dos Profissionais de Saúde que neles 
trabalham, e busca incorporar, também, regras 
que dêem suporte à lógica do Sistema de 
Referência e Contra-referência. 
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Infelizmente, o SisReg e o Projeto Cartão 
SUS foram desenvolvidos sem que houvesse 
estreita sinergia entre os conceitos utilizados nos 
dois projetos. Como decorrência, existem 
discrepâncias importantes entre a concepção 
lógica dos dois Sistemas. Por exemplo, ambos 
utilizam o CNES – o Sistema de Informação do 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde – que inclui também os profissionais de 
saúde que neles trabalham. Entretanto, o 
conteúdo e a forma de atualização do CNES por 
estes sistemas não mantém uma lógica única. Os 
dois aplicativos possuem qualidades e problemas. 
Deve-se aproveitar a experiência do projeto-piloto 
do Cartão SUS, para aprender com seus erros e 
acertos. Já o SisReg precisava ser otimizado em 
alguns dos seus aspectos e precisava passar a 
atender funcionalidades que não foram solicitadas 
no seu projeto inicial, mas que são fundamentais 
para São Paulo.  

Ao longo de 2003, a Área de Informação e 
Informática do SUS, do Ministério da Saúde, 
realizou um esforço de alinhamento dos diversos 
sistemas do SUS em uso no País. Como 
resultado deste esforço, o MS definiu ações que 
resultaram no fortalecimento dos conceitos 
básicos propostos pelo Projeto Cartão e 
incentivaram a implantação de Sistemas 
Informatizados de apoio à Regulação.  
 
O Projeto de São Paulo: Visão Geral 
 

O Projeto de Construção do Sistema de 
Informação de São Paulo busca se valer deste 
cenário para, a um mesmo tempo, dotar a SMS 
de um Sistema de Informação em Saúde 
adequado e contribuir para o desenvolvimento de 
componentes do Sistema de Informação para o 
País. 

As prioridades de São Paulo, estabelecidas 
para 2003 e 2004 podem ser sumarizadas da 
seguinte forma: 
Regulação : Implantar a Regulação do Acesso á 
internação hospitalar, urgência e emergência, 
consultas de especialidades e SADT (serviço de 
apoio diagnóstico e terapêutico), com suporte 
tecnológico adequado. É parte essencial do 
processo de Regulação a emissão dos laudos de 
Autorização da Internação Hospitalar (AIH) e 
Autorização de Procedimentos de Alta 
Complexidade (APAC); 
Registro do Atendimento : Implantar o Sistema 
Cartão Nacional de Saúde (SCNS), de forma a 
promover o registro do Atendimento em todos os 
níveis (básico, médio e de alta complexidade); 
Renovar a estrutura de Informática  da 
Secretaria Municipal de Saúde, de forma que o 
Sistema de Informação seja um instrumento 
adequado de Gestão do Sistema de Saúde. 

Do ponto de vista de Sistema de 
Informação, estas prioridades foram traduzidas 
para os seguintes conceitos: 

� Utilizar os conceitos, padrões, métodos, fóruns, 
equipamentos, recursos humanos e infra-
estrutura já existentes na SMS-SP, no MS, e na 
PRODAM; 
� Manter aderência com os objetivos, métodos e 
padrões nacionais, porém com foco nas 
necessidades da SMS-SP; 
� Privilegiar a utilização do conjunto de conceitos 
definidos pelo Sistema Cartão SUS e seu 
entorno; 
� Obter do MS, através de Convênio, códigos-
fontes, documentação, equipamentos e 
consultoria para o Projeto; 
� Devolver ao MS os produtos de Software, 
Documentação e de Metodologia de Implantação 
desenvolvidos em SP; 
� Ter como meta atingir 100% de cobertura, no 
Município, em todos os aspectos, como EAS, 
população, profissionais e procedimentos. 

Para sua estruturação e execução, o 
Projeto foi sub-dividido em 6 subprojetos. Por 
uma questão de escopo, serão detalhados, aqui, 
apenas os subprojetos ligados diretamente à 
Gestão do Atendimento e Regulação, que 
refletem a essência do projeto: 
 
Subprojeto 1: Regulação 
 

Tem como objetivo construir a infra-
estrutura tecnológica e organizacional para 
viabilizar a Regulação do Acesso. Para isto, é 
necessário desenvolver as seguintes tarefas: 
� Levantamento das agendas de todas as 
unidades prestadoras de serviços de saúde no 
âmbito do SUS em São Paulo; 
� Negociação com o Estado e Municípios 
vizinhos, para a construção da Programação 
Pactuada e Integrada – PPI; 
� Adaptação e aprimoramento do software 
SisReg, recebido do Ministério da Saúde para 
atender as necessidades de São Paulo; 
� Implantação de 5 Centrais Regionais de 
Regulação dentro do município. 
 
Subprojeto 2: Registro do Atendimento 
 

Este subprojeto se destina a implantar o 
Sistema Cartão SUS no município. Entre as 
principais tarefas a serem desenvolvidas 
encontram-se: 
� Cadastramento de 7 milhões de cidadãos / 
pacientes, emissão e entrega dos respectivos 
cartões; 
� Cadastramento de 70 mil profissionais de 
saúde, emissão e entrega dos respectivos 
cartões; 
� Desenvolvimento do TAS/PC, software com a 
funcionalidade básica do Cartão SUS original, 
porém agora desenvolvido para execução em 
microcomputadores e não nos terminais de 
atendimento SUS (TAS); 
� Desenvolvimento e implantação de novas 
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funcionalidades para o Sistema do Cartão, de 
forma a atender as necessidades de São Paulo; 
� Superação do fracionamento do sistema de 
informação atual, integrando ao Sistema Cartão 
SUS os dados do SIA, SIAB, SISPRENATAL e de 
autorização de APAC; 
� Dotação de todos os Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde (EAS) de uma ferramenta 
de agendamento de suas atividades internas, 
bem como de cadastramento dos seus usuários.  
 
Subprojeto 3: Gestão dos Hospitais 
 

A implantação do HOSPUB, Sistema de 
Gestão Hospitalar desenvolvido pelo DATASUS, 
iniciada em 2002, é um  projeto dos mais estáveis 
na Secretaria, envolvendo 14 Hospitais, 5 Pronto-
Atendimentos e 14 Pronto- Socorros Municipais, 
em um total de 30 Estabelecimentos. 

Este subprojeto tem como objetivo apoiar a  
implantação do HOSPUB nos 29 
estabelecimentos citados, alinhando-os ao 
máximo com os objetivos globais da Gestão do 
Sistema de Saúde e promovendo a integração 
dos dados e processos com o  novo Sistema de 
Informação da SMS-SP, dentro dos limites que a 
tecnologia do HOSPUB impõe. 
 
Subprojeto 4: Gestão nas Autarquias 
 

As seis Autarquias ligadas à Secretaria 
Municipal de Saúde se encontram sob forte 
pressão do Tribunal de Contas do Município para 
que tenham maior capacidade de planejamento e 
de controle sobre a execução orçamentária. Este 
subprojeto tem como objetivo identificar, em 
conjunto com outros atores municipais, um 
Sistema de Gestão Administrativa que atenda às 
necessidades das Autarquias Municipais de 
Saúde e que possa vir a atender a Prefeitura 
como um todo.  
 
Subprojeto 5: Apoio à Gestão 
 

Seu fim é dotar as Coordenações de Saúde 
das Sub-Prefeituras de equipamentos de 
informática, redes internas e externas, estruturas 
de comunicação e Recursos Humanos 
capacitados na  utilização do Sistema de 
Informação da SMS-SP.  

Neste Subprojeto busca-se, ainda, ampliar 
o uso das informações de saúde por parte da 
população, de forma que se garanta a 
transparência das ações de Saúde, através de 
um maior  acesso  do cidadão/paciente aos 
recursos de Tecnologia da Informação.  
 
Subprojeto 6: Infra-estrutura de Integração 
 

A infra-estrutura de integração é 
fundamental para que se chegue a um Sistema 
de Informação distribuído e integrado, superando 

o conjunto de sistemas fragmentados e 
redundantes atualmente existentes. Este 
Subprojeto se estrutura ao longo dos 4 pilares 
que sustentam qualquer Sistema de Informação: 
� Tecnologia 
� Recursos Metodológicos 
� Recursos Humanos 
� Recursos Organizacionais. 

Seu objetivo é garantir que todos os 
subprojetos sejam conduzidos de tal forma que se 
construa um único Sistema de Informação para a 
SMS-SP, sem redundâncias e fragmentações. 
 
Metodologia 
 
O Desenho do Sistema Integrado 
 

A espinha dorsal inicial do desenvolvimento 
de software deste projeto é delineada pelo 
Sistema Cartão SUS e pelo o SisReg. Estes dois 
títulos de software foram desenvolvidos em 
tecnologia Java, utilizando metodologia de Unified 
Process. Ambos possuem grande conhecimento 
embutido, tanto do ponto de vista dos processos 
que se propõem a informatizar, quanto do ponto 
de vista de vocabulários e padrões. Entretanto, 
por razões históricas mencionadas anteriormente, 
eles foram desenvolvidos com pouca integração, 
o que resultou na implantação fragmentada de 
alguns conceitos fundamentais, entre os quais já 
destacamos o CNES e o Agendamento. 

Ao longo das etapas iniciais de 
desenvolvimento deste projeto ficou evidente que 
não se poderia tratar o desenvolvimento do 
software e das funcionalidades desejadas 
olhando-se apenas para as funções do SisReg e 
do Cartão SUS. 

Como decorrência desta constatação 
optou-se por desenhar o Sistema Integrado de 
Gestão e Regulação do Atendimento, de modo a 
aproveitar ao máximo os esforços já 
desenvolvidos, mas oferecendo um novo nível de 
integração, muito acima do imaginado ao início do 
projeto. O estado mental da equipe do Projeto 
passou a ser caracterizado pela concepção 
modularizada, porém integrada, do ciclo 
“atendimento – encaminhamento – regulação – 
agendamento – atendimento”. Neste estado 
mental, o Registro do Atendimento e a Regulação 
são apenas dois processos.  

Dentro da visão integrada do atendimento, 
e levando-se em conta a fragmentação existente 
nos projetos originais do Cartão SUS e do 
SisReg, o projeto de software foi remodelado de 
acordo com os seguintes princípios:   
� Unificar o CNES  e inverter o fluxo de 
informações: os dados de cadastro de EAS e 
profissionais passa a ser utilizado e atualizado 
localmente. Os dados que tenham sido alterados 
ou incluídos são periodicamente encaminhados 
ao nível federal para atualização. A este novo 
cadastro foi dado o nome de CMES, Cadastro 
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Municipal de Entidades (e profissionais) de 
Saúde. O CMES comporta residentes e a sua 
atualização é feita localmente e a atualização do 
sistema é rápida, bastando para isto que o 
organismo de controle da SMS-SP autorize a 
atualização. 
� Desenvolver o módulo de Agenda Universal  
com como finalidade de unificar o processo de 
Agendamento, que se encontrava fragmentado 
entre o Cartão SUS (agenda local)  e o SisReg 
(agenda global). A Agenda Universal permite os 
agendamentos local, global e regulado, de modo 
que este processo fica isolado da aplicação que o 
utiliza. 
� Implementar o SCAI , o Sistema de Controle 
de Acesso Integrado, que provê a camada de 
segurança de acesso única para todo o Sistema 
de Informação da SMS-SP. O SCAI permite que, 
através de login único, o Sistema reconheça e 
processe os níveis de autorização de cada 
usuário, através dos papéis associados a cada 
perfil de acesso, resolvendo conflitos, quando 
necessário. 
 
Levantamento dos Casos de Uso 
 

Como parte do Processo Unificado e a 
partir do desenho das necessidades acima, foram 
levantados com a equipe da SMS-SP todos os 
casos de uso – mais de 500 – que correspondem 
às funcionalidades desejadas. Os casos de uso 
foram classificados de acordo com a sua 
prioridade e o Comitê Gestor do Projeto elaborou 
o cronograma de implantação em função dos 
recursos disponíveis e em função da instalação 
da infra-estrutura de hardware e comunicações. 
 
Infra-estrutura de HW e Comunicações 
 

Para fazer o melhor uso possível do 
Sistema de Informação, adotou-se o princípio de 
que todas as EAS que compõem a Rede de 
Atendimento teriam um canal de banda larga de 
comunicação com a PRODAM, através da 
Internet. Via Internet, os servidores da PRODAM 
provêm todas as aplicações. Como mecanismo 
de contingência de operação, definiu-se que cada 
uma das EAS teria uma rede local composta por 
dois servidores redundantes e um conjunto típico 
de 10 computadores de Internet ou “thin-clients”. 
A operação local é importante, principalmente 
para garantir o Registro do Atendimento, usando 
o Cartão SUS. 

Esta infra-estrutura já vem sendo 
implantada e utilizada pelo Sistema.  

Uma das grandes vantagens desta 
arquitetura é a sua simplicidade de operação, 
manutenção e expansão. Do ponto de vista do 
projeto do Registro do Atendimento, ela possibilita 
que os dados estejam disponíveis on-line para 
toda a Rede de Atenção, ao contrário do projeto 
original do Cartão, que previa apenas a 

transmissão de dados em alguns períodos do dia. 
Adicionalmente, a comunicação on-line permite a 
localização imediata dos dados de pacientes que 
estejam sem seu cartão. 
 
Os Principais Atores do Projeto 
 

A história atual dos Sistemas de 
Informação da Secretaria Municipal de Saúde de 
São Paulo vem sendo escrita por um conjunto 
importante de atores.  
� A SMS-SP, na qualidade de maior interessada 
no Projeto, define as prioridades, as 
funcionalidades a serem atendidas e a seqüência 
de implantação. A estrutura funcional da SMS-SP 
prevê quadros voltados para informação e 
informática mas esta estrutura é insuficiente para 
atender as demandas do Projeto;  
� A PRODAM, Companhia de Processamento de 
Dados do Município, tem uma participação 
essencial no projeto. Coube à PRODAM a  
definição e a gestão da implantação da infra-
estrutura de hardware e comunicações; 
� O Ministério da Saúde , através do DATASUS , 
fornece não apenas as grandes diretrizes para o 
projeto – conceitos, métodos e padrões – como 
também os componentes de software a partir dos 
quais o Sistema de São Paulo vem sendo 
construído; 
� Empresas Terceirizadas . A SMS-SP mantém 
contratos com empresas de prestação de 
serviços para a construção do seu Sistema de 
Informação. Fundações, como a Fundação de 
Apoio à Tecnologia – FAT, e a Fundação 
Aplicações de Tecnologias Críticas – Atech  
prestam importantes serviços à SMS-SP. A Atech  
é a responsável por todo o desenvolvimento e 
integração de software deste Projeto. 
 
Tecnologias Utilizadas 
 

A tecnologia utilizada no Projeto é 100% 
compatível com a Internet. Sempre que adequado 
utiliza-se software público ou software livre. Os 
métodos de desenvolvimento são compatíveis 
com o Processo Unificado (UP), com a norma 
ISO 9001 para qualidade de software e com o 
CMM – Capability and Maturity Model. Estes 
requisitos facilitam a re-usabilidade de software e 
garantem uma documentação de primeira linha, 
essencial para desenvolvimentos futuros e 
manutenção do Sistema. 

O desenvolvimento do projeto é realizado 
em linguagem Java, em arquitetura J2EE[3]. O 
servidor de aplicações é Jboss. O sistema 
operacional de servidores é Linux e o dos thin-
clients é o FeeDows – por flexibilidade e para 
suporte ao Linux, no ambiente do projeto. Os 
sistemas gerenciadores de base de dados são 
PostGree para as redes locais e Oracle para a 
base municipal, em função do volume de dados 
do Município. 
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Resultados 
 

Até o momento os resultados são 
qualitativos, mas significativos, para um projeto 
com esta complexidade. O Processo Unificado, a 
adoção de um framework[4] flexível porém 
rigoroso para o desenvolvimento de software e a 
concepção integrada do Sistema de Informação 
tem permitido que os produtos do 
desenvolvimento e da integração sejam 
homologados rapidamente. Da mesma forma, a 
utilização de Casos de Uso para descrição das 
funcionalidades desejadas mostrou-se um 
instrumento fundamental para o sucesso do 
projeto, garantindo a aderência entre o solicitado 
e o implementado. 

A infra-estrutura de hardware e 
comunicações utiliza padrões de Internet, com 
software aberto, em todos os níveis. A escolha de 
Linux e FreeDows tem se mostrada acertada 
como mecanismos de se obter o máximo de 
produtividade com o mínimo de recursos 
financeiros e humanos. 

Até o momento, encontram-se em 
operação nas  Unidades definidas como 
prioritárias os módulos de Cadastro de Usuários, 
CMES, autorização de APAC, Registro do 
Atendimento, Agenda Universal, Central de 
Internação Hospitalar e autorização de AIH, 
Central de Marcação de Consultas. 

O Projeto prevê a expansão gradual do 
Sistema para que atinja os tão almejados 100% 
da cobertura no Município. 

 
Discussão e Conclusões 
 

Este é um Projeto inovador que pode 
mudar a forma de se desenvolver, implantar e 
entregar Sistemas de Informação em Saúde. 
Espera-se não apenas que o software resultante 
deste projeto seja reutilizável, mas, ainda, que os 
métodos da implantação também o sejam. 

Este Projeto representa a construção de 
um Modelo de Integração e de uma Arquitetura 
de Sistema de Informação inovadora e 
reutilizável, capaz de dar suporte às mais 
complexas aplicações em Saúde.  

Este Projeto vem resultando em um 
conjunto de componentes de software, métodos, 

modelos e documentação reutilizáveis e de 
primeira linha. Este  material será entregue ao 
Ministério da Saúde na expectativa de que seja 
absorvido e distribuído de acordo com critérios a 
serem definidos pelo Ministério. Espera-se que 
órgãos públicos e empresas em geral tenham 
acesso a esse material e possam utilizá-lo para 
melhorar o nível de informatização da área de 
saúde no País. 

Para a Cidade de São Paulo, o Projeto 
representa a chance de construir os mecanismos 
básicos que permitem a Gestão do Sistema 
Municipal de Saúde, construindo, assim, os 
mecanismos para a implantação definitiva do 
SUS em São Paulo, e contribuindo para a 
construção do SUS em todo o Brasil. 
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Resumo - O contexto em que se vive atualmente demanda das organizações uma capacidade de analisar, 
planejar e reagir rapidamente para poder acompanhar ou superar as exigências dos clientes. A todo o 
momento, uma grande quantidade de informações, sobre os mais variados aspectos dos negócios da empresa, 
é gerada, armazenada, passando a fazer parte da base de conhecimento. Entretanto, esses dados estão 
espalhados por vários sistemas de difícil integração, sem qualidade e indisponíveis para os gerentes e altos 
executivos que são os tomadores de decisões estratégicas das organizações. Para suprir essa deficiência 
surgiu o Data Warehouse (DW), que se constitui de um conjunto de arquiteturas e/ou sistemas de informação 
orientados a assunto que existem em plataformas segregadas do ambiente transacional, manipulando grande 
volume de dados, principalmente históricos, e dão origem a consultas invariavelmente não previsíveis, que tem 
por objetivo dar suporte a esses processos. O objetivo desse trabalho é apresentar como foi implementada esta 
tecnologia na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os principais conceitos e questões envolvidas, 
procurando enfatizar a importância de sua utilização para garantir agilidade e segurança na tomada de decisão 
na área da Saúde, definindo o caminho a ser desenvolvido desde a modelagem até a implantação de um DW. 
 
Palavras-chave: Data Warehouse, Sistemas de Apoio à Decisão, Sistemas de Informações Executivas. 
 
Abstract -  O contexto em que se vive atualmente demanda das organizações uma capacidade de analisar, 
planejar e reagir rapidamente para poder acompanhar ou superar as exigências dos clientes. A todo o 
momento, uma grande quantidade de informações, sobre os mais variados aspectos dos negócios da empresa, 
é gerada, armazenada, passando a fazer parte da base de conhecimento. Entretanto, esses dados estão 
espalhados por vários sistemas de difícil integração, sem qualidade e indisponíveis para os gerentes e altos 
executivos que são os tomadores de decisões estratégicas das organizações. Para suprir essa deficiência 
surgiu o Data Warehouse (DW), que se constitui de um conjunto de arquiteturas e/ou sistemas de informação 
orientados a assunto que existem em plataformas segregadas do ambiente transacional, manipulando grande 
volume de dados, principalmente históricos, e dão origem a consultas invariavelmente não previsíveis, que tem 
por objetivo dar suporte a esses processos. O objetivo desse trabalho é apresentar como foi implementada esta 
tecnologia na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os principais conceitos e questões envolvidas, 
procurando enfatizar a importância de sua utilização para garantir agilidade e segurança na tomada de decisão 
na área da Saúde, definindo o caminho a ser desenvolvido desde a modelagem até a implantação de um DW. 
 
Key-words: Data Warehouse, Decision Support Systems, Executive Information Systems. 
 
 
Introdução 
 O contexto em que se vive atualmente 
demanda das organizações uma capacidade de 
analisar, planejar e reagir rapidamente para poder 
acompanhar ou superar as exigências dos clientes 
e à ameaça da concorrência. Para que isto 
aconteça, é necessário que a organização tenha 
disponível, quando necessário, as informações que 
constituem a base para obtenção de vantagens 
competitivas e maior fidelidade dos clientes. 

As inovações tecnológicas que estão 
chegando ao mercado permitem que as 
informações que irão garantir a supremacia da 

organização nesse novo mercado sejam 
manipuladas a nível global e num grande volume. 

A todo o momento uma grande quantidade 
de informações, sobre os mais variados aspectos 
dos negócios da empresa, é gerada e armazenada, 
passando a fazer parte da base de conhecimento. 
Entretanto, esses dados estão, geralmente, 
espalhados por vários sistemas, de difícil 
integração, sem qualidade e indisponíveis para os 
gerentes e altos executivos que são os tomadores 
de decisões estratégicas das organizações. Para 
suprir essa deficiência surgiu o Data Warehouse 
(DW), que se constitui de um conjunto de 
arquiteturas e/ou sistemas de informação 
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orientados a assunto que existem em plataformas 
segregadas do ambiente transacional, manipulando 
grande volume de dados, principalmente históricos, 
e dão origem a consultas (read-only) 
invariavelmente não previsíveis, que tem por 
objetivo dar suporte a esses processos, segundo 
W. H. Inmon [1]. 

Nesse sentido, considerando a importância 
da informação em subsidiar à tomada de decisão, 
está sendo implantado um Data Warehouse para 
avaliação das áreas de atuação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

A ANVISA é uma autarquia sob regime 
especial, ou seja, uma agência reguladora 
caracterizada pela independência administrativa, 
autonomia financeira e estabilidade de seus 
dirigentes durante o período de mandato, vinculada 
ao Ministério da Saúde. 

A finalidade institucional da Agência é 
promover a proteção da saúde da população por 
intermédio do controle sanitário da produção e da 
comercialização de produtos e serviços submetidos 
à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos 
processos, dos insumos e das tecnologias a eles 
relacionados. Além disso, exerce o controle de 
portos, aeroportos e fronteiras e a interlocução 
junto ao Ministério das Relações Exteriores e 
instituições estrangeiras para tratar de assuntos 
internacionais na área de vigilância sanitária. 

Os sistemas operacionais existentes estão 
atendendo a ANVISA de forma satisfatória, porém, 
esse atendimento é direcionado aos usuários 
operacionais. Os módulos gerenciais dos sistemas 
existentes não atendem as demandas de 
informações não estruturadas para a tomada de 
decisão. Essas demandas são constantes e, na 
maioria das vezes, não é possível atender dentro 
da expectativa em relação ao prazo. Em muitos 
casos, quando a demanda é atendida, a decisão já 
tem sido tomada com a informação que o usuário 
dispunha. Em outros, após analisar o resultado, o 
usuário solicita modificações no mesmo, gerando 
nova demanda a qual passa a concorrer com outras 
que já estão na fila, enfim, não se consegue 
atender bem os clientes tomadores de decisão.  
 
Metodologia 

Em meados de 2002, para resolver este 
problema, a ANVISA tomou a decisão de adotar a 
tecnologia de Data Warehouse (DW). 

Começou então o desenvolvimento de um 
protótipo em uma área escolhida, levando-se em 
conta a complexidade e a importância da mesma 
para a missão da ANVISA, que foi a Avaliação de 
Serviços de Saúde. 

Novos temas foram desenvolvidos, 
posteriormente, no DW, como Recursos Humanos, 
Arrecadação e outros.  

A ANVISA tem desenvolvido o DW de forma 
corporativa e incremental. O fato é que o DW se 
tornou a solução proposta para apoiar o processo 
decisório na instituição. 

As principais fontes de dados do DW são os 
sistemas transacionais ou On-Line Transaction 
Processing (OLTP) que atendem aos usuários da 
ANVISA e do Ministério da Saúde. Esses sistemas 
possuem bases de dados relacionadas com o 
assunto de interesse e que estão disponíveis para 
os processos de extração, transformação e carga 
(ETC).  

A integração de várias fontes é feita por meio 
do compartilhamento do significado dos dados. É 
uma característica que permite que informações de 
fontes distintas possam ser vinculadas entre si e 
apresentadas com significado correto, lado a lado, 
no mesmo relatório.  

No caso do Tema Avaliação de Serviços de 
Saúde, a principal fonte de dados externos é o 
DATASUS, por meio dos diversos sistemas 
existentes. 

A metodologia de desenvolvimento do DW é 
baseada na proposta por Kimball [2] do ciclo de 
desenvolvimento do DW. 

Para a infra-estrutura de DW, foram 
adquiridos equipamentos com grande área de disco 
para armazenar o volume de dados e com 
processadores paralelos para proporcionar 
melhores tempos de resposta. 

Os processos de extração e de 
transformação são executados utilizando soluções 
próprias da ANVISA, por meio de ferramenta de 
programação, portanto, a Staging Área, para 
transformar e integrar os dados operacionais antes 
de serem carregadas para o DW, começa no 
próprio ambiente operacional. Os arquivos 
resultantes desses processos de extração e 
transformação, no ambiente operacional, são 
transportados para a plataforma onde se encontra o 
DW. Após o processo de transporte, ocorrem ainda 
processos de transformação onde os dados sofrem 
as últimas alterações e são carregados no DW, por 
meio das ferramentas do Sistema Gerenciador de 
Banco de Dados Oracle. 

Os dados do DW estão armazenados ao 
nível de granularidade mais atômico possível e de 
forma corporativa incremental. 

A modelagem dos dados é multidimensional, 
na visão estrela (star schema), documentada com o 
Software Power Designer. 

As principais questões observadas na 
modelagem, para que as consultas não 
produzissem resultados incorretos, foram: 
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• Atributos semi-aditivos e não aditivos: 
Uma operação não aditiva, como o cálculo da 
margem bruta, pode ser computada em qualquer 
plano da tabela de fatos, lembrando-se de calcular 
o quociente das somas, não a soma dos 
quocientes. Em outras palavras, o resultado deve 
ser a divisão das somas e não o inverso. Uma 
operação semi-aditiva não pode ser adicionada ao 
longo de todas as dimensões da tabela de fatos, 
deve-se limitar com isso a operação às dimensões 
válidas. 
• Dimensões descaracterizadas: Números 
de controle de documentos, como números de 
autorizações ou números de controle, normalmente 
são representados como dimensões 
descaracterizadas (isto é, chaves de dimensão sem 
uma tabela correspondente) em tabelas de fatos 
em que o grão da tabela é o documento 
propriamente dito ou uma linha de item do 
documento. 
• Dimensões derivadas que suportam 
agregados: Ë extremamente importante construir 
tabelas de fatos derivadas (resumidas) em vários 
níveis superiores de detalhe para melhorar o 
desempenho das consultas, que de outra forma 
apresentariam um grande número de registros.
 Existem muitas formas de agregados no DW, 
sendo as mais comuns: 

a.  Cumulativa simples: as transações diárias 
são transportadas do ambiente operacional e 
resumidas em forma de registros no DW. O resumo 
pode ser feito por qualquer área de interesse, 
segundo a qual o DW esteja organizado. 

b.  Resumo rotativo : os dados passam do 
ambiente operacional para o DW como mencionado 
anteriormente. A diferença está na forma como é 
agregado. Por exemplo, nesta estrutura, nos 
primeiros sete dias da semana a atividade é 
resumida em sete posições diárias. No oitavo dia, 
as sete posições diárias são acumuladas e 
colocadas na primeira posição semanal. No final do 
mês, as posições semanais são acumuladas e 
colocadas na primeira posição mensal. No final do 
ano, as posições mensais são acumuladas, e a 
primeira posição anual é carregada. Existem 
vantagens e desvantagens nesta abordagem com 
relação a anterior: 

� Os dados podem ser processados 
para encontrar o ponto mais alto, mais baixo, a 
média, e assim por diante. 

� A primeira e a última ocorrência de 
dados podem ser dispostas em um bloco. 

� Dados de determinados tipos, 
inseridos nos limites de diversos parâmetros, 
podem ser mensurados. 

� Dados válidos em relação a um 
determinado momento podem ser dispostos em um 
bloco. 

� Os dados mais antigos e os mais 
recentes podem ser dispostos em um bloco. 

c.  Dimensões grandes: não se devem 
desmembrar as dimensões, mesmo que elas sejam 
extensas, pois poderá causar um desempenho 
limitado. A melhor abordagem para rastrear 
modificações nessas tabelas é subdividi-las em 
minidimensões compostas por pequenos conjuntos 
de atributos estruturados para conter um número 
limitado de valores. 

d.  Dimensões de modificação lenta: o DW 
deve representar de forma concreta o histórico 
passado, por isso não se pode considerar que as 
entidades não se modificam ao longo do tempo. 
Entretanto, a solução não será incluir tudo na tabela 
de fatos ou tornar cada dimensão dependente no 
tempo. Em vez disso, deve-se explorar o fato de 
que a maioria das dimensões é constante ao longo 
do tempo e que se pode preservar uma estrutura 
dimensional independente, incluindo relativamente 
poucas adições para capturar o aspecto temporal 
das modificações. Essas dimensões praticamente 
constantes são chamadas de dimensões de 
modificação lenta. Existem três opções de 
modificação destas dimensões, cada uma delas 
resultando em um diferente nível de rastreamento 
de modificações ao longo do tempo: 

� Substituir os valores antigos dos 
registros da dimensão e, portanto, perder a 
capacidade de rastrear o histórico passado. 

� Adicionar um registro à dimensão, 
contendo os novos valores do atributo no momento 
da mudança, para segmentar o histórico entre a 
descrição antiga e a nova descrição com muita 
precisão. 

� Criar novos campos “atuais” no 
registro original da dimensão para incluir os novos 
valores do atributo, mantendo também seus valores 
originais, permitindo dessa forma descrever o 
histórico anterior e o posterior à mudança tanto em 
relação aos valores originais do atributo quanto aos 
valores atuais. 

e.  Tabela de fatos sem fatos: alguns 
processos que são representados no DW produzem 
tabelas de fatos semelhantes às tabelas que foram 
construídas, mas que não contém fatos 
mensuráveis. São chamadas de tabelas de fatos 
sem fatos. As duas principais variações dessas 
tabelas são tabelas de rastreamento de eventos e 
tabelas de cobertura. Os eventos são geralmente 
modelados por uma tabela de fatos contendo 
algumas chaves, cada qual representando uma 
dimensão do evento, freqüentemente não estão 
associadas a fatos numéricos óbvios. As tabelas de 
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cobertura são, freqüentemente, tabelas de eventos 
que não ocorreram e, de modo geral, não contém 
fatos assim como as tabelas de rastreamento de 
eventos. 

Para acessar os dados do DW e realizar 
suas análises, os usuários finais utilizam a 
ferramenta On-Line Analytical Processing (OLAP) 
da Microstrategy. 

Os resumos e agregações são 
disponibilizados para acesso pelos usuários finais 
no mesmo ambiente do DW corporativo, podendo o 
usuário acessar, até mesmo, os dados mais 
atômicos, obedecendo à abrangência do Tema. 

Durante a implementação do DW foram 
identificadas as seguintes dificuldades: 
• Falta de envolvimento/comprometimento de 

profissionais, com os perfis necessários. Para o 
desenvolvimento de um projeto de DW, é 
imprescindível que a equipe designada para o 
trabalho, além de estar envolvida e 
comprometida com o resultado deste trabalho, 
reúna, também, o domínio completo dos 
seguintes pontos: Conhecimento de 
modelagem multidimensional; Conhecimento 
do negócio do cliente; Conhecimento das 
necessidades do cliente; Conhecimento das 
bases e sistemas de origem (sistemas legados) 
– esta dificuldade fez com que houvesse uma 
troca completa da equipe que iniciou o projeto, 
trazendo um atraso na implantação do DW; 

• Falta de delimitação de um escopo para a 
primeira versão do projeto. O cliente tende a 
querer todas os dados existentes nos sistemas 
legados (fontes), desde a primeira versão. Isso, 
geralmente aumenta a complexidade do 
modelo, gerando dificuldade na utilização pelos 
usuários, o que leva ao desânimo e abandono, 
deixando a impressão de que DW é muito 
complicado e difícil de ser usado – não se 
terminava o primeiro projeto porque não se 
sabia onde este era finalizado; 

• Falta de uma previsão orçamentária compatível 
com o projeto – a aquisição de equipamentos e 
software dependia de verba a ser alocada. 
Conforme a metodologia adotada, foram 

executados 11 (onze) processos para que fosse 
possível extrair os dados do banco de dados de 
produção e enviá-los para o DW. O conjunto 
desses processos é chamado, por Ralph Kimball 
[2], de Sistemas de Extração de Dados de 
Produção (SEDP) e são: 

1. Extração primária; 
2. Identificação dos registros modificados; 
3. Generalização de chaves para dimensões 

em modificações; 
4. Transformação em imagens de registros de 

carga; 

5. Migração do sistema legado para o sistema 
DW; 

6. Classificação e construção de agregados; 
7. Generalização de chaves para agregados; 
8. Carregamento; 
9. Processamento de exceções; 
10. Garantia de qualidade e 
11. Publicação.  

Foi necessária a criação de rotinas de carga 
para atender determinadas situações que 
ocorreram. 

A catalogação dos sistemas de produção que 
alimentam o DW é de suma importância para 
identificação precisa da extração primária dos 
dados. 

Pode-se dizer que o processo de limpeza e 
transformação dos dados que foram carregados no 
DW serviu para corrigir algumas imperfeições 
contidas nas bases de dados transacionais, a fim 
de fornecer ao usuário do sistema analítico dados 
concisos e com uma qualidade que permitisse uma 
tomada de decisão baseada em valores mais 
próximos dos reais.  

Idealmente, pode-se imaginar que o dado 
deveria apenas ser convertido para padronização 
de medidas, porém existem valores incorretos nas 
bases de dados transacionais, os quais não podem 
ser propagados, principalmente no momento em 
que serão analisados, muitas vezes 
comparativamente.  

Como exemplo, existem campos de 
preenchimento obrigatório, com valores que não 
existem na tabela relacionada, como Município. 

Existem campos preenchidos, como o de 
Nascidos Vivos, que é previsto ser preenchido 
quando existe o nascimento de crianças, mas estão 
preenchidos para indivíduos do sexo masculino. 

Além disso, a limpeza é necessária porque 
os dados normalmente advêm de uma fonte muitas 
vezes desconhecida, concebida há muito tempo, 
contendo muito “lixo” e inconsistência, porque o 
interesse de cada usuário ao preencher os dados 
relativos a qualquer assunto é específico a este. 

Por isso, nessa fase do DW, fez-se a limpeza 
dos dados, para haver compatibilidade entre os 
mesmos. O processo de limpeza não estará 
completo sem que se possam livrar os dados de 
problemas que, por algum motivo, passaram 
despercebidos nos sistemas de origem, tais como: 
códigos inválidos e preenchimento de vários 
campos com valores incompatíveis entre si. A 
própria modelagem do sistema transacional pode 
conter “pontos fracos” que permitam, por assim 
dizer, a existência de dados inconsistentes, os 
quais podem e devem ser filtrados antes da carga 
no DW. 
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Pode-se e encontraram-se dados com os 
seguintes problemas: 
• Diferenças de unidades : campos de idade dos 

pacientes em anos ou em meses, sendo 
necessário converter todas as medidas para 
qualquer uma das duas (ou todas em anos, ou 
todas em meses) ou, mantendo-as, entender 
como devem ser trabalhadas; 

• Diferenças de precisão : alguns valores 
representados, por exemplo, com duas casas 
decimais em uma tabela e com quatro casas 
decimais em outra tabela, cabendo ao 
administrador do DW definir qual a precisão 
desejada; 

• Diferenças de códigos ou expressões : em 
campos que são codificados nos sistemas 
transacionais a fim de reduzir o espaço de 
armazenamento, agilizar e padronizar a entrada 
de dados, para que não existam valores iguais 
com significados diferentes; 

• Diferenças de granularidade : é  o caso de um 
campo que totalize as horas despendidas para 
realizar uma determinada tarefa, como reuniões 
realizadas num mês que pode ser confundido 
com outro campo que totalize as horas gastas 
com reuniões numa semana, não sendo 
possível utilizar estes campos para realizar 
comparações ou totalizações sem as devidas 
conversões; 

• Diferenças de abstração : no caso do campo 
de telefone ser armazenado com o DDD 
separado dos números normais em uma fonte 
enquanto que em outra fonte estes números 
estão combinados em um só campo. 
Normalmente as ações de correção das 

anomalias encontradas não se deram 
automaticamente com uma rotina específica, até 
porque isto poderia ter sido feito já na própria base 
transacional. O que se procurou é solucionar as 
pendências caso a caso, tentando corrigir inclusive 
a base original.  

O processo de transformação de dados no 
DW ocorreu porque as origens dos dados são de 
sistemas diferentes, sendo necessário padronizar 
os diferentes formatos. Por exemplo: em alguns 
sistemas a informação sobre o sexo do cliente pode 
estar armazenada no seguinte formato: “M” para 
Masculino e “F” para Feminino. Porém, em algum 
outro sistema pode estar armazenado como “H” 
para Masculino e “M” para Feminino e assim 
sucessivamente. Quando esses dados forem 
carregados para o DW, deve-se ter uma 
padronização deles, ou seja, quando o usuário for 
consultar o DW, ele não pode ver informações 
iguais em formatos diferentes [1].  

A carga dos dados foi feita a partir de um 
sistema de banco de dados temporário, no qual os 

dados já passaram pelo processo de limpeza e 
integração (transformação). As tabelas que são 
atualizadas no sistema de DW foram montadas 
utilizando-se agregações, sumarizações e 
ordenações dos dados. 

A velocidade de carga influencia de forma 
drástica na performance do sistema. Muitas vezes 
são excluídos os índices de ordenação das tabelas 
com a finalidade de reduzir a quantidade de 
controles a serem monitorados pelo Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), 
reconstruindo-as posteriormente, após a conclusão 
da carga. 

A todo o momento são realizadas alterações 
nas bases de dados transacionais. Estas 
modificações, inclusões de novos registros ou 
cadastro de novos dados, devem ser atualizadas 
para o DW a fim de que este esteja condizente com 
a atualidade das fontes de origem. Esta 
periodicidade deve ser determinada levando-se em 
conta o volume de dados e a necessidade dos 
usuários, podendo ser diária, semanal, mensal ou 
qualquer outro período determinado. 

 
Resultados 
 Os estudos realizados até o presente 
momento mostram que é possível, a partir do DW 
implantado, no Tema Avaliação em Serviços de 
Saúde, executarem-se diversos relatórios 
gerenciais, com a especificidade de cada usuário, 
para que este possa tomar a melhor decisão. 
 Existem dados relativos a Internações 
Hospitalares (AIH) desde janeiro de 2000 até dois 
meses anteriores ao atual. Em relação a 
Autorizações de Procedimentos de Alta 
Complexidade (APAC) existem dados desde janeiro 
de 1998 até um mês anterior ao atual e, em relação 
ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), os dados são atualizados 
semanalmente. 

Todos estes dados podem ser cruzados em 
inúmeros relatórios. 

Podem-se executar relatórios gerenciais 
sobre qualquer uma das seguintes dimensões 
(pontos de vista do usuário), combinadas de 
qualquer modo, em relação, por exemplo, a AIH: 
• Hospital; 
• Município do Hospital; 
• Unidade da Federação do Hospital; 
• Natureza do Hospital; 
• Tipo de AH; 
• Especialidade; 
• Caráter da Internação; 
• Procedimento Solicitado; 
• Procedimento Realizado; 
• Diagnóstico Principal; 
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• Diagnóstico Secundário; 
• Motivo de Cobrança; 
• Tipo de UTI; 
• Sexo; 
• Nacionalidade; 
• Município do Paciente; 
• Unidade da Federação do Paciente; 
• Idade de Internação do Paciente; 
• Idade de Saída do Paciente; 
• Data de Internação; 
• Data de Saída; 
• Data de Emissão e outras. 

Pode-se também cruzar com dados do 
CNES, como: 
• Fluxo de clientela; 
• Equipamentos; 
• Níveis de Hierarquia; 
• Município do Paciente; 
• Tipo de Unidade; 
• Atendimento Prestado; 
• Leitos; 
• Serviços Especializados; 
• Habilitações e outras. 

Também dados da APAC podem ser 
utilizados. 

Os valores, a partir das dimensões 
anteriores, que podem ser visualizados são: 
• Quantidade de AIH´s; 
• Idade média, máxima ou mínima (de internação 

e saída); 
• Total de óbitos; 
• Total de nascidos vivos; 
• Total de saídas; 
• Total por qualquer uma das dimensões; e 

diversos outros. 
  
Discussão e Conclusões 

A implantação da tecnologia de Data 
Warehouse, em uma instituição de saúde, de 
qualquer porte, possibilita a busca e interpretação 
de informações armazenadas, garantindo maior 
acuricidade nas tomadas de decisão; permite 
estabelecer uma aproximação integrada e 
colaborativa para capturar, criar, organizar e usar 
todos os ativos de informação de uma empresa; 
consegue antecipar as mudanças bruscas no 
mercado; conhecer o negócio; ter uma visão clara 
sobre novos negócios; auxilia na implementação de 
novas ferramentas gerenciais; ter conhecimento 
sobre novas tecnologias, produtos ou serviços que 
possam afetar direta e indiretamente o seu negócio. 
 Deve-se atentar para os possíveis erros na 
implantação de um DW que, segundo o Data 
Warehousing Institute [3] são: 

1. Começar o projeto com o tipo errado de 
patrocínio; 

2. Gerar expectativas que não podem ser 
satisfeitas, frustrando os executivos quando 
da utilização do DW; 

3. Dizer: “Isto vai ajudar os gerentes a tomar 
decisões melhores” e outras informações 
politicamente ingênuas; 

4. Carregar o DW com informações só 
“porque estavam disponíveis”; 

5. Falhar no objetivo de acrescentar valor ao 
dada por meio de mecanismos de 
desnormalização, categorização e 
navegação assistida; 

6. Escolher um gerente que seja voltado para 
a tecnologia e não para o usuário; 

7. Focalizar em dados tradicionais internos 
orientados a registro e ignorar o valor 
potencial de dados textuais, imagem, som, 
vídeo e dados externos; 

8. Fornecer dados com definições confusas e 
sobrepostas; 

9. Acreditar nas promessas de desempenho, 
capacidade e escalabilidade dos 
vendedores de produtos e 

10. Usar o DW como justificativa para 
modelagem de dados e uso de ferramentas 
case. 

 A ANVISA pode e propõe-se a disponibilizar, 
a todos os órgãos interessados, o modelo de dados 
que implantou e que possibilitará, aos usuários, 
neste primeiro momento, da AIH, APAC e CNES 
partir de um ponto mais avançado visando 
implantar um sistema de suporte à decisão, 
utilizando a tecnologia de um DW. 

Este trabalho serve também para despertar o 
interesse para a área de suporte à decisão, uma 
área que pode e deve disponibilizar as informações 
necessárias, consolidadas e, principalmente, em 
tempo hábil aos tomadores de decisão. 
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Resumo - O uso de dispositivos móveis do tipo PDA (Personal Digital Assistants) conjugado a redes sem-fio 
para troca de dados com Sistemas de Informação Hospitalar (SIH) acrescentam uma relevante mobilidade no 
atendimento beira-de-leito. Recursos básicos, como visualização e alteração dos registros médicos, implicam 
no uso de tecnologias já dominadas, entretanto, a visualização de imagens médicas (como radiografias, ultra-
sonografias, etc) preservando sua resolução original esbarra ainda nas limitações de processamento, memória 
e resolução de tela dos PDAs. O objetivo deste trabalho é expor as otimizações de software e seus resultados 
em uma solução baseada em código-livre utilizada na visualização de imagens médicas para PDAs, 
considerando a intenção de se preservar a resolução original das imagens médicas aliado a um satisfatório 
desempenho do aplicativo e viabilizando assim a visualização de imagens médicas da maneira proposta. 
 
Palavras-Chave: PDA, Imagem Médica, Otimização, JPEG, IJG, Ambiente Hospitalar, Sistemas de Informação. 
  
Abstract - The adoption of wireless networks and mobile devices such as PDAs (Personal Digital Assistant) 
inside a Hospital Information System (HIS) adds important value into bedside medical procedures, allowing 
access to patient records and also recording into hospital database. These functionalities are based in regular 
technologies. However, medical images such as tomography, ultrasonography and magnetic resonance are not 
so easy to handle in PDAs due to the processing limitations, memory capacity and display size constraints. 
Considering images with high resolution we will find serious performance constraints in running this kind of 
images in PDAs. The aim of this project is to show software optimizations and the results in an open-source 
solution that is used in the medical images visualization process in PDAs, maintaining the quality and resolution 
of the medical image and also considering the relationship between software performance and image quality and 
its use inside the HIS as proposed. 
 
Key-words: PDA, Medical Image, Optimization, JPEG, IJG, Hospital Environment, Information System. 
 
 
Introdução 
 

O Hospital Estadual de Bauru (HEB), 
inaugurado em Outubro de 2002 e construído sobre 
um prédio de cinco andares, com 400 leitos, 27 
consultórios e 11 salas de cirurgia possui o sistema 
PACS (Picture Archiving and Communication 
System) para aquisição e gerenciamento das 
imagens médicas hospitalares no formato DICOM 
(Digital Imaging and Communication in Medicine). 
Integrado ao SIH do hospital, esse sistema permite, 
entre outras, a distribuição de imagens no formato 
DICOM a partir de um servidor de imagens para 
computadores clientes, possibilitando a visualização 
de imagens médicas em qualquer computador 
pessoal com suporte a esse procedimento [1]. No 
intuito de levar mobilidade ao atendimento beira-de-
leito, o projeto RWIMIH (Redes Wireless de 
Informações Médicas Intra-Hospitalares) vem sendo 
desenvolvido em parceria com o NEAD da FMB - 
Unesp e o LTIA/WCC (Wireless Competence 

Center) da FC - Unesp Bauru. Este projeto 
contempla o desenvolvimento de uma solução 
integrada ao SIH que permita acesso a esse 
sistema a partir do desenvolvimento de um módulo 
para dispositivos móveis, com foco específico em 
dispositivos PDA (Personal Digital Assistent) e 
contemplando a visualização de imagens médicas 
de alta resolução.  O projeto RWIMIH possui um 
cronograma de quatro fases a serem desenvolvidas 
no transcorrer de 18 meses a partir de Janeiro de 
2004 e inclui atividades de desenvolvimento 
computacional, implantação de infra-estrutura 
tecnológica, avaliação médica do sistema para 
PDAs e avaliação da aplicação prática da solução 
junto ao corpo clínico do HEB. 

O PDA, conjugado com uma infra-estrutura 
de redes sem-fio 802.11b [2] garante mobilidade e 
agilidade no atendimento médico hospitalar, evita 
re-trabalho em atividades como prescrição (por 
evitar que dados sejam registrados em meios 
diversos para só então serem repassados ao SIH) e 
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previne também erros e más interpretações 
decorrentes disso [3]. Sem o conceito de 
mobilidade, a consulta a qualquer imagem médica 
de determinado paciente exige que o médico se 
desloque do leito até algum terminal computacional. 
Tirando proveito do fato do HEB não adotar filme 
radiográfico para impressão e visualização de 
imagens médicas para a grande maioria dos 
pacientes, usando um PDA é possível acessar o 
servidor de imagens do hospital e então realizar a 
visualização da imagem médica no próprio local de 
atendimento. 
 
Metodologia 
 

Sistemas de Informações Hospitalares de 
atendimento beira-de-leito integrados ao sistema 
PACS, distribuem imagens médicas seguindo o 
padrão DICOM. No HEB, para serem visualizadas 
em dispositivos móveis, em particular PDAs, as 
imagens médicas são convertidas do padrão 
DICOM para o padrão JPEG [4], tornando-se então 
disponíveis para distribuição em redes sem-fio [1] e 
conferindo mobilidade no atendimento médico 
hospitalar (fig. 1). Para a conexão sem-fio ser 
viabilizada, a tecnologia 802.11b é adotada como 
forma de acesso baseado em padrões abertos e 
não regulamentado [2] e conectados a essa rede 
PDAs acessam as imagens em formato JPEG no 
servidor de imagens utilizando a tecnologia de Web 
Services [5][6] para acesso a dados a partir de 
diversos tipos de dispositivos (como um PDA ou um 
notebook) através da Intranet do HEB. Com a 
tecnologia de Web Services, um único aplicativo 
sendo executado no servidor é capaz de processar 
requisições de imagens, considerando as regras de 
negócio do hospital, e oferecer em resposta a essas 
consultas a imagem requisitada pelo cliente remoto 
sobre a rede Intranet ou até mesmo Internet. Dessa 
maneira, um único aplicativo no servidor é capaz de 
processar várias requisições de imagens oriundas 
de diversos dispositivos concorrentemente, 
independente de sua arquitetura de hardware, 
desde que mantendo os mesmos padrões de 
comunicação estabelecidos pelo Web Service, 
garantindo assim a comunicação entre aplicativos 
sendo executados em plataformas diferentes 
(PDAs, notebooks, etc) com o aplicativo de 
distribuição de imagens sendo executado no 
servidor. 
 Para garantir a segurança dos dados 
trafegados na rede sem-fio implementada no HEB, 
foi implementado um sistema de autenticação e 
controle de usuários. Desse modo é possível 
proteger todos os usuários corporativos da rede de 
possíveis ameaças à segurança dos dados. 

 
Figura 1: Solução adotada no HEB, utilizando o 

Servidor DICOM e rede sem-fio 
 

O JPEG, padrão aberto para compactação 
de imagens, permite a compactação com perdas 
(lossy) ou sem perdas (lossless) de informação e 
possibilita a visualização dessas imagens médicas 
em dispositivos com ou sem suporte ao padrão 
DICOM. Quando a compactação da imagem está 
em formato lossless, o tamanho do arquivo é maior 
em relação a uma imagem lossy e sua 
descompactação demanda maior poder de 
processamento do dispositivo [4], porém garantindo 
maior qualidade na imagem disponível para o 
médico. Existe, portanto, uma relação íntima entre 
qualidade da imagem e desempenho do dispositivo.  
Considerando as restrições técnicas (menor poder 
de processamento, tamanho reduzido de tela e 
menor memória disponível para armazenamento e 
programas) intrínsecas a um PDA, como os 
regularmente encontrados no mercado, a questão 
da visualização de imagens nesse tipo de 
dispositivo fica atrelada ao desempenho que este 
pode oferecer e na eficiência do algoritmo de 
visualização, o que impacta diretamente na 
resolução e na qualidade da imagem médica a ser 
exibida [1]. No HEB, ao contrário da maioria das 
soluções já existentes [7][8] foi adotada a estratégia 
de oferecer imagens sem perdas de resolução e 
qualidade, o que implica em maior esforço 
computacional. Esse esforço demanda otimizações 
do aplicativo para atender as limitações técnicas 
dos PDAs comerciais. O uso de imagens JPEG 
lossless é possível já que o HEB possui em seu 
servidor de imagens DICOM um componente de 
software que distribui as imagens também neste 
formato. Uma vez tendo a imagem JPEG sem 
perdas no servidor de imagens do HEB, é possível 
distribuí-la para os demais sistemas do hospital, 
entre os quais o sistema desenvolvido para operar 
no PDA. 
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Uma vez distribuídas, as imagens podem 
ser visualizadas tanto em uma aplicação específica 
para esse fim quanto em um navegador de Internet. 
Soluções onde a imagem é visualizada no PDA 
através de um navegador de Internet [1][7] possuem 
restrições de manipulação da imagem como 
também no desempenho de exibição da mesma, 
uma vez que tais manipulações, como alteração de 
brilho, contraste, tamanho ou direção, são 
processadas remotamente e uma nova imagem 
precisa ser transferida do servidor para o dispositivo 
sempre que há uma mudança. Devem ser levadas 
em consideração ainda as restrições de memória e 
exibição de imagens dos navegadores de Internet 
para PDAs, uma vez que estes não foram 
desenvolvidos para esse propósito específico. 
Sendo assim, as imagens médicas precisam ter sua 
resolução diminuída para melhor desempenho ou 
até mesmo para viabilizar sua simples exibição. Isto 
implica em perda de resolução da imagem original 
[4]. Além desses fatores, outro agravante é a 
necessidade de constante conectividade com o 
servidor para navegação pela imagem. Sem ele não 
é possível realizar a visualização da mesma 
maneira natural permitida pelos computadores 
pessoais tradicionais. Em decorrência disto, é 
gerado maior tráfego de dados, ocupando a banda 
disponível na rede hospitalar e, por se tratar de um 
dispositivo móvel, quanto maior for o número de 
acesso a dados via rede sem-fio, maior será o 
consumo de bateria (diminuindo a autonomia de 
uso do PDA sensivelmente). Para superar essas 
restrições e atender aos requisitos de qualidade da 
imagem, desempenho e autonomia da bateria, o 
desenvolvimento da solução para PDA deve ser 
baseado em alternativas que não usem um 
navegador de Internet para a etapa de visualização 
da imagem médica. 
 

Uma alternativa explorada pelo projeto 
RWIMIH é a utilização de uma aplicação para 
visualização de imagens JPEG que processe a 
imagem no dispositivo independente de um 
navegador de Internet. Dessa forma, é necessária 
apenas uma transação entre o servidor de imagens 
JPEG e o dispositivo, diminuindo sensivelmente o 
tráfego na rede e a latência de uso no processo de 
visualização da imagem. Deve-se considerar ainda 
que nenhum tipo de customização pode ser feito em 
navegadores de Internet os quais não possuam 
código-aberto. Este é o caso do Pocket PC 2002, 
cujo sistema operacional Microsoft Windows CE 
não possui seu navegador de Internet com código 
aberto. Pensando na alternativa proposta, foi 
desenvolvido um aplicativo de visualização de 
imagens JPEG otimizado para dispositivos PDAs 
visando a arquitetura de processadores Intel® 

XScale™, que possui intrinsecamente diversas 
características que favorecem o processamento 
multimídia [9].  

 
Esse aplicativo foi desenvolvido de maneira 

a conciliar qualidade da imagem e desempenho 
sem com isso onerar o custo de implementação de 
uma solução baseada em mobilidade, uma vez que 
o software desenvolvido possui código-aberto.   

O algoritmo para descompactação de 
imagens JPEG utilizado no aplicativo de exibição 
contem uma implementação otimizada da biblioteca 
IJG (International JPEG Group – disponível no 
endereço eletrônico www.ijg.org), e viabiliza o uso 
de um aplicativo de exibição de imagens médicas 
independente de um componente DICOM para 
PDAs ou de um navegador para Internet. 
Adicionalmente, esse aplicativo tem condições de 
processar imagens médicas de grande porte 
localmente, sem a necessidade de processamento 
remoto ou de perda da qualidade da imagem 
(diminuição de sua resolução).  

 
Para poder realizar a exibição de imagens 

médicas em PDAs mantendo a qualidade e a 
resolução das mesmas e considerando 
processamento local, é necessária a realização de 
otimizações no aplicativo de visualização [4][8] que 
garantam melhor qualidade de uso da solução ou 
até mesmo a sua viabilidade.         
 

Na fase atual do projeto, o desafio técnico 
de se criar, otimizar e integrar um programa de 
exibição de imagens médicas ao SIH do HEB foi 
superado. O algoritmo de descompressão JPEG 
IJG foi portado da plataforma Microsoft® Windows 
PC para a plataforma Microsoft® Pocket PC. As 
alterações no código foram realizadas com a 
ferramenta de desenvolvimento Microsoft 
Embedded Visual C++ 3.0 e Microsoft Embedded 
Visual C++ 4.0, ambas gratuitas. 

 
Utilizando o analisador de perfil de software 

Intel VTune Performance Analyzer foram captados 
os dados de desempenho do algoritmo IJG e 
identificados os principais gargalos de desempenho 
na decodificação da imagem JPEG1: a 
decodificação Huffman, a transformada Inversa 
Discreta de Cosseno e a conversão de cores do 
padrão YCC para o padrão RGB, conforme Gráfico  
(1). 

 

 

 

 

1 Em todos os Sistemas Operacionais, uma imagem só pode ser 
visualizada se estiver no formato de mapa de bits (BMP), por 
isso existe a necessidade de decodificação da imagem JPEG em 
uma imagem de mapa de bits. 
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Gráfico 1: Distribuição da porcentagem do 
consumo de tempo pelas funções do módulo do 
aplicativo durante a coleta de dados 
 

Após a identificação dos gargalos de 
desempenho no algoritmo de descompressão e 
localização dos trechos de código que mais 
consumiam tempo de processamento, foram 
efetuadas alterações com base nas funções 
utilizadas na decodificação do padrão JPEG 
encontradas na biblioteca de funções primitivas 
otimizadas Intel® IPP (Integrated Performance 
Primitives) [9], versão 3.0. Essas alterações visam à 
diminuição do tempo consumido pelos gargalos 
citados. Também foram realizadas outras 
otimizações gerais de algoritmo aplicadas em 
diversas funções na tentativa de se otimizar ao 
máximo o uso do processador e memória do PDA. 
A estratégia de otimização que adota a substituição 
de partes do algoritmo por funções equivalentes da 
biblioteca Intel IPP foi escolhida uma vez que essa 
biblioteca é disponibilizada gratuitamente pela Intel 
na versão 3.0, além de possuir total integração com 
a plataforma Microsoft PocketPC (Sistema 
Operacional Windows CE). Além das otimizações 
de algoritmo do código, o compilador Intel® C++ for 
Xscale™, versão 7.1, foi utilizado para gerar código 
de máquina otimizado. 

O processador Intel XScale não possui um 
módulo de processamento de números de ponto-
flutuante [9], assim, toda operação que exige esses 
números é emulada, o que toma considerável 
tempo de processamento nas principais funções 
citadas acima. A primeira otimização consiste em 
trabalhar com coeficientes que dispensem o uso de 
cálculos com ponto-flutuante durante todas as 
etapas de descompressão. Esses coeficientes são 
sugeridos pela implementação do IJG e foram 
adotados no desenvolvimento.  

As funções disponíveis na biblioteca de 
primitivas Intel IPP para a decodificação JPEG 
foram adotadas em diversas funções, com grande 
representatividade na conversão de cores YCrCb 
para RGB (1) e no cálculo da Transformada Inversa 

Discreta de Cosseno (2), embora muitas outras 
tenham sido utilizadas: 

 
ippiYCbCrToRGB_8u_C3R();    (1) 

 
ippiDCTQuantInv_JPEG_16s();  (2) 

  
Os testes de verificação foram realizados 

utilizando 2 PDAs Compaq Ipaq, dotados de 
processadores Intel® XScale PXA 250 com 400Mhz 
de freqüência; 64Mb de memória e sistema 
operacional Microsoft® Pocket PC 2002. Para 
verificação de desempenho da aplicação foi 
utilizado o aplicativo Intel® VTune Performance 
Analyzer™. Foram realizadas execuções que 
consistiam na abertura de imagens em ambas 
versões do aplicativo, a original e a otimizada. As 
imagens escolhidas estão representadas pelas 
Figuras 2 e 3, onde a primeira é uma radiografia e a 
segunda uma tomografia, e seus dados estão na 
tabela (1). 

 
 Figura 2 Figura 3 
Largura (em Pixels) 512 1044 
Altura (em Pixels) 512 844 
Intensidade de Bits (em 
Bits) 

24 24 

Resolução Horizontal (em 
dpi) 

96 72 

Resolução Vertical (em 
dpi) 

96 72 

Tabela 1: Dados das Imagens usadas 
 

Formulou-se 4 situações de execução para 
análise de desempenho do aplicativo: 

• Situação 1: Execução do aplicativo no 
dispositivo 1 com a figura 2 

• Situação 2: Execução do aplicativo no 
dispositivo 1 com a figura 3 

• Situação 3: Execução do aplicativo no 
dispositivo 2 com a figura 2 

• Situação 4: Execução do aplicativo no 
dispositivo 2 com a figura 3 

 
Foram realizadas 10 execuções em cada 

situação. Com os resultados calculou-se a média, o 
desvio padrão e chegou-se a proporção e o ganho 
que a otimização obteve em cada situação. A 
Equação do ganho (3) representa em porcentagem 
a redução de tempo de execução obtida através da 
relação do tempo de execução da versão original do 
aplicativo (Tempo_Velho) e o tempo de execução 
da versão otimizada (Tempo_Novo). 
 

Ganho =
VelhoTempo

NovoTempoVelhoTempo
_

__ −
 (3) 

36%

19%
13%

32%

Transformada
Inversa Discreta de
Cosseno

Descompactação
Huffman

Conversão de
Cores

Outras funções
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       Figura 2                                       Figura 3 
 

O cálculo das médias e dos desvios padrão de 
cada teste, com base nos dados captados pelo 
software Intel VTune Performance Analyzer. 

 
Resultados 

 
Os resultados obtidos com a otimização 

demonstrados nas tabelas (2), (3), (4) e (5) são 
frutos de um trabalho que consumiu pouco tempo 
de desenvolvimento uma vez que o uso de 
primitivas de software otimizadas permite a troca 
simples das funções do código original por 
implementações otimizadas da biblioteca Intel IPP. 
Considerando as características do processador 
Intel® XScale [9] e técnicas de otimização de 
desempenho [10], o processo de otimização levou 
em consideração também a arquitetura de hardware 
dos processadores adotados [9]. A transformada 
inversa discreta de co-seno e a conversão de cores 
apresentaram resultados estáveis após aplicação 
de funções IPPs. Entretanto o algoritmo Huffman 
apresentou instabilidade no seu funcionamento e, 
por isso, não foi mantida a otimização com funções 
IPPs feita nele. Os dados coletados demonstram de 
maneira clara os resultados práticos da otimização. 
A situação 1 demonstrou que o ganho no tempo 
total de execução da aplicação foi de 72,96% 
conforme tabela (2), ou seja, o aplicativo otimizado 
executou aproximadamente 3,7 vezes mais rápido 
do que o aplicativo sem otimizações. Essa 
característica pode ser observada também no 
tempo total da situação 3, onde o ganho foi de 
71,50%, conforme a tabela (4). Na situação 2, 
representada na tabela (3), há um ganho de 
desempenho de 72,77% no tempo total de 
execução da aplicação, e, finalmente, na situação 4 
nota-se o ganho de desempenho no tempo total de 
execução da aplicação em 71,01%, conforme a  
tabela (5). Em proporção pode-se observar com 
base nos resultados dos testes que os processos 
de otimização levaram o aplicativo de visualização 
de imagens a executar em um tempo 
aproximadamente 3 vezes menor em média  para 
imagens médicas comuns para a rotina de um 
hospital. Essas imagens podem ser tanto imagens 
em tons de cinza quanto imagens coloridas, com 8 
ou 24 bits de profundidade. 

 

Total Original Otimizado Proporção Ganho 
Média 1,302 0,352 3,699 72,96%
Desvio 
Padrão

0,097 
 

0,036   

Tabela 2: Situação 1, dados equivalente ao tempo 
total de execução 

 
Total Original Otimizado Proporção Ganho 
Média 1,377 0,375 3,672 72,77%
Desvio 
Padrão

0,064 0,005   

Tabela 3: Situação 2, dados equivalente ao tempo 
total de execução 

 
Total Original Otimizado Proporção Ganho 
Média 3,491 0,995 3,509 71,50%
Desvio 
Padrão

0,072 
 

0,015   

Tabela 4: Situação 3, dados equivalente ao tempo 
total de execução 

 
Total Original Otimizado Proporção Ganho 
Média 3,534 1,024 3,449 71,01%
Desvio 
Padrão

0,052 
 

0,006   

Tabela 5: Situação 4, dados equivalente ao tempo 
total de execução 

 
Discussão e Conclusões 
 

Entre as alternativas para exibição de 
imagens médicas em ambientes hospitalares os 
dispositivos do tipo PDA apresentam benefícios 
como mobilidade e funcionalidade. Em muitos 
hospitais os Sistemas de Informação promovem a 
automação do atendimento beira-de-leito através do 
uso de PDAs, e, em alguns casos, também 
oferecendo o recurso de visualização de imagens 
médicas [1][7].  

Novos dispositivos móveis, como os 
chamados Tablets PC, apresentam o mesmo poder 
de processamento de um PC (Personal Computer), 
com uma tela de alta resolução e a mobilidade de 
um PDA, embora ainda tenha um custo por volta de 
5 vezes maior do que os PDAs e não possam ser 
transportados no bolso [8]. Além dessa opção, é 
possível ainda conceber soluções sofisticadas onde 
a imagem é visualizada com grande qualidade em 
monitores especiais de LCD (Liquid Crystal Display) 
de alta resolução, ligados a um dispositivo 
computacional e fixados em determinados locais do 
hospital. Entretanto, soluções como essa retiram a 
componente da mobilidade de uso que o PDA 
possui e apresenta em muitos casos um alto custo 
de implementação em função do custo dos 
monitores de LCD para uso hospitalar [8]. 
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Na tentativa de conciliar alta qualidade da 
imagem, custo de implementação relativamente 
baixo e mobilidade, o uso do PDA conforme 
proposto neste trabalho passa a ser uma opção 
interessante. Um dos maiores desafios técnicos 
enfrentados pelo projeto, que é a limitação de 
processamento computacional da imagem médica 
no PDA, foi suplantado fazendo-se uso de software 
de código-aberto, portanto gratuito e que pode 
beneficiar diversos sistemas hospitalares. As 
otimizações realizadas no aplicativo de 
visualização, além de demonstrarem um resultado 
expressivo, foram obtidas em parte fazendo-se uso 
de ferramentas gratuitas, como a biblioteca Intel 
IPP, além de outras técnicas citadas anteriormente. 
As imagens médicas visualizadas no PDA mantêm 
sua resolução original e um dos únicos fatores 
limitadores de uso é o fato do usuário realizar 
rolagem da tela para visualizar a imagem em sua 
totalidade. A imagem está no formato JPEG, de 
tamanho reduzido, e o tempo de transmissão da 
imagem para a visualização no PDA é baixo, por 
volta de 3 a 20 segundos para cada imagem 
visualizada. Esta latência para a cópia da imagem 
do servidor para o PDA pode ser eliminada se a 
imagem for copiada antes de seu uso para o PDA 
[8]. O uso desta solução está sendo avaliado pelo 
corpo médico do HEB. Junto ao sistema de 
visualização de imagens foi desenvolvido um 
módulo de avaliação médica do programa. Esse 
módulo, baseado no protocolo médico desenvolvido 
pelo NEAD, será a base para a validação prática 
dessa proposta tecnológica de visualização de 
imagens médicas com alta resolução em PDAs 
dentro de ambientes hospitalares. 
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Resumo – Este artigo apresenta a solução para implementação da solução de Regulação, parte integrante 
do projeto de informatização da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS-SP). O artigo está 
focado nas integrações necessárias para que o sistema de Regulação  seja passível de implantação em 
todas as esferas de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), fazendo o correto uso das normas e 
diretrizes do Ministério da Saúde (MS). A solução descrita parte do Sistema SISREG fornecido pelo MS. As 
customizações necessárias para a inserção deste módulo na solução integrada do município de São Paulo 
são  apresentadas. Ao final, discute-se o estado atual do projeto, cronograma de implantação e lições 
aprendidas. 
 
Palavras-chave: Sistema de Informação, Regulação, Integração, SUS. 
 
Abstract –  This paper presents full solution of implementing a regulatory system, focusing mainly on the 
necessary integrations to such an information system of this grade could be implanted on all spheres of the 
Sistema Único de Saúde – SUS, correctly using the rules and indications of the Ministério da Saúde (MS). 
Beginning with the solution created by the MS, will be presented the necessary customizations, for the 
functionalities of this system to present coherence on data input. 
 
Key-words: Heath Information Systems,  Regulatory Systems, Systems Integration, Public Health System 
 
Introdução 
 

Um dos maiores desafios do Sistema Único 
de Saúde (SUS) na atualidade consiste no 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
ferramentas que possibilitem a prática efetiva das 
normas descritas pelo Ministério da Saúde (MS). 
Com base no funcionamento real das atuais 
estruturas estaduais e municipais, o redesenho 
de um sistema de informação integrado e 
componentizado é fundamental para vencer este 
desafio. 

Desta forma, fundamentam-se as áreas de 
planejamento, controle, regulação, avaliação e 
auditoria como pilares de integração das 
informações entre as esferas de governo [1]. 

Neste artigo daremos ênfase ao processo 
de Regulação da Assistência, que tem como 
objetivo principal promover a equidade do acesso 
aos recursos de saúde, onde, para isto, torna-se 
necessário o uso de ferramentas que permitam 
atuar no ajuste da oferta destes recursos às 
necessidades da população, de forma planejada, 
regionalizada e estratégica [1]. 

 
 
Metodologia 
 
Ferramenta de Regulação 

A ferramenta apresentada pelo MS para 
atender às necessidades de regulação acima 

descritas é o SISREG – Sistema de Informação 
da Regulação. Este sistema é composto por dois 
módulos principais, denominados por Central de 
Marcação de Consultas (CMC) e Central de 
Internação Hospitalar (CIH) [2]. 

O módulo CMC visa atender ao processo 
regulatório dos procedimentos especializados 
como as consultas médicas e exames de 
média/alta complexidade e para tal, utiliza 
sistema próprio de agendamento destes 
procedimentos. 

O módulo CIH está focado no atendimento 
das internações hospitalares, com o controle 
central de leitos da rede e processo regulatório e 
autorizatório das solicitações para internações 
tanto emergenciais quanto eletivas. 

 
Apresentação do Problema 

O SISREG foi desenvolvido de forma a 
suprir, por si próprio, todas as atividades 
constantes no fluxo de regulação. Desta forma, 
este sistema incorpora funcionalidades que não 
são de sua responsabilidade direta, como o 
cadastramento de usuários (pacientes) e a 
captura de dados do atendimento [2]. 

O efeito disto, é a sobreposição de 
algumas funcionalidades entre os demais 
sistemas de informação disponibilizados pelo 
próprio MS ou existentes no mercado. 
Progredindo neste raciocínio, é possível detectar 
a necessidade de re-digitação dos dados, para 
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que os sistemas possam permanecer íntegros. 
Não obstante, também alertamos para a questão 
do armazenamento duplicado de informações, 
causando desperdício dos recursos de 
informática. 
 
Detalhamento da Proposta 

Visando resolver os problemas acima 
descritos apresentamos a proposta de adequação 
do SISREG, gerando novo sistema de regulação, 
totalmente integrado com os demais sistemas 
existentes. As customizações também pretendem 
flexibilizar a implantação deste novo sistema, de 
forma a possibilitar a realização da mesma de 
forma mais gradativa. 

 
Customizações  
1. Integração com o Cadastro de 
Estabelecimentos de Saúde  - o Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
é responsável pelo cadastramento e manutenção 
de todos os recursos da rede assistencial do 
SUS. Seus cadastros compreendem não somente 
os estabelecimentos de saúde como também os 
profissionais e suas respectivas especialidades/ 
ocupações (CBO-S). Todos os recursos dos 
estabelecimentos de saúde também fazem parte 
deste cadastro. O SISREG atualmente utiliza 
estes dados cadastrais para viabilizar o 
cadastramento e configuração de suas centrais 
de regulação. Porém, o CNES é um sistema 
federal e não permite integração síncrona com 
qualquer outro sistema de informação. Desta 
forma, o esquema atual de trabalho limita-se à 
utilização de rotinas off-line e assíncronas de 
importação dos dados do CNES para o SISREG. 
Isto ocasiona enorme sobrecarga de trabalho ao 
administrador do sistema, que deve ser 
responsável por realizar as importações 
necessárias ao SISREG a cada modificação 
consolidada no CNES [3]. A proposta de 
integração para solucionar esta questão foi criar 
um novo sistema de cadastro, denominado 
Cadastro Municipal de Estabelecimentos de 
Saúde (CMES) [4]. A partir disto, foi possível 
alterar o SISREG para acessar diretamente a 
base de dados do novo CMES, eliminando todas 
as necessidades de importação destes dados, 
possibilitando ao SISREG trabalhar sempre com 
os dados mais atualizados destes cadastros. 
 
2. Integração com o Sistema de Registro do 
Atendimento  - O Sistema de Registro do 
Atendimento (SRA) [5], uma evolução do software 
do projeto piloto do Sistema Cartão Nacional de 
Saúde (SCNS), integra-se com o SISREG em 
várias situações, sendo todas elas relacionadas 
basicamente ao cadastramento de usuários 
(pacientes) e realização do atendimento. Ambas 
as funcionalidades não estão diretamente 
relacionadas ao processo de regulação e 
portanto, são melhores realizadas pelo  SRA, 

especialista nas mesmas. Neste sentido, propõe-
se a exclusão de algumas funcionalidades 
constantes no SISREG. Desta forma, o módulo 
de cadastramento de pacientes foi totalmente 
substituído por uma interface de integração 
componentizada do SRA, que é acionada quando 
se faz necessária qualquer ação relacionada. 
Desta forma, criou-se métodos para viabilizar as 
operações básicas de busca, inclusão e 
manutenção de pacientes. No que se refere à 
captação dos atendimentos realizados e seus 
respectivos dados, a proposta segue a mesma 
filosofia do cadastro de usuários, onde 
componentes de atendimento do SRA são 
acionados, substituindo totalmente as 
funcionalidades de captura dos dados 
anteriormente existentes no SISREG. 

 
3. Integração com outros sistemas de 
Captura Atendimento  - É fato que atualmente 
existem diversos sistemas de informação para a 
área da saúde que contemplam a funcionalidade 
de captura do atendimento prestado ao paciente. 
Dentre estes se destacam, principalmente, os 
sistemas de Gestão Hospitalar, onde enfatizamos 
o sistema disponibilizado pelo MS, o HOSPUB 
[6]. Torna-se, portanto,  necessário ao SISREG, 
apresentar um padrão formal de integração, com 
base em suas necessidades peculiares. Assim, 
os demais sistemas de mercado poderão criar 
plugins de integração com o SISREG. Isto elimina 
a necessidade de re-digitação de informações, 
mantendo inalterado o fluxo de trabalho nos 
setores de atendimento ao paciente. Faz parte 
desta integração, por exemplo, os métodos 
necessários para a internação, transferência entre 
clínicas e saída de pacientes no módulo CIH, bem 
como os métodos para agendamento e 
atendimento de procedimentos ambulatoriais. 

 
4. Processo de Autorização de 
Procedimentos de Alta complexidade – APAC . 
As Autorizações para a realização de 
Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) são 
regidas por regras específicas e o seu fluxo 
operacional de autorização difere dos demais 
procedimentos regulados [1]. Sendo assim, os 
processos de solicitação, autorização e 
agendamento destes devem prever todas as 
particularidades existentes, e mesmo assim 
funcionar de forma integrada aos demais 
sistemas de informação, principalmente o 
SISREG. Em especial, o processo autorizatório 
de procedimentos que exigem o preenchimento 
de laudos médicos para solicitação - onde estão 
inclusos os procedimentos de alta complexidade -  
deverá utilizar os mesmos parâmetros de limites 
físicos e financeiros pactuados e configurados 
para o SISREG [7]. Desta forma, altera-se o fluxo 
de agendamento destes procedimentos, que 
obrigam a criação de nova situação para as 
solicitações na máquina de estados já existente 
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no SISREG. Sendo assim, os procedimentos 
enquadrados no escopo acima referido 
necessitam de prévia autorização para que sejam 
agendados e por conseguinte realizados. Neste 
momento, vale ressaltar a necessidade de 
mapeamento de todas as situações causadas 
pelo que chamamos de fluxos alternativos, como 
por exemplo os cancelamentos e remarcações de 
agendamentos, o controle do uso efetivo 
(realização) das autorizações e eventuais 
estornos nos limites de execução e solicitação 
destes procedimentos. 

 
5. O Sistema de Agendamento de Consultas e 
Exames . O módulo de agendamento de 
consultas e exames existente no SISREG 
apresenta alto nível de acoplamento com as 
demais funcionalidades deste sistema, tornando o 
mesmo totalmente dependente das regras 
regulatórias embutidas no SISREG. Não é 
novidade que o processo de agendamento de 
procedimentos não deveria ser de 
responsabilidade do sistema de regulação e 
seguindo a mesma ideologia de integração de 
processos, sugerimos a componentização do 
mesmo. Desta forma, o agendamento de 
qualquer tipo de procedimento passa a ser de 
responsabilidade de um sistema único 
denominado Agenda Universal [8], integrado com 
o sistema de regulação através de um padrão de 
troca de mensagens. O agendamento de 
procedimentos regulados leva em consideração 
(a) a disponibilidade de vagas, (b) a 
disponibilidade de limites físicos e financeiros, (c) 
a possibilidade de utilização dos recursos da fila 
de espera e (d) agendamento sob regulação. A 
partir deste sistema, também é possível o 
agendamento de procedimentos não regulados, 
que se apresenta de forma bem mais simples e 
não necessita de qualquer intervenção do 
SISREG. Além das funcionalidades acima 
descritas, também são utilizados componentes 
para atualização dos saldos referentes aos limites 
físicos e financeiros de solicitação e execução. 
 
6. Programação Pactuada Integrada (PPI)  - A 
pactuação entre os organismos de saúde envolve 
grande negociação político-financeira e depende 
de mapeamento geográfico das necessidades da 
população referenciada. O conhecimento dos 
recursos de saúde e a sua correta distribuição é 
sempre buscada, e a PPI apresenta-se como uma 
das principais ferramentas existentes [1]. Porém, 
é fato que os municípios e estados ainda não 
apresentam o nível de organização exigido pelo 
SISREG e desta forma, esta questão tornou-se 
um dos maiores entraves para a implantação 
deste sistema. Isto porque, é o nível de 
acoplamento do mesmo com a PPI é alto, 
tornando obrigatória a sua definição e 
parametrização para que o sistema possa operar. 
Portanto, a necessidade de customizar o sistema 

de regulação existente é iminente e neste 
momento, a solução mais eficaz é a retirada da 
obrigatoriedade da definição da PPI [9], para que 
seja possível utilizá-lo de forma a não regular 
utilizando os limites financeiros pactuados como 
base. O sistema de regulação deverá atuar com 
base nos limites físicos de solicitação e execução, 
estabelecidos durante a configuração da Ficha de 
Programação Físico-Orcamentária (FPO). Neste 
momento, também salientamos preocupação em 
documentar que as funcionalidades de definição e 
configuração da  PPI não devem ser parte 
integrante do pacote SISREG e sim mais um 
componente, acoplável ao sistema, como forma 
de melhor gerenciar os recursos de saúde. 
 

 
Figura 1 – Modelo de regionalização da central, 

possibilitado a partir da proposta 
 

7. Regionalização do processo regulatório - 
A concepção do módulo denominado Central de 
Marcação de Consultas (CMC) do SISREG não 
leva em consideração a necessidade de um 
processo de regulação regionalizado. Esta 
necessidade torna-se ponto crucial para a 
implantação do sistema nos grandes centros 
metropolitanos do país. O que se propõe é a 
uniformização dos conceitos de regionalização 
para ambos os módulos do SISREG [9], com a 
introdução de conceitos maduros que viabilizem 
este controle. Assim, uma Central de regulação 
poderá conter sub-centros regionais de 
regulação, sendo estas entidades denominadas 
Unidades Reguladoras (UR). As URs por sua vez, 
são parametrizadas quanto às suas unidades 
solicitantes, executantes e profissionais de 
regulação (figura 1). Neste processo, as 
solicitações de determinada região somente 
poderão ser reguladas pelos profissionais 
reguladores pertencentes à mesma região. Da 
mesma forma, o escopo de visualização das 
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agendas disponíveis para uma unidade solicitante 
se restringe ao escopo da região a qual esta 
unidade pertença. Assim, se houver 
indisponibilidade de agendas para efetuar o 
agendamento pela unidade solicitante, a mesma 
poderá (a) Encaminhar solicitação para o 
regulador regional ou (b) Encaminhar solicitação 
para fila de espera regional. Da mesma forma, se 
houver indisponibilidade de agendas para efetuar 
o agendamento pelo regulador regional, este 
profissional poderá (c) Encaminhar para a fila de 
espera da Central ou (d) Encaminhar para o 
regulador da Central , onde o raio de visualização 
de agendas deste regulador corresponderá ao 
escopo das unidades reguladoras vinculadas a 
ele. Porém, no caso de indisponibilidade de 
agendas para efetuar o agendamento pelo 
regulador da central, este profissional poderá 
somente (e) Encaminhar para fila de espera da 
central. 
 

 
Resultados   
Visão Geral do Sistema Obtido 

Utilizando técnicas de componentização de 
sistemas, as funcionalidades comuns entre os 
produtos aqui descritos, foram compartilhadas. 
Com base nas customizações propostas, o 
resultado foi a obtenção de um novo sistema de 
regulação (figura 2), utilizando o sistema atual 
como ponto de partida. As atividades realmente 
pertencentes à regulação foram finalmente 
separadas dos demais processos que permeiam 
o sistema de regulação.   

 

 
Figura 2 - Visão Geral do novo sistema de 

Regulação 
 

O novo sistema de Regulação apresenta 
funcionalidades adicionais em relação à versão 
original. Estas alterações garantem o 
funcionamento integrado e evitam o re-trabalho 
de captura e manutenção dos cadastros de 
profissionais e estabelecimentos assistenciais de 
saúde. Destacam-se, entre outras as seguintes 
novas funcionalidades:  

 

• Rotinas de Importação dos dados do 
CNES. Estas rotinas foram eliminadas e o 
acesso a estas informações passou a ser 
direto, através de visões a estes 
cadastros. Com isso eliminou-se o período 
de horas em que o administrador do 
SISREG executava estas rotinas. 

• Processo de autorização de 
procedimentos de alto custo - APAC. O 
processo de autorização destes 
procedimentos foi inserido, possibilitando 
ao gestor completo controle sobre os 
mesmos. A partir disto, somente é 
permitido o agendamento de 
procedimentos deste tipo, mediante a 
autorização dos mesmos. 

• Cadastramento e manutenção de usuários 
(pacientes). O processo de cadastramento 
de pacientes utiliza as rotinas 
desenvolvidas pelo Sistema de Registro 
do Atendimento, o que garante total 
compatibilidade com o cadastro federal. 
Desta forma, a busca e obtenção de 
códigos provisórios e definitivos, bem 
como a gravação de dados estará sempre 
em conformidade com as diretrizes do 
Cadastro Universal de Usuários do SUS.  

•  A coleta de dados do atendimento 
ambulatorial passou a ser de 
responsabilidade do SCNS, que apresenta 
todas as regras e normas necessárias 
para tal. Desta forma o SISREG somente 
necessita de informações pontuais como 
por exemplo a realização – ou não – dos 
atendimentos agendados. 

• Os demais sistemas de agendamento 
poderão integrar-se ao SISREG a partir do 
novo sistema de Agendamento Universal, 
onde poderão ser desenvolvidos plugins 
de comunicação entre estes sistemas. 
Uma vez que o SISREG já está integrado 
com este sistema, a camada de 
integração não necessita mapear os 
processos de regulação. 

• A interface com o usuário final do sistema 
de agendamento passa a ser única, uma 
vez que a partir das telas e 
funcionalidades do sistema de 
Agendamento Universal é possível realizar 
as operações básicas de agendamento 
para o SISREG. Isto proporciona maior 
facilidade de uso. 

• A partir do padrão de comunicação criado, 
os sistemas de Gestão Hospitalar poderão 
integrar-se com o SISREG enviando as 
informações referentes à internação, 
transferência e saída dos pacientes. Desta 
forma, as unidades de saúde que já 
utilizam algum sistema deste porte, não 
necessitarão re-digitar as informações no 
SISREG. 
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• Ao retirarmos a obrigatoriedade da 
utilização da PPI, a implantação do 
SISREG tornou-se mais simples e rápida. 
Novas estratégias podem ser utilizadas, 
como por exemplo a implantação inicial 
sem considerar os pactos financeiros e em 
momento posterior a inclusão dos 
mesmos. 

• A regionalização das centrais de 
regulação possibilita a implantação deste 
sistema em grandes metrópoles, de várias 
formas diferentes. Isto ocorre sem que a o 
gestor da central perca o controle da 
regulação. 

 
Cronograma de Desenvolvimento das 
Customizações Propostas 

As customizações propostas seguem o 
cronograma abaixo indicado: 

 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Integraçao com CMES

Integração com APAC

Integração com SCNS

Customização PPI

Customização Regionalização
Integração com Sistemas de 
Captura de Atendimento

2004

ATIVIDADES

 
Figura 3 - Cronograma de Desenvolvimento 

 
Considerações finais  

O desafio de destacar as funcionalidades 
inerentes ao processo de regulação e separá-las 
das demais existentes no SISREG é uma das 
mais significantes contribuições deste trabalho. 
Porém, entendemos que a principal contribuição  
reside no  trabalho em equipe, onde cabe 
destacar, inclusive, o esforço conjunto com o 
grupo de profissionais do DATASUS. Esforço que 
visa unificar os códigos-fontes customizados 
neste projeto, com o SISREG utilizado pelo 
Datasus, retratando a sintonia das adequações 
aqui propostas em relação aos anseios e 
necessidades nacionais relacionadas. Portanto, 
este novo Sistema de Regulação, integrado com 
as demais soluções que compõem o projeto de 
informatização da SMS-SP, contribui não 
somente para melhora da Gestão Municipal, 
como também para o avanço da utilização de 
ferramentas mais adequadas ao fluxo operacional 
dos estabelecimentos de saúde. 
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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.  
 
 
Palavras-chave: Telemedicina, Teleradiologia, Oncologia, SIS, RIS, PACS. 
 
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. 
 
Key-words: Telemedicine, Teleradiology, Oncology, SIS, RIS, PACS. 
 
 
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 

CBIS’2004 614

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



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 
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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. 

 

CBIS’2004 616

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



 
 
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, 
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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 
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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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Resumo – Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema para monitoramento e análise espaço-
temporal aplicada a dados de saúde, motivado pela relevância que o elemento espaço adquire, enquanto 
categoria de análise, em contextos tais como o controle de epidemias. A idéia geral é que os dados sobre os 
usuários cadastrados em um  sistema de saúde possam compor de forma efetiva um sistema de informações, 
incorporando recursos que permitam ao usuário do sistema explorar com propriedade e flexibilidade o conteúdo 
da base de dados disponível. Assim, o desenvolvimento do sistema proposto inclui o projeto e a implementação 
de um banco de dados para fins da assistência integral à saúde, contando com recursos gráficos, incluindo mapas 
e ortofotos da região determinada, utilizando como estudo de caso a área e as informações de saúde do município 
de Ribeirão Preto.  
 
Palavras-chave: georeferenciamento, sistemas de informações em saúde, bancos de dados geográficos 
 
Abstract – This work presents the development of a system for space-time monitoring and analysis of data from 
health systems, motivated by the need to incorporate the space as a category of analysis. The information about 
the patients of a health system becomes an effective information system through a set of features that allow the 
system users to explore the available database in a flexible and efficient way. Therefore, the development of the 
system presented here includes the design and the implementation of a database to be used in integral health 
assistance, supported by computer graphics devices, including maps and spatial photos of epidemic areas.This 
is shown here more specifically with a case study, namely the area of Ribeirão Preto city.  
 
Key-words: geographic systems, health information systems, geographic databases 
 
 
Introdução 
 

A mudança do paradigma nos sistemas de 
saúde e na sua prestação de serviços em todo o 
mundo tem levado a uma crescente demanda por 
informações que permitam o gerenciamento de 
recursos públicos, com o objetivo de oferecer 
melhores serviços a menores custos, atingindo o 
maior número possível de pessoas. Entretanto, 
nenhum modelo pode ser implantado e gerenciado 
sem um suporte adequado de informação que 
permita avaliar seu desempenho e ajustá-lo de 
acordo com as avaliações realizadas. Para isso, 
estamos trabalhando no geoprocessamento dos 
dados em saúde de Ribeirão Preto. Encontram-se 
em desenvolvimento aplicativos que acessam os 
dados do sistema de forma amigável e rica em 
recursos para a análise do usuário, incluindo entre 

esses recursos o uso de mapas georeferenciados e 
ortofotos das diferentes regiões do município. Estas 
implementações deverão resultar em um sistema 
que disponibiliza mapas computadorizados 
dinâmicos onde os dados históricos ou em tempo 
real poderão ser visualizados, podendo ser 
utilizados para apresentar a informação no curso do 
estudo de uma doença, por exemplo, e não 
somente para registrar os resultados após a 
conclusão do estudo [1]. Dessa forma, poderemos 
contribuir para a evolução do sistema de atenção 
primária à saúde pública, por meio de recursos que 
proporcionarão melhoria da qualidade da 
informação nesse setor, como, por exemplo, a 
modernização dos atendimentos nas UBS, ou então 
o acompanhamento e controle de epidemias por 
parte dos órgãos responsáveis [2].  
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Metodologia 
 
Sistemas de Informações Geográficas 

(Geographic Information Systems - GIS) comportam 
diferentes tipos de dados e aplicações, em várias 
áreas do conhecimento. Exemplos são: otimização 
de tráfego, controle cadastral, gerenciamento de 
serviços de utilidade pública, demografia, 
cartografia, administração de recursos naturais, 
monitoramento ou controle de epidemias e 
planejamento urbano [3]. A utilização de GIS facilita 
a integração de dados coletados de fontes 
heterogêneas [4]. A sua utilização em análise de 
epidemias é de fundamental importância, pois, 
como os mapas são georeferenciados, o uso do 
GIS se torna uma ferramenta valiosa para a 
realização de avaliações espaços-temporais [5]. 

O sistema aqui apresentado incorpora 
recursos da tecnologia GIS para promover a 
integração da base de dados dos usuários de um 
arquivo municipal de saúde com a base 
cartográfica. Tipicamente, trabalhamos com mapas 
digitais de um município específico, cobrindo 100% 
da área urbana da cidade em uma escala de 
aproximadamente 1:2000. Parte-se da divisão da 

base cartográfica de acordo com algum critério de 
interesse (por setor censitário ou por cobertura das 
Unidades Básicas de Saúde, por exemplo) e 
aplicam-se recursos capazes de identificar 
distribuições espaço-temporais no mapa e analisá-
las, fornecendo relatórios estatísticos e gráficos. 

Em adição, para o desenvolvimento desse 
trabalho, foi necessário projetar e disponibilizar a 
infra-estrutura para o armazenamento persistente 
de todas as informações relacionadas às tarefas 
especificadas e implementadas. Esse 
armazenamento foi feito por meio de um sistema de 
gerenciamento de bases de dados relacional 
(SGBD), através do qual as informações 
pertinentes a todos os grupos serão manipuladas e 
integradas. São utilizados recursos específicos de 
modelagem, indexação e manipulação de dados 
que contemplem características de bancos de 
dados geográficos, a fim de otimizar ao máximo as 
tarefas de georeferenciamento e análise 
evolucionária, que são predominantes no projeto.  

A Figura 1 apresenta o diagrama entidade-
relacionamento relativo à base de dados 
implementada. 

 
 

 

 
Figura 1 – Modelagem da base de dados que suporta a infra-estrutura de armazenamento de informações do sistema. 
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Especificamente, é necessário estabelecer 
um mecanismo de transformação de endereços (da 
forma como são armazenados nos sistemas de 
informações legados disponíveis) em coordenadas 
geográficas, e vice-versa. Na Figura 1, vemos que 
cada domicílio, cadastrado na tabela Casa possui 
suas coordenadas geográficas x e y armazenadas 
respectivamente nos atributos coordx e coordy.  
Essas coordenadas constituem a chave para o 
georeferenciamento de cada ocorrência de 
doenças, ou para a análise estatística de 
distribuições sócio-econômicas da população. 
Obviamente, as bases de dados legadas, mantidas 
pelos órgãos oficiais de saúde do município, não 
contém essas informações, mas apenas o 
endereço de cada domicílio cadastrado. Nos 
sistemas de saúde, o endereço de correspondência 
é a forma de referência espacial mais encontrada. 
É também a forma de localização espacial mais 
utilizada pela população. Isto torna o endereço a 
chave de acesso mais adequada para armazenar e 
recuperar informações espaciais em um Sistema de 
Informações Geográficas urbano [6]. 

Dessa forma, a geração das coordenadas 
geográficas de todos os domicílios cadastrados 
consiste em tarefa crucial para o funcionamento do 
projeto. O método desenvolvido constituiu-se nas 
seguintes etapas: 

• Divisão de cada logradouro (rua, avenida, etc) 
em segmentos de retas e obtenção das coordenadas 
dos pontos extremos de cada segmento; 

• Armazenamento dessas coordenadas em uma 
tabela específica (Segmento) do banco de dados; 

• Cálculo do comprimento de cada segmento e 
do comprimento total do logradouro; 

• Distribuição uniforme de todos os domicílios 
localizados em um logradouro, ao longo dos seus 
segmentos, de acordo com a seqüência numérica 
dos números das casas; 

• Cálculo das coordenadas de cada domicílio, a 
partir das coordenadas dos pontos extremos do 
segmento onde ele se localiza e da sua posição na 
seqüência numérica de números das casas. 

A aquisição dos segmentos e das 
coordenadas dos pontos extremos foi realizada 
manualmente, com auxílio de um programa de 
computação gráfica, sobre mapas detalhados de 
cada bairro da cidade. 

Para exemplificar o processo, tomemos a rua 
Álvaro de Lima, destacada na Figura 2. Por se 
tratar de uma rua não retilínea, são marcados 4 
pontos (mostrados com um X) que dividem a rua 
em 3 segmentos. As coordenadas de cada ponto 
são então obtidas diretamente do sistema que 
manipula o mapa. Cada segmento, juntamente com 
seus respectivos pontos são armazenados na 
tabela Segmento. 

 

 
 

Figura 2 - Aquisição dos segmentos de uma rua. 
 
A seguir, com a distância entre os pontos, é 

calculado o comprimento de cada segmento. Os 
domicílios vão sendo distribuídos ao longo dos 
segmentos e as suas coordenadas são calculadas 
e armazenadas na tabela Casa.  

Esse procedimento gera o mapeamento 
entre o endereço de cada domicílio, contido nas 
tabelas legadas, e as coordenadas desses 
domicílios, para a tabela Casa. Posteriormente, a 
partir  dessas coordenadas, cada domicílio da área 
urbana do município poderá ser plotado em mapas 
que obedecem ao mesmo sistema de coordenadas 
do mapa de origem das coordenadas dos 
segmentos dos logradouros. 

O cálculo e o armazenamento dos dados 
intermediários e finais foram realizados por meio de 
Stored Procedures do SGBD. 

 
Resultados 
 

A seguir mostramos alguns avanços na 
construção do sistema discutido anteriormente. 
Particularmente, apresentamos aqui o EpiCASim-
GIS (ainda uma versão preliminar para 
demonstração) desenvolvido para monitoramento 
de epidemias em uma dada região, servindo como 
um sistema de vigilância epidemiológica. Mais 
especificamente, o exemplo mostrado na seqüência 
fornece um mapa digital dinâmico para a 
atualização visual e análise, dos dados existentes 
da distribuição geográfica (com georeferenciamento 
de pacientes por endereço) e evolução temporal 
(com data dos primeiros sintomas) dos casos 
(autóctones) de dengue nos últimos anos (de 1998 
a 2003) na cidade de Ribeirão Preto. 

O EpiCASim-GIS é bastante robusto no que 
se refere a inserção de novos casos, permitindo ao 

X 

X 

X 

X 
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agente de saúde trabalhar com bastante 
flexibilidade. Na Figura 3 é mostrado o 
procedimento padrão de inserção a partir da Ficha 
Individual de Investigação. Com os casos 

cadastrados, é possível a construção de um mapa 
temático da atualização do controle do vetor (Aedes 
Egypts) por domicílio ou região. 

 

 
 

Figura 3 - Modo de inserção de um caso de Dengue a partir dos dados coletados da Ficha Individual de Investigação. 
 

A partir desse sistema, ainda é possível 
monitorar uma distribuição espacial (clusters) da 
incidência da dengue, conciliando a ocorrência 

temporal de casos com a quantificação da 
propagação da doença (Figura 4). É possível 
observar na figura o aparecimento de clusters. 

 

          
 

Figura 4 - Evolução temporal da Dengue em dois momentos do desenvolvimento dessa epidemia. 
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Na Figura 5 é mostrada, uma outra 
possibilidade de saída do EpiCASim-GIS, onde, a 
partir da localização dos eventos, são registradas 
as quantidades de ocorrências por área (quadrat 
analysis) [7], o que permite avaliar se a distribuição 

espacial é aleatória ou não. Os resultados são 
representados em gráficos para o usuário final, com 
dados reais dessa epidemia, de localização e 
aglomeração.

 

          
 

Figura 5 – Exemplo de análise de clustering espaço-temporal do EpiCASim-GIS. 
 
 
Discussão e Conclusões 
 

No exemplo particular da disseminação da 
epidemia da dengue na cidade de Ribeirão Preto, 
mostrado na seção precedente, podemos verificar 
que, com a definição das unidades espaciais em 
conjunto com as ocorrências temporais, o sistema 
fornece um suporte valioso para a análise e o 
entendimento da proliferação dessa epidemia.  

A percepção desse cenário facilita a 
identificação de áreas com risco elevado de 
ocorrência ou avaliação de riscos em torno de uma 
fonte de contaminação visando o estabelecimento 
de medidas de controle, podendo orientar o 
desenvolvimento de novas ações da Secretaria da 
Saúde do município. 

De uma maneira mais geral esse sistema, 
esta sendo projetado para receber as informações 
da realização de um censo para o cartão-saúde da 
cidade de Ribeirão Preto, onde a coleta de dados 
esta sendo feita em fichas eletrônicas in loco, 
identificando as características dos domicílios e 
seus moradores, de acordo com as normas do 
Ministério da Saúde e com as particularidades do 
município de Ribeirão Preto.  

Finalmente, vale a pena destacar, que o 
sistema, de forma global, está sendo projetado para 
receber as informações e mapas de qualquer 
município específico. 
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Resumo – Atualmente é possível observar uma má distribuição dos serviços de saúde no Brasil, com uma 
alta concentração de serviços médicos de qualidade nos grandes centros urbanos e carência em regiões 
remotas, ocasionando a migração de pacientes das áreas mais afastadas em busca de serviços médicos 
mais especializados. Esta migração causa a superlotação de hospitais de referência, principalmente da 
região centro-sul do país. Assim, uma ferramenta que possibilite a troca de informações entre profissionais 
de saúde poderá oferecer serviços médicos à distância, o que minimizaria o deslocamento de pacientes. 
Deste modo, o objetivo deste projeto é criar uma ferramenta que permita que profissionais de saúde possam 
visualizar e discutir (de forma colaborativa através da Internet) imagens médicas digitalizadas, além de 
permitir interações através de texto (Chat). Esta ferramenta permitirá a obtenção de diagnósticos muito mais 
eficientes através da troca de informações e conhecimentos entre os profissionais, consistindo numa 
solução importante para a segunda opinião médica, diagnósticos colaborativos e capacitação de novos 
profissionais na saúde. 
 
Palavras-chave: Ambiente Colaborativo, Telemedicina, Câncer Infantil. 
 
Abstract – Currently it is possible to observe a bad distribution of the services of health in Brazil, with a high 
concentration of quality medical services in the great urban centers and lack in remote regions, causing the 
migration of patients of the areas more moved away in search from more specialized medical services.  This 
migration cause the overcrowded of reference hospitals, mainly of the region center-south of the country. 
Thus, a tool that makes possible the exchange of information between health professionals will be able to 
offer medical services at distance, what it would minimize the displacement of patients.  In this way, the 
objective of this project is to create a tool that allows that professional of health can visualize and argue (of 
collaborative form through the Internet) digitalized medical images, besides allowing interactions through text 
(Chat). This tool will allow to attainment much more efficient diagnosis through the exchange of information 
and knowledge between the professionals, consisting of an important solution for the second medical 
opinion, collaborative diagnosis and qualification of new professionals in the health. 
 
Key-words: Collaborative Environment, Telemedicine, Children’s Oncology. 
 
Introdução 
 

Atualmente, o câncer pediátrico constitui a 
segunda causa de mortalidade entre a população 
na faixa etária de 2 a 16 anos, em várias regiões 
do Brasil. Entretanto, nos hospitais de referência 
em câncer Infantil no Brasil, com o diagnóstico 
correto e o uso de tratamento adequado, as 
chances de cura podem atingir 70% [1]. 

No Brasil, particularmente, há uma 
distribuição heterogênea dos serviços de saúde, 
verificando-se alta concentração de serviços 
médicos de qualidade nos grandes centros 
urbanos. A carência somada a heterogeneidade 
dos protocolos médicos levam a utilização de 
condutas que nem sempre são as mais eficazes, 
tanto no diagnóstico como no tratamento. A 
telemedicina apresenta-se como uma opção para 
melhorar o acesso aos serviços médicos e a 
disseminação do conhecimento dos centros de 
referência médica, por meio eletrônico, às 

instituições de saúde em regiões desprovidas de 
serviços especializados. 

A Telemedicina é definida como 
armazenamento, transmissão e/ou manipulação 
de informações à distância, através de meio 
eletrônico, para suporte e auxílio à prática médica 
e aos serviços de saúde. A Telemedicina 
encontra-se na interseção das áreas de 
Telecomunicações, Tecnologia da Informação e 
Medicina [2]. 

A ferramenta deste trabalho está disponível 
no projeto ONCOPEDIATRIA1 de telemedicina, 
desenvolvido no Laboratório de Sistemas 
Integráveis da USP, sendo um serviço disponível 
pelo sistema.  O ONCOPEDIATRIA é um SIS, 
que tem por objetivo geral propiciar o 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 
                                                           
1 www.oncopediatria.org.br 
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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. 

O transporte de pacientes ocasiona gastos 
desnecessários e superlotação nos hospitais de 
referência conseqüentemente, a degradação na 
qualidade de atendimento dos mesmos.  

Ferramentas que possibilitem a troca de 
informações entre profissionais pode agilizar o 
processo de tratamento de pacientes e ao mesmo 
tempo ser uma forma viável de economia e 
melhoria da qualidade de serviços prestados. 
Portanto, o principal objetivo deste projeto é 
permitir que profissionais de saúde localizados 
remotamente possam visualizar e discutir, de 
forma colaborativa através da Internet, imagens 
médicas digitalizadas (tais como Radiografias e 
Tomografias Computadorizadas), além de permitir 
a conversação através de texto entre os 
participantes da reunião. Assim eles poderão 
obter diagnósticos muito mais eficientes e 
precisos, além de permitir a troca de informações 
e a obtenção de novos conhecimentos tornando-
se assim um auxílio no aprimoramento 
profissional. 

Este trabalho abordará ferramentas de 
colaboração, que possibilitem a interação entre 
profissionais de saúde, como diagnóstico à 
distância, segunda opinião médica e capacitação 
de profissionais médicos remotamente. 

 
Metodologia 

 
O projeto enfoca Trabalhos Colaborativos 

Auxiliados por Computador (CSCW – Computer 
Supported Collaborative Work) aplicados à área 
da Medicina em Câncer Infantil, através do uso da 
Telemedicina. Para tal objetivo foi construída uma 
arquitetura para permitir tais trabalhos 
colaborativos, para uma arquitetura funcional em 
um CSCW é necessário a definição de um 
protocolo de comunicação, software de lógica e 
software de interface com o usuário 
interconectados pelo protocolo e uma base de 
dados. 

 
Para desenvolver o projeto foi especificado 

um protocolo de comunicação que permite 
implementar um software colaborativo, este 
protocolo está desenvolvido de tal forma que seja 
possível a criação de diversas conferências, em 
um mesmo momento, entre diferentes 

participantes localizados em diferentes regiões 
geográficas, o que vem a ser muito eficaz nas 
regiões mais distantes dos centros urbanos, onde 
a dificuldade de comunicação e obtenção de 
novas informações e recursos se torna muito 
mais problemática.  

Foi necessário o emprego de técnicas 
computacionais (tais como Processamento Digital 
de Imagens, Sistemas Distribuídos e Multimídia) 
que permitem a criação de um sistema 
completamente transparente ao usuário final, 
fazendo com que ele tenha uma visão única do 
sistema como um todo.  

Diagnósticos médicos em doenças 
críticas e pesquisas científicas são raramente 
executas por uma só pessoa. Estas 
características proporcionam os chamados 
Sistemas de Visualização Colaborativa Auxiliada 
por Computador, ou CSCV (Computer Supported 
Collaborative Visualization). Segundo [3], nesta 
categoria de sistemas os usuários colaboradores 
remotos podem analisar simultaneamente o 
mesmo conjunto de dados científicos. Portanto, o 
software em desenvolvimento faz uso dos 
diversos dados provenientes de um Banco de 
Dados com exames de imagens médicos em 
padrão DICOM (Digital Imaging Communication in 
Medicine), JPEG ou BMP.  

Assim, os médicos especialistas 
participantes das reuniões colaborativas podem 
conversar via modo texto e/ou modo vídeo-
conferência e visualizar e/ou manipular imagens 
de exames médicos de seus respectivos 
pacientes, contidas no banco de dados, através 
de um Ambiente Colaborativo (AC) presente em 
cada seção. Os médicos também poderão, dentre 
outras opções do AC, extrair e inserir informações 
geométricas e textuais que julguem ser 
importantes para a discussão do diagnóstico na 
própria imagem compartilhada (anotações estas 
feitas utilizando-se diferentes cores, diferenciando 
assim cada participante da seção por camadas). 

 
Arquitetura 
 
A arquitetura foi baseada no modelo 

cliente servidor estruturada em componentes com 
acesso remoto. Para a implementação, estão 
sendo desenvolvidos dois softwares: o Servidor, 
que é o responsável pelo controle de todas as 
reuniões existentes, e o Cliente, que é executado 
nas máquinas remotas de cada usuário 
especialista participante de uma reunião. Estes 
dois interconectados por um protocolo 
colaborativo de comunicação. 

 
Protocolo de Comunicação 
 
A implementação do protocolo de 

comunicação utiliza a linguagem de programação 
Java que é gratuita, independente plataforma e 
arquitetura, orientada a objetos e possui 
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poderosos recursos de comunicação via rede de 
computadores. Com isso, o software também 
poderá ser executado em Sistemas Operacionais 
gratuitos e de código aberto (como o Linux), 
fazendo com que seu custo de implantação seja 
reduzido e se torne pertinente às regiões mais 
carentes de recursos financeiros.  

Numa implementação inicial para permitir 
a colaboração entre os usuários e validação de 
um protótipo, está sendo utilizada a tecnologia 
Java RMI (Remote Method Invocation), que é um 
modelo de comunicação em Java que permite o 
desenvolvimento de aplicações em sistemas 
distribuídos, criando objetos que podem ser 
executados remotamente. Portanto, todas as 
funções compartilhadas pelo sistema estão 
disponíveis na aplicação servidora e são 
acessadas pelos clientes remotos a partir de seus 
softwares clientes. Para simplificar a 
especificação e implementação do protocolo e, ao 
mesmo tempo, facilitar o controle e 
administração, está sendo utilizada uma topologia 
Centralizada (onde os usuários compartilham 
exatamente a mesma cópia dos dados, que ficam 
localizados na aplicação servidora), pois é mais 
facilmente gerenciável. A Figura 1 mostra a 
arquitetura do sistema, onde se pode observar o 
acesso dos usuários ao servidor da aplicação, 
através da Internet, e a ligação do servidor com o 
banco de dados. Desta forma, o acesso ao banco 
ocorre de forma transparente ao usuário. 

 

Figura 1 – Arquitetura do Sistema. 
 
 Uma maior interação entre os usuários 

pode ser adquirida utilizando-se uma combinação 
de um sistema síncrono e em tempo real. Este 
tipo de sistema também necessita fornecer 
repostas rápidas, ou seja, uma rápida troca de 
mensagens de controle pelo protocolo (para que 
o senso de continuidade da simulação não seja 
perdido por motivo de interrupções); além de 
confiáveis. Estas características podem ser 
referenciadas como exigências da Qualidade de 
Serviço (QoS - Quality of Service) da aplicação. O 
protocolo criado utiliza como base o protocolo 

TCP/IP, sendo considerado pertencente à sua 
Camada de Aplicação. 

O protocolo colaborativo necessita 
permitir que diferentes reuniões ocorram ao 
mesmo tempo e que um usuário possa participar 
de mais de uma reunião no mesmo momento. 
Isso pode ser obtido utilizando Seções (que 
podem ser consideradas abstrações lógicas que 
diferenciam as várias reuniões ocorrendo no 
mesmo instante) completamente independentes 
umas das outras, que poderão ter diferentes 
usuários e dados colaborativos. Portanto, o 
protocolo deve utilizar fluxos de mensagens entre 
os clientes e o servidor, e vice-versa, para 
executar a troca de informações de controle que 
são armazenadas em um objeto de uma Classe 
de Controle de Acesso (CCA) por seção criada, 
permitindo assim que diferentes seções síncronas 
multiusuário possam ser executadas 
corretamente e concorrentemente. O acesso a 
estas classes deve ser protegido contra acessos 
simultâneos de vários usuários, garantindo assim 
a sua consistência. 

A CCA também deve conter todas as 
funções necessárias para armazenar e controlar 
sua respectiva seção. Portanto, ao receber uma 
mensagem de Criação de Seção, por exemplo, o 
servidor deve criar um novo objeto do tipo CCA 
(sendo este considerado uma nova seção), que 
automaticamente conterá todos os métodos de 
controle da nova seção criada. Entretanto, para o 
controle de todas as seções em atual execução 
no sistema, esta nova seção deve também ser 
referenciada em um objeto de uma outra classe 
(único no sistema), a Classe de Controle de 
Seções (CCS), permanecendo lá até a sua 
exclusão. Sendo assim, a CCS conterá várias 
CCA´s (tanto quanto as seções existentes no 
momento). A Figura 2, a seguir, ilustra o 
Diagrama de Classes do Protocolo: 

 

Figura 2 – Diagrama de Classes do 
Protocolo. 

 
A CCS e as CCA deverão estar 

inteiramente localizadas no servidor (para evitar 
inconsistências). Entretanto, cada usuário deve 
manter uma cópia local da CCA da seção na qual 
está inserido servindo como base para a 
construção de sua visualização do AC. Assim, as 
CCA´s da CCS, quando alteradas, deverão 
notificar automaticamente seus usuários para que 
possam atualizar suas respectivas CCA´s locais 
e, assim, construir suas respectivas 
visualizações. Portanto, a CCA deve conter uma 
lista de todos os usuários da sua seção para o 
devido controle - uma Tabela de Usuários - e 
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deve conter todos os métodos de acesso ao 
banco de dados para poder retirar todas as 
informações necessárias sobre os usuários, seus 
respectivos pacientes e suas documentações 
médicas. 

Para que vários usuários compartilhem o 
estado atual da colaboração, ou seja, a 
configuração da respectiva CCA no servidor, eles 
devem atualizar seus estados locais sempre que 
o estado da CCA do servidor for modificado (ou 
seja, recebeu uma atualização). Esta atualização 
é feita através de trocas de Mensagens de 
Controle entre o servidor e os clientes, que 
ocorrem muito freqüentemente para garantir que 
o estado atual da CCA seja corretamente 
sincronizado. Além disso, como o tráfego de um 
sistema síncrono é muito grande, o tráfego na 
rede deve ser o menor possível para evitar 
congestionamentos e, conseqüentemente, perda 
de informações. Entretanto, isto requer redes de 
alta velocidade com baixas latências, que é 
contrastado com um investimento de alto custo.  

Uma solução é fazer com que o protocolo 
envie somente atualizações do sistema para os 
usuários (como anotações feitas nas imagens do 
AC), e não constantemente o estado atual do 
sistema como um todo. As requisições de 
atualização criadas pelos usuários deverão ser 
enviadas primeiramente ao servidor, que as 
processará e enviará mensagens de notificação 
de atualização a todos os usuários da respectiva 
seção (caso a requisição seja aceita) ou retornará 
uma mensagem de erro ao usuário requisitante 
(pois a requisição não pôde ser processada pelo 
servidor, como no caso do controle de 
concorrência). 

Seguindo estes princípios, as Mensagens 
de Controle implementadas podem ser divididas 
em vários tipos, como os mostrados a seguir: 

 
i. Mensagem de Seção: Permite a criação 

ou exclusão de seções no servidor; 
ii. Mensagem de Log: Permite a requisição 

da entrada ou saída de um usuário a uma 
seção existente; 

iii. Mensagem de Atualização: Permite a 
atualização das propriedades do AC; 

iv. Mensagem de Notificação: Permite 
informar todos os usuários de uma 
determinada seção sobre atualizações do 
AC; 

v. Mensagem de Texto: Permite a 
conversação no modo texto entre os 
participantes de uma seção. 

 
Servidor 
 

 Com a especificação do protocolo de 
controle colaborativo como base do sistema, foi 
possível iniciar sua implementação. Partindo da 
implementação da aplicação servidora, que 
concentra todo o gerenciamento do sistema, 

foram implementadas as classes de controle CCS 
e CCA, assim como as funções compartilhadas 
que os clientes acessam remotamente e 
transparentemente (utilizando a tecnologia RMI), 
dentre as quais estão implementados os métodos 
de cada uma das mensagens de controle 
especificadas anteriormente. O servidor faz todo 
o devido acesso ao banco de dados e, para fins 
de documentação, salva todas as atualizações 
das seções na forma de um log no próprio banco. 

O protocolo de controle colaborativo e 
suas respectivas mensagens de controle, 
responsáveis pelo gerenciamento e atualizações 
de todas das seções existentes, devem ser 
implementados na aplicação servidora para 
serem o mais robusto possível e assim garantir a 
eficiência do sistema e evitar perdas de 
sincronização das respectivas atualizações das 
seções. Portanto, a aplicação servidora 
desenvolvida utiliza métodos de sincronização e 
controle de concorrência para garantir o bom 
andamento da colaboração e o correto acesso 
aos dados compartilhados, respectivamente. 

O desempenho do protocolo de 
comunicação especificado é diretamente 
proporcional à capacidade de processamento do 
Servidor da aplicação colaborativa, ao número de 
usuários e Seções que o mesmo é responsável 
por gerenciar e à largura de banda disponível 
para o tráfego das mensagens de controle do 
sistema. 

Além disso, para um maior controle da 
seção colaborativa, é designado um usuário 
administrador da seção (sendo um usuário 
automaticamente designado assim que este cria 
uma nova seção), que ficará responsável pelo 
controle e andamento da colaboração tendo 
disponíveis opções de gerenciamento da mesma. 
 

Cliente 
 
Na aplicação cliente, foi implementado o AC 

(para visualização e manipulação dos dados 
compartilhados do sistema) e o módulo de 
conversação via texto entre os participantes da 
seção. O AC contém as seguintes opções de 
operações que podem ser efetuadas sobre a 
imagem colaborativa: 

 
i. Pincel: Faz marcações á mão livre, com 

controle de espessura do traço; 
ii. Borracha: Apaga qualquer marcação, 

também sendo efetuada à mão livre e 
com controle de espessura do traço; 

iii. Retângulo: Desenha retângulos ou 
quadrados, com controle de espessura do 
traço; 

iv. Oval: Desenha ovais ou círculos, com 
controle de espessura do traço; 

v. Reta: Desenha retas entre quaisquer dois 
pontos da imagem, com controle de 
espessura do traço; 
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vi. Texto: Escreve um texto em uma posição 
selecionada pelo usuário, com controle 
de tamanho da fonte; 

vii. Mover: Efetua a movimentação de 
translação da imagem, controlada pelo 
usuário, para sua melhor visualização; 

viii. Zoom: Permite a aplicação de Zoom em 
uma área selecionada pelo usuário; 

ix. Distância: Calcula a distância entre 
quaisquer dois pontos da imagem 
selecionados pelo usuário; 

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

xi. Brilho e Contraste: Controla o brilho e o 
contraste da imagem colaborativa. 

 
Ao se efetuar uma operação colaborativa 

qualquer, a aplicação cliente gera uma 
Mensagem de Atualização que é enviada ao 
Servidor. Após isto, o Servidor atualiza a 
respectiva CCA e envia uma Mensagem de 
Notificação a todos os usuários da respectiva 
seção informando sobre a modificação ocorrida 
no AC. Deste modo, cada usuário faz uma cópia 
da modificação ocorrida na CCA do Servidor para 
a sua CCA local e, assim, atualiza sua 
visualização do AC.  

 

 
Figura 3 – Aplicação Colaborativa Cliente. 

 
O módulo de conversação via texto 

permite, além da própria conversação entre os 
usuários, a visualização de mensagens de texto 
do servidor (úteis para a verificação de algumas 
atualizações de sua respectiva seção como a 
entrada ou saída de algum usuário). Na Figura 3 
mostra uma tela da aplicação cliente 
implementada, onde é possível visualizar o AC, 
com dois médicos participantes efetuando 
marcações com as cores verde e vermelha 
respectivamente, e a área de conversação via 
texto. 

 
Banco de Dados 
 
O Banco de Dados do sistema 

ONCOPEDIATRIA do LSI já contém atualmente 

dados de médicos, de pacientes e seus registros 
e dados no formato DICOM é usado como a Base 
de Dados do sistema. Segundo [3], são feitos 
grandes esforços pelos profissionais de saúde 
para a padronização de imagens médicas, pois o 
mesmo possibilita o intercâmbio de imagens entre 
diferentes equipamentos e ambientes, sendo que 
este Banco de Dados facilita o trabalho por 
padronizar todos dados utilizados no sistema. 

Assim o servidor precisar acessar a base 
de dados já estruturada e disponibilizar as 
informações aos clientes. 

 
Resultados 
 
 Os resultados obtidos do protótipo 
desenvolvido são preliminares, mas bastantes 
satisfatórios. O sistema atualmente está sendo 
testado e avaliado por médicos da SOBOPE 
(Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica). 
Foi feita uma validação do modelo do protocolo 
de comunicação proposto, ficando demonstrado 
que sua dinâmica de funcionamento pode 
contribuir para a execução de Trabalhos 
Colaborativos Auxiliados por Computador. 
Melhores resultados poderão ser obtidos com o 
uso e avaliação contínua do sistema. 
 
Discussão e Conclusões 
 

Pretende-se com este projeto auxiliar a 
execução de diagnósticos médicos, e 
possivelmente o ensino à distância, criando uma 
alternativa de comunicação eficiente e produtiva 
para permitir assim a utilização de recursos de 
telemedicina, como a segunda opinião médica, 
como forma de auxílio a profissionais de saúde 
afastados dos centros urbanos e a sua renovação 
de conhecimentos. Conseqüentemente, este 
auxílio se refletirá a toda a população, pois evitará 
gastos públicos não necessários como o 
transporte de pacientes aos centros detentores de 
maiores conhecimentos científicos por conterem, 
em seu quadro, médicos mais especializados e 
capacitados.  

Como projetos futuros, pretende-se utilizar 
além do modo texto e do AC, um módulo de 
vídeo-conferência onde utilizará imagens e sons 
para permitir uma melhor comunicação entre os 
participantes do grupo colaborativo - capturados 
respectivamente através de webcams e 
microfones. Assim, o usuário poderá escolher se 
quer ou não participar da vídeo-conferência a 
qualquer momento durante a colaboração. Esse 
sistema será implementado com a tecnologia JMF 
(Java Media Framework), uma extensão da 
tecnologia Java com a qual se utiliza o protocolo 
RTP (Real Time Transport Protocol – Protocolo 
de Transporte em Tempo Real) para o fluxo de 
transmissão de áudio e vídeo em tempo real. 

Como o fluxo de dados de áudio e vídeo de 
um sistema de vídeo-conferência é muito grande, 
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pretende-se utilizar um servidor auxiliar de vídeo-
conferência para retransmitir os dados recebidos 
de um usuário (transmissor) a todos os demais 
usuários da seção (receptores) que optarem por 
participar desta opção de comunicação. Assim, a 
aplicação servidora ficará livre da sobrecarga da 
administração das seções colaborativas 
existentes e ainda o recebimento e retransmissão 
de todo o fluxo de dados de vídeo-conferência 
necessários.  

Deste modo, o emissor deverá enviar os 
dados ao servidor auxiliar de vídeo-conferência e 
este será responsável por retransmitir o fluxo aos 
seus receptores (sendo este processo 
administrado e controlado pela aplicação 
servidora). Segundo [4], este servidor auxiliar 
deve possuir largura de banda suficiente para 
receber todos os fluxos de dados dos usuários 
transmissores e retransmitir simultaneamente 
para os demais usuários receptores; sendo que 
este pré-requisito poderá acarretar uma limitação 
na quantidade de participantes das seções. 

Como a aplicação desenvolvida é uma 
aplicação independente baseada em 
componentes de software pretende-se, por fim, 
integrá-la ao sistema ONCOPEDIATRIA. Deste 
modo, a aplicação funcionará como um novo 
serviço dentre os já prestados pelo sistema e ao 
mesmo tempo facilitará o acesso dos usuários à 
aplicação colaborativa. 

Como o sistema ONCOPEDIATRIA utiliza a 
tecnologia J2EE (Java 2 Platform, Enterprise 
Edition) para prover seus serviços como o acesso 
ao Banco de Dados, a aplicação desenvolvida 
deverá ser integrada à arquitetura de 
componentes EJB. Nesta integração, para o lado 
cliente, existem duas possibilidades: a execução 
da aplicação utilizando as tecnologias Java Applet 
ou Java Web Start.  

Os Applets, segundo [5], são aplicações 
Java que rodam em um navegador WEB, mas 
oferecem a desvantagem de serem restritos ao 
seu ambiente de execução, ou seja, o próprio 
navegador. Isto significa que os Applets são 
restritos, por razões de segurança, a um 
ambiente de Caixa de Areia, na qual o restringe a 
executar algumas operações como a 
comunicação com outras máquinas e o acesso ao 
disco local, ambos requisitos de aplicações 
distribuídas em rede. 

Já a tecnologia Java Web Start supera 
estas restrições de conectividade, e oferece uma 
boa distribuição de softwares no lado cliente. 
Segundo [5], algumas de suas vantagens são: 

 
i. Cache: as aplicações são baixadas e 

instaladas como em uma instalação 
nativa; 

ii. Manutenção: Se a aplicação remota é 
modificada, é feita uma atualização 
automática da versão da Cache local na 
próxima invocação da aplicação; 

iii. Fácil Execução: permite que as 
aplicações sejam executadas 
independente do navegador (permitindo 
uma liberdade de comunicação). O Java 
Web Start também permite a execução 
da aplicação através de atalhos da área 
de trabalho, similares a uma instalação 
nativa.  

 
Portanto, a partir deste estado pretende-se 

utilizar a viabilidade da tecnologia Java Web 
Start, pelas vantagens mencionadas 
anteriormente, para uma melhor integração da 
aplicação ao sistema de Oncopediatria do LSI-
USP. 

 
Referências 
 
[1] Rodrigues, K. E., Camargo B., "Diagnóstico 

Precoce do Câncer Infantil: Responsabilidade 
de Todos", Revista Associação Médica 
Brasileira, 49(1); 29-34, 2003. 

 
[2] Shimada, A. S., (2001), Um Ambiente 

Colaborativo de Auxílio ao Diagnóstico 
Médico Assistido por Computadores de Alto 
Desempenho. Dissertação de Mestrado, 
EPUSP. 

 
[3] Freitas, C., “Uma Arquitetura Baseada em 

Padrões Abertos para Visualização Científica 
Via Internet Aplicada à Medicina”. 
Dissertação apresentada como requisito 
parcial para a obtenção do título de Mestre 
em Informática, Curso de Pós-Graduação em 
Informática, Setor de Ciências Exatas, 
Universidade Federal do Paraná. 2002. 

 
[4] Bordignon, M. R., “Vídeo-Conferência: 

Conceitos, Tecnologia e Uso”. 2001. Editora 
Book Express. 

 
[5] Srinivas, R. N., “Java Web Start Rescue – 

Find out how Java Web Start aids client-side 
deployment”, Java World. Disponível na 
Internet em 05 de Julho de 2004 no 
endereço: 
http://www.javaworld.com/javaworld/jw-07-
2001/jw-0706-webstart.html 

 
Contato 
 
Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola 
Politécnica da USP – LSI-EPUSP 
Av. Prof. Luciano Gualberto, 158 – Trav. 3 
Butantã, CEP: 05508-900 
São Paulo – SP – Brasil 
Tel: 3091-5676 / Fax: 3091-5664 
[amiranda, ayhira, tognoli, mkzuffo]@lsi.usp.br 

CBIS’2004 631

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo - Este artigo descreve o método utilizado para modelar e simular um ambiente cirúrgico, definido a 
partir do estudo e alteração dos valores das variáveis envolvidas no processo de execução de cirurgias eletivas 
de um hospital de médio porte. Apresentamos também a validação do modelo proposto através da comparação 
dos resultados obtidos com e sem a simulação e exibimos os resultados que propiciam uma melhor utilização 
do centro cirúrgico. O presente estudo fornece subsídios para melhorar a utilização de profissionais envolvidos 
e aumentar a taxa de ocupação das salas cirúrgicas. 
 
Palavras-chave: centro cirúrgico, modelagem de sistemas, simulação, otimização. 
 
Abstract - This article describes a method employed to model and simulate a surgical environment. The 
parameters have been defined from the study and alteration of variable values involved in the process of 
carrying out elective surgical proceedings at medium size Hospital. We validated the implemented model 
through the comparison of results obtained with and without the simulation, and we present the results that 
optimize the use of the operating teather. From this study it is be possible to gain subsidy to improve its use by 
the professionals involved and to increase the occupation rate of the operating rooms. 
 
Key-words: surgical center, modeling of systems, simulation, optimization. 
 
 
Introdução 
 

Atualmente, pesquisadores e analistas de 
negócios estão começando a descobrir o potencial 
do uso da simulação dentro do ambiente hospitalar. 
Através do estudo das interações entre pacientes, 
médicos, enfermeiros e equipe técnica e de 
suporte, a simulação pode se tornar uma 
ferramenta muito útil na eliminação de ineficiências 
e a alocação de recursos para determinados 
setores otimizados. Inicialmente, a simulação foi 
utilizada no estudo da comparação entre diferentes 
sistemas para definição dos recursos ou requisitos 
a serem utilizados, entre eles o tempo de 
processamento dos sistemas, a quantidade de 
pacientes atendidas e o tempo de atendimento [1].  

Dentro do ambiente hospitalar, está 
localizado o complexo sistema centro cirúrgico. O 
centro cirúrgico é uma unidade assistencial, onde 
são realizadas operações cirúrgicas, visando 
atender intercorrências clínicas, com suporte da 
ação de uma equipe de profissionais. Requer 
suporte adequado de modo que os aspectos 
técnico-administrativos referentes à planta física e 
localização, aos equipamentos, ao regimento, às 
normas, às rotinas e aos recursos humanos sejam 
assegurados como mecanismos que subsidiem a 

prevenção e o controle dos riscos e sustentem, na 
prática, a proteção ético-legal da equipe e da 
instituição.  

Algumas situações a que os pacientes são 
submetidos nos ambientes cirúrgicos, tornam 
necessária a aplicação de novas técnicas e 
procedimentos que facilitem a execução de tarefas 
nesses ambientes. Um exemplo de situação que 
poderia ser evitada é o atraso ou o cancelamento 
de cirurgias que muitas vezes acabam fazendo com 
que os preparos pré-cirúrgicos dos pacientes sejam 
perdidos, além dos custos adicionais à instituição, o 
desconforto causado tanto aos pacientes bem 
como para os demais profissionais envolvidos, e 
que nem sempre são os responsáveis diretos pelos 
atrasos ou cancelamentos. Estes são fatores que 
devem ser minimizados, objetivando assim a 
qualidade da prestação de serviço e a satisfação do 
quadro funcional. 

Através da implantação de uma solução que 
permita confeccionar e adequar o mapa cirúrgico, 
teremos os seguintes benefícios: 
− diminuir o tempo de ociosidade das salas 
cirúrgicas; 
− melhorar a administração dos intervalos de 
utilização das salas, acarretando na diminuição dos 
atrasos; 

CBIS’2004 632

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



− possibilitar uma maior flexibilidade na agenda 
dos cirurgiões; 
− diminuir o tempo médio de dias de internamento, 
tendo em vista a facilidade em realizar o 
remanejamento das cirurgias quando for 
necessário;  
− melhorar a previsão dos instrumentos, 
equipamentos e materiais necessários para 
realização de cirurgias; 
− diminuir as situações de risco a que os 
pacientes são submetidos desnecessariamente, 
pois muitos preparos pré-operatórios e 
transferências entre a unidade de internação e o 
centro cirúrgico poderiam ser evitados. 

Além disto, um modelo implementado através 
de uma ferramenta de simulação, poderá fornecer 
muitas informações essenciais na melhoria do 
processo de agendamento do mapa cirúrgico e 
desta forma possibilitar uma diminuição na 
ociosidade das salas cirúrgicas. 

 
Metodologia 
 

Para o desenvolvimento apropriado das 
tarefas dentro do centro cirúrgico, os pacientes 
devem ser escalados para os procedimentos 
cirúrgicos através do mapa cirúrgico, encaminhados 
para o ambiente cirúrgico, sendo neste local 
anestesiados, o procedimento cirúrgico é realizado 
pela equipe utilizando os materiais, instrumentos e 
equipamentos adequados a manutenção da vida do 
paciente. 

Existem atualmente 6 salas cirúrgicas no 
hospital que está sendo estudado. As cirurgias 
eletivas ocorrem de segunda-feira a sábado. Para 
facilitar a criação do mapa, existe uma divisão das 
salas, criando assim uma agenda prévia dos dias 
da semana e turnos disponíveis para cada 
especialidade clínica, incluindo-se nesta as salas 
destinadas às cirurgias de emergência.  

A partir do mapa ocorre a verificação da 
disponibilidade de leitos de internamento e suas 
respectivas reservas, preparo dos pacientes, 
adequação do ambiente cirúrgico, reserva de 
equipamentos e instrumentos necessários para o 
procedimento e também aquisição ou transporte 
dos materiais a serem utilizados nas cirurgias. 

Para a confecção do mapa, são utilizados os 
avisos de cirurgias, que nada mais são que 
informativos de execução dos procedimentos 
elaborados pelos médicos. O preenchimento destes 
avisos pode ser efetuado em dois momentos: 
quando o paciente já está internado na instituição 
ou quando o médico verifica a necessidade da 
intervenção cirúrgica. 

Nestes avisos as principais informações 
encontradas são a data e horário preferencial para 

a cirurgia, a especialidade cirúrgica, o procedimento 
a ser realizado, os equipamentos, instrumentos e 
materiais necessários para a execução do mesmo. 
Através da visualização dos avisos e da 
disponibilidade das salas cirúrgicas, equipamentos, 
instrumentos e demais materiais necessários, é 
realizada uma análise do número de cirurgias já 
programadas para cada dia, turno e especialidade, 
permitindo assim confirmar o agendamento 
solicitado através deste, ou sugerir novas datas e 
horários para os mesmos.  

A simulação consiste em descrever um 
modelo através de processos ou sistemas, a qual 
possui parâmetros que permitem a configuração do 
modelo, permitindo a tomada de decisão a respeito 
da execução prática do mesmo [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Interação entre a execução do 

procedimento cirúrgico e a simulação do mesmo 
 
A ferramenta de simulação utilizada foi o 

ProModelPC que pertence a quarta geração dos 
simuladores, os quais são interativos e trabalhando 
no ambiente gráfico Microsoft Windows, a qual 
além de ser a mais popular, também apresenta 
muitos recursos aos quais os usuários já estão 
familiarizados. O modelo pode ser construído sem 
qualquer conhecimento de programação através do 
uso de caixas de diálogos, definição de tabelas e 
barras de ferramentas, as quais oferecem os 
diversos componentes necessários para a devida 
implementação do sistema. Todavia, caso seja 
necessário à utilização de funções lógicas ou 
estruturas de programação, as mesmas também 
podem ser utilizadas [3]. 

Através deste software é possível solucionar 
questões relacionadas a: 

Setor Centro 
Cirúrgico 

Gera o mapa de 
cirurgias eletivas 

Execução das 
cirurgias eletivas. 

Os dados gerados com o software de simulação, 

são utilizados para validar o modelo, através da 

comparação com os dados gerados sem o software 

Simular a execução 
de cirurgias. 

Fornece entrada de 
dados para o aviso 
de cirurgias eletivas 
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− análise de capacidades;  
− planejamento de recursos e dos equipamentos;  
− projeto das instalações;  
− análise logística;  
− planejamento da gestão do atendimento;  
− projetos de novas instalações ou expansões das 

já existentes;  
− otimização de setores de emergência, centros 

cirúrgicos, central de exames, entre outros; e 
− reengenharia. 

O ProModelPc trabalha com bibliotecas, as 
quais direcionam o fluxo do trabalho para áreas 
específicas do saber. Entre as bibliotecas 
existentes pode-se citar o Medmodel, que é voltada 
a área de saúde e sistemas relacionados, e foi 
utilizada para desenvolvimento e simulação do 
modelo. 

Para o correto desenvolvimento de um 
modelo, o mesmo deve consistir nos seguintes 
componentes [4]: 
− Delimitação do intervalo e tempo de execução. 
O intervalo utilizado para execução dos 
procedimentos acompanhou o horário real do setor, 
sendo de segunda a sexta feira das 7:00 Às 12:00 e 
das 13:00 às 18:00 e nos sábados, das 7:00 às 
12:00. Estes horários correspondem aos 
procedimentos eletivos, sendo que os últimos 
procedimentos da fila do período podem exceder o 
horário limite, portanto, este funciona apenas como 
limitador do início de execução. O tempo que o 
modelo foi processado foi de 30 dias, para 
possibilitar dessa forma o confrontamento dos 
dados encontrados com os reais. 
− Delimitação do escopo do modelo. O estudo foi 
desenvolvido em apenas uma das salas do centro 
cirúrgico, tendo em vista que isto possibilitou obter 
uma visão detalhada dos processos / fluxos 
operacionais executados, todavia o modelo pode 
ser expandido para as demais salas. De acordo 
com a especialidade e procedimento cirúrgico a ser 
realizado, alguns detalhes podem vir a ser 
diferentes. Portanto, apenas um dos diversos 
processos / fluxos existentes no centro cirúrgico 
tornou-se o foco do trabalho, tendo em vista o 
escopo não ser todo o setor, mas apenas as 
cirurgias e salas do grupo ortopédico. Esta escolha 
ocorreu devido ao fato de que o hospital em que foi 
baseado o presente estudo é especializado em 
traumatologia. Temos ainda dois tipos básicos de 
atendimento: eletivos e de emergência. Para o 
efeito de levantamento do histórico de 
procedimentos executados, e também como o 
grupo de emergência não apresenta uma 
regularidade, apenas as cirurgias eletivas foram 
utilizadas. 
− Procedimento utilizado para tomada e 
distribuição dos tempos. Para tomada dos tempos 

foram realizadas visitas ao centro cirúrgico, nas 
quais foram avaliados os tempos entre chegada e 
saída de cada entidade do modelo, bem como 
todas as outras variáveis relacionados entre elas, 
ou seja, tempo de limpeza de sala, atraso médio, 
recuperação pós anestésica, etc. As variáveis 
foram definidas através da análise do fluxo 
operacional que contém os processos significativos 
a modelagem [5] e os seus respectivos tempos 
foram originados a partir dos tempos médios de um 
grupo restrito de procedimentos ortopédicos. Neste 
grupo, considerando pacientes eletivos, através de 
um estudo em uma série temporal que iniciou-se 
em 1998 e foi até o final de 2001, verificou-se que 
apenas 6 tipos procedimentos correspondem a 31% 
dos atendimentos (3111 procedimentos) e os outros 
253 tipos de procedimentos aos 69% restantes. 
Sendo assim, o detalhamento dos processos foi 
feito a partir destes 6 tipos de procedimentos 
predominantes, pois através de análise em campo, 
verificou-se que os tempos dos processos 
aproximam-se muito. 
− definição do downtime. Um componente 
importante do modelo é tempo de manutenção, 
também conhecido como downtime. Este refere-se 
aos intervalos de tempo quando nenhuma atividade 
estiver acontecendo (cirurgia, limpeza ou 
montagem da sala), normalmente devido a retardos 
(pessoal, paciente, ou equipamento não disponível) 
ou discrepâncias entre o horário da cirurgia 
marcada e o efetivo. É reconhecido que a grande 
maioria dos centros cirúrgicos em operação 
atualmente, possuem uma taxa de ocupação que 
varia entre 80% a 85% [6]. Neste trabalho utilizou-
se a análise dos tempos médios de atraso dos 
procedimentos. 

Após a definição e modelagem do fluxo e 
representação gráfica do mesmo através da 
ferramenta de simulação, partiu-se para a definição 
do resultado que independente de fatores técnicos 
ou clínicos, otimiza o processo de atendimento. 
Portanto, tecnicamente o problema é aumentar a 
quantidade de atendimentos reduzindo o tempo dos 
mesmos e clinicamente continuar provendo um 
atendimento de qualidade. Desta forma, mapeamos 
os principais fatores geradores de ociosidade, 
oferecendo subsídios para a equipe técnica e 
clínica para que reduzissem os mesmos. Entre 
estes fatores, pode-se citar: cancelamento de 
cirurgias devido a diversos fatores e atraso na 
execução de procedimentos. 

Para possibilitar a diminuição da ociosidade 
gerada pelos fatores já citados, dois procedimentos 
costumam ser utilizados: 
− encaixes de cirurgias não agendadas para o 
mesmo dia. Para a execução deste procedimento, é 
necessário que o banco de dados de avisos de 

CBIS’2004 634

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



cirurgias seja analisado. Esta análise refere-se a 
verificação da compatibilidade de duração de 
cirurgias, equipamentos e materiais necessários e 
principalmente, disponibilidade da equipe cirúrgica 
e do paciente (em muitos casos o paciente não está 
internado). Portanto, este procedimento não se 
enquadra no escopo deste trabalho devido a dois 
motivos. Primeiro porque além de ser necessário a 
integração da ferramenta de simulação com o 
banco de dados, seria também necessário a 
implementação de técnicas de gerenciamento que 
possibilitassem o encaixe. E em segundo lugar, 
como já citado anteriormente, a maior parte dos 
cancelamentos ocorrem horas antes da execução 
do procedimento, não existindo assim tempo hábil 
para que o fluxo de execução de cirurgias eletivas 
fosse realizado. 
− remanejamento do mapa cirúrgico. Neste caso, 
a idéia seria liberar espaços na agenda da sala 
para o fim do período ou dia, o que resulta nos 
seguintes aspectos. Primeiramente, possibilitaria-se 
um tempo maior para análise do mapa cirúrgico do 
período / dia seguinte e conseqüentemente, criar 
novos horários disponíveis nos períodos  /  dias 
subseqüentes e no final, aumentar a taxa de 
ocupação do centro cirúrgico. Como o hospital em 
estudo também apresenta atendimento de 
emergência, este novo horário disponível poderá 
ser utilizado para algum procedimento deste grupo 
e um estudo deverá ser efetuado com o objetivo de 
avaliar quais os horários de maior incidência deste 
tipo de procedimento. 
Devido as características citadas, dos recursos 
computacionais disponíveis e do fato do mapa 
cirúrgico do dia estar disponível, o artifício de 
remanejamento do mapa cirúrgico foi o 
implementado. 

A partir do estudo do mapa cirúrgico e do 
fluxo operacional existente no setor, foram definidas 
as variáveis necessárias para a implementação da 
simulação, resultando na validação do modelo. 
Estas variáveis foram dividas em dois grupos. O 
primeiro utilizado para a definição do escopo do 
trabalho e o segundo na implementação dentro da 
ferramenta. 

O primeiro grupo é composto por: 
− especialidade clínica do(s) procedimento(s);  
− procedimento(s) a serem executados; 
− sala cirúrgica; 
− tipo de atendimento. 

O segundo grupo, o qual se refere 
propriamente a ferramenta, abrange as seguintes 
variáveis: 
− tempo de limpeza da sala; 
− tempo de recuperação pós-anestésica; 
− tempo de execução do procedimento cirúrgico; 

− tempo de execução do procedimento 
anestésico; 
− tempo de entrada do material e do anestesista 
na sala; 
− tempo de limpeza e preparo da sala cirúrgica; 
− tempo de translado do paciente até o centro 
cirúrgico; 
− média de cancelamentos existentes; 
− tempo médio de atraso; 
− tipos e quantidades de profissionais envolvidos; 
− cronograma de atendimento (dias da semana e 
horários). 

A partir da análise das variáveis do segundo 
grupo, o gráfico abaixo foi definido. Este exibe o 
tempo total de duração de um procedimento 
conforme os critérios citados anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Duração da execução de um 

procedimento. 
 

Alguns outros fatores podem compor o tempo 
total de duração do procedimento, todavia devido 
as suas freqüências de ocorrência, os mesmos não 
são considerados.  
 
Resultados 
 

A validação deste modelo foi realizada 
através da comparação dos dados estatísticos de 
um mês de 2004 obtidos através do sistema de 
informação hospitalar (SIH), e os dados fornecidos 
após a otimização do modelo no mesmo período. 
Após a execução do modelo, as variáveis 
estatísticas comparadas foram: o número de 
procedimentos executados e a taxa de ocupação 
das salas cirúrgicas. A tabela 1 exibe estes dados. 

 
Tabela 1: Comparação entre os resultados do 

Medmodel e o SIH 
 

Resultados Procs. 
executados 

Cancelamentos Taxa de 
ocupação

SIH 156 48 72,5 % 
Medmodel 164 51 77% 

PERÍODO DE 
LIMPEZA 

  RECUPERAÇÃO PÓS- 
  ANESTÉSICA 

 EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO ANESTÉSICO 

 ENTRADA DO MATERIAL E DO ANESTESISTA 

  PACIENTE AGUARDA LIMPEZA E PREPARO DA SALA 

 TEMPO ENTRE CHAMADA E CHEGADA DO PACIENTE NO 
 CENTRO CIRÚRGICO 

T (min) 30 5 15 20 60 

 EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO 
 CIRÚRGICO  

30 30 

CBIS’2004 635

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



Estes dados foram adquiridos considerando 
uma sala cirúrgica no período de um mês. 

Os motivos com maior incidência na 
ocorrência de cancelamentos são pacientes que 
não apresentam condições de execução de 
cirurgia, médico não apto a execução ou motivos 
administrativos da instituição. Estes foram tratados 
no modelo como uma variável de ocorrência 
aleatória, com padrão de incidência igual a 25%. 
Outra variável importante analisada foi o tempo de 
downtime. Através da análise das informações 
disponíveis, o tempo utilizado no simulador foi de 
67 minutos. 

Como citado anteriormente, o 
remanejamento do mapa cirúrgico também nos 
permite reduzir a ociosidade das salas cirúrgicas, 
com este objetivo duas simulações foram 
executadas.  

A primeira refere-se a busca, no fim da fila de 
execução de procedimentos do período ou dia, de 
um procedimento igual ao cancelado e 
conseqüentemente efetuar a troca. O segundo 
refere-se ao adiantamento de todos os 
procedimentos subseqüentes ao cancelado.  

 
Tabela 2: Comparação entre os resultados obtidos 
pela troca de procedimentos e pelo adiantamento 

da fila de execução em um período de 30 dias 

Simulação Períodos 
livres 

Procedimentos 
que podem ser 

executados 
Troca procedimentos 4 4 
Adiantamento 51 Não definido 

 
Em ambos os casos, ocorrerá a liberação do 

último horário. Para que a troca seja mais 
facilmente efetuada, é necessário a existência do 
mesmo procedimento que está sendo cancelado no 
fim do período. Na situação de adiantamento, não 
existe na simulação, fatores que a impossibilitem,  
entretanto, no modelo real o que pode ocorrer é a 
sua não efetivação, sendo o procedimento 
executado no horário previsto inicialmente. 

De acordo com a tabela 2, em situações de 
adiantamento, não foi possível na simulação definir 
a quantidade de procedimentos que podem ser 
efetivamente executados, devido a aleatoriedade 
dos atrasos, os quais podem impossibilitar o início 
do procedimento antes do fim do período. Na 
prática, isso não ocorre, pois estes podem ser 
iniciados mesmo após as 18:00 horas. 
 
Discussão e Conclusões 
 

Um modelo de simulação pode ser 
desenvolvido utilizando suposições que simplificam 
o esforço da modelagem para eliminar parâmetros 

e / ou eventos insignificantes, mas existentes no 
processo real, que podem impossibilitar a sua 
implementação [7]. Entre as suposições utilizadas 
no presente modelo estão: 
− possibilidade de ocupação de determinada sala 
por uma especialidade que não estava programada 
previamente. Isto pode ocorrer caso não exista um 
número de avisos de cirurgias suficiente para 
preencher toda a programação do turno. Este 
procedimento não é muito comum, pois a análise 
dos locais disponíveis somente acontece com um 
dia de antecedencia, não existindo muitas vezes 
tempo hábil para o internamento do paciente ou 
levantamento dos recursos físicos necessários para 
a execução da cirurgia; 
− devido a característica do hospital em questão 
ser de emergência, o número de cirurgias deste tipo 
pode ser significativo. Cirurgias de emergência 
dependem de fatores atípicos, os quais não foram 
ainda devidamente estudados, caso seja 
necessário a utilização de uma das salas 
reservadas para cirurgia eletiva, este encaixe pode 
ocasionar um cancelamento ou atraso no mapa 
cirúrgico eletivo; 
− não sendo possível o agendamento de novas 
cirurgias em determinadas especialidades, ocorre 
uma redistribuição na escala, criando uma 
homogeneidade no número de cirurgias das salas. 
Portanto, os itens caracterizados acima são 
provavelmente a origem dos 5% existentes na 
diferença entre as taxas de ocupação verificados na 
tabela 1, tendo em vista que não foram tratados na 
simulação, entretanto ocorrem no processo real; 
− durante a execução da simulação do modelo 
que propiciou a diminuição da ociosidade das salas 
cirúrgicas, algumas das diferentes análises que são 
executadas nas variáveis existentes no processo 
real são desprezadas, dentre elas pode-se citar a 
disponibilidade da equipe médica, do paciente, 
recursos materiais, equipamentos, etc. Alguns 
desses possuem um peso maior ou menor, 
dependendo se for troca ou adiantamento. Todavia 
deve ser levado em consideração que no caso do 
adiantamento, a proximidade dos horários de 
inícios dos procedimentos, facilita o real 
adiantamento, enquanto que no caso da troca, a 
diferença pode até mesmo chegar a 11 horas.  

A utilização do modelo proposto e simulado 
neste trabalho nos oferece a possibilidade de 
facilitar e melhor avaliar as modificações a serem 
implementadas, e também nos possibilitará a 
definição de novos fluxos e modelos que possam 
vir a ser implementados, melhorando assim a 
utilização do centro cirúrgico, bem como 
oferecendo um vasto campo de trabalho a novos 
pesquisadores. 
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Resumo - Este artigo apresenta a proposta de utilização de uma ferramenta de mineração de dados baseada 
em regras de associação. A regra de associação é aplicada em um conjunto de dados reais: uma base de 
imagens mamográficas para descoberta de conhecimento implícito. A base de imagens contém informações 
dos laudos radiológicos de mamografias, as imagens mamográficas digitalizadas, e dados do prontuário médico 
de cada paciente. Os resultados obtidos com a ferramenta de mineração de dados revelam a importância de 
uma consulta minuciosa das pacientes com o médico, visto que as informações obtidas nas consultas podem 
indicar uma pré-disposição ao câncer de mama. 
 
Palavras-chave - Mineração de mamografias, descoberta de conhecimento, regras de associação. 
 
Abstract - This article presents the proposal of using a data mining tool based in association rules. The 
association rule is applied in a real dataset: a mammography database for discovery of implicit knowledge. The 
image database contains information of the radiological findings of mammography, the digitalized mammography 
images, and data of the medical handbook of each patient. The results gotten with the tool of data mining 
disclose the importance of a minute consultation of the patients with the doctor, since the information gotten in 
the consultations can indicate a predisposition to the breast cancer. 
 
Key-words – Mammography mining, knowledge discovery, association rules. 
 
 
Introdução 
 
 Uma ampla variedade de dados é coletada e 
armazenada de diversas fontes de informação. 
Pesquisadores, mais especificamente da área de 
Banco de Dados, passaram a investigar novas 
aplicações para as informações armazenadas no 
banco de dados. Além das informações tradicionais 
armazenadas, é possível descobrir informações 
implícitas que são de grande importância e auxiliam 
no suporte às decisões. Tais informações implícitas 
são obtidas com a utilização de técnicas de 
Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados 
(KDD - Knowledge Discovery in Databases). 
 A descoberta de conhecimento engloba, entre 
suas etapas, técnicas de mineração de dados (data 
mining) que, quando aplicadas a grandes volumes 
de informações, revelam tendências e padrões entre 
os dados, os quais não são descobertos através de 
consultas realizadas de forma tradicional.  

Por outro lado, cada vez mais se torna 
necessária a utilização de sistemas de apoio à 

decisão para auxiliar médicos no que se refere às 
informações e diagnósticos de pacientes. 

A grande incidência de câncer de mama em 
mulheres, especialmente em países desenvolvidos, 
tem aumentado significativamente nos últimos anos; 
entretanto, as causas da doença e as razões para o 
número crescente de casos ainda não foram 
esclarecidas [1]. Atualmente não existem métodos 
de prevenção, por isso a detecção precoce 
representa um fator importante no tratamento do 
câncer e permite aumentar significativamente a taxa 
de sobrevivência.  

A mamografia é considerada o método mais 
eficiente na detecção precoce de câncer de mama. 
Os mamogramas são analisados por médicos 
radiologistas, mas devido ao grande volume de 
mamogramas normalmente registrado, 
principalmente em grandes centros médicos, é 
desejável uma análise automática de mamogramas 
em formato digital. 

Os mamogramas digitais devem ser 
geralmente acompanhados de laudos radiológicos e 
ambos são armazenados para acompanhamento da 
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paciente. Nesse sentido, várias são as pesquisas 
que objetivam desenvolver sistemas de diagnóstico 
auxiliado por computador (CAD – Computer Aided 
Diagnosis), que podem ajudar os médicos a 
melhorar a eficiência na tomada de decisões [2] [3]. 

Alguns desses aspectos deram margem a 
pesquisas relacionadas com mineração de imagens 
(image mining), assim como outras relacionadas 
com mineração de dados pertencentes aos 
pacientes (data mining). Image mining efetua a 
mineração sobre características extraídas da 
imagem, tais como cor, textura, forma, localização, 
etc; enquanto Data mining efetua a mineração sobre 
os dados dos pacientes [4]. 

Levando em consideração a grande 
importância de se descobrirem informações 
implícitas em uma base de imagens mamográficas, 
este trabalho apresenta a aplicação da técnica de 
descoberta de conhecimento utilizando mineração 
de dados em uma base de dados reais, a qual 
contém informações sobre os laudos radiológicos de 
pacientes. Este trabalho é, portanto, parte de uma 
pesquisa mais ampla que está sendo desenvolvida, 
visando à construção de um datawarehouse 
mamográfico.  

Os resultados obtidos visam auxiliar os 
médicos no diagnóstico precoce de câncer de 
mama. Espera-se que o médico, a partir de detalhes 
relatados pelas pacientes durante a consulta, possa 
observar informações que indicam uma maior 
probabilidade da existência da doença.  
 
Descoberta de Conhecimento em Banco de 
Dados 
 

A descoberta de conhecimento em banco de 
dados (KDD) consiste na aplicação de várias etapas 
com algumas decisões sendo feitas pelo usuário. 
De acordo com Fayyad [5], uma visão prática da 
aplicação de KDD, enfatizando a interatividade do 
processo, é mostrada na Figura 1.  
 

 

Figura 1: Etapas do KDD 

 

Conforme mostra a Figura 1, as etapas 
pertencentes à Descoberta de Conhecimento em 
Banco de Dados são: 

1. Dados: banco de dados contendo a 
informação a ser minerada. 

2. Seleção: de acordo com os objetivos 
desejados, os dados são selecionados, no 
qual será feita a descoberta de 
conhecimento. 

3. Processamento: os dados passam por uma 
limpeza onde há a integração de dados 
heterogêneos, eliminação de dados 
incompletos, eliminação de tuplas repetidas, 
problemas na definição de tipos, etc. 

4. Transformação: os dados são armazenados 
adequadamente, visando facilitar a 
aplicação do algoritmo de mineração. 

5. Mineração de Dados: escolha da tarefa de 
mineração a ser aplicada (classificação, 
clusterização, regras de associação, 
sumarização, etc), dependendo do objetivo 
que se deseja alcançar. 

6. Interpretação/Avaliação: os resultados 
obtidos são interpretados e é elaborada 
uma apresentação para o usuário. 

 
Regras de Associação 
 

A mineração de regras de associação é uma 
das mais importantes tarefas de Mineração de 
Dados.  

As regras de associação, quando aplicadas a 
um conjunto de dados, possibilitam encontrar regras 
do tipo X Y, ou seja, transações do banco de 
dados que contêm X tendem a conter Y. Parâmetros 
de suporte e confiança devem ser fornecidos para 
que as regras que satisfaçam esses parâmetros 
sejam encontradas. 

Uma regra de associação é da forma: X Y, 
na qual X={x1,x2,...,xn} e Y={y1,y2,...,ym} são 
conjuntos de itens, com xi e xj sendo itens distintos 
para todos os i e todos os j. Essa associação afirma 
que, se a característica X está presente, 
provavelmente a característica Y também estará. 
Por exemplo, uma imagem de raios-X contendo 
características a e b provavelmente irá exibir a 
característica c, considerando os parâmetros de 
suporte e confiança [6]. 

Para realizar a tarefa de associação, 
algoritmos específicos podem ser utilizados 
individualmente ou em combinação. Dentre os 
algoritmos existentes, o algoritmo APriori é o mais 
conhecido e de fácil utilização para encontrar regras 
associativas. 
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Algoritmo APriori 
 
O algoritmo APriori [7] [8] é utilizado para 

encontrar associações relevantes entre itens de 
dados. São definidos parâmetros que determinam 
quais associações são interessantes ou não para o 
usuário. Para eliminar regras que não aparecem 
com freqüência no banco de dados é usado o 
suporte, que indica a porcentagem de registros 
onde aparecem juntos X e Y, sobre o total de 
registros. Outra medida, que indica o grau de acerto 
da regra, é a confiança, a qual indica a porcentagem 
de registros que contêm X e Y, sobre o total de 
registros que possuem X. 
 
O Sofware WEKA 
 
 O software WEKA (Waikato Environment for 
Knowledge Analysis) [9] foi desenvolvido pela 
Universidade de Waikato na Nova Zelândia e tem 
por objetivo reunir as implementações dos 
algoritmos de mineração, dentre ele o APriori, para 
descoberta de regras de associação.  

Um modo de se utilizar o WEKA é aplicar um 
dos algoritmos disponíveis a um conjunto de dados 
e analisar sua saída para extrair informações dos 
dados. 

Os dados de entrada para o software devem 
estar no formato ARFF, que pode ser visto na 
Figura 2, onde é necessário ter o tipo da informação 
de cada atributo. 

 
@relation table 
 
@attribute field1 {option1,option2,option3}
@attribute field2 numeric 
... 
@data 
option1,20 
option3,40 
option2,10 
... 

Figura 2: Formato ARFF 

Como pode ser visto na Figura 2, os dados 
são armazenados em um arquivo ARFF onde a tag 
@relation indica o nome do conjunto de dados, 
@attribute indica as informações dos atributos com 
seus tipos respectivos e @data indica cada linha do 
conjunto de dados. 

O conjunto de dados é então fornecido como 
entrada para o software WEKA, o qual pode ser 
visto na Figura 3. 

 

 
Figura 3: Software WEKA 

 
Metodologia 
 

As etapas para descoberta de conhecimento 
em banco de dados (KDD) no presente trabalho 
foram aplicadas da seguinte forma:  

1. Dados: O banco de dados selecionado é a 
base de imagens mamográficas 
desenvolvida no LAPIMO (Laboratório de 
Análise e Processamento de Imagens 
Médicas e Odontológicas) – Depto. de Eng. 
Elétrica da EESC-USP. A elaboração da 
base teve seu início em 1998 e, desde 
então, tem sido alimentada com imagens 
mamográficas digitalizadas e respectivas 
informações provenientes de laudos 
radiológicos [10] [11]. Todas as imagens 
presentes nessa base foram digitalizadas 
em scanners laser do tipo Lumiscan 
(Lumisys, Inc.), tendo sido armazenadas em 
formato TIFF e são provenientes de exames 
mamográficos realizados em diversos 
hospitais que colaboram com o grupo, com 
destaque para Hospital São Paulo e 
Hospital Pérola Byington em SP, Hospital 
das Clínicas da FMRP/USP em Ribeirão 
Preto/SP, Santa Casa de São Carlos/SP e 
Hospital das Clínicas da UNESP em 
Botucatu/SP, num total hoje de mais de 
3300 imagens referentes a mais de 700 
pacientes. 

2. Seleção: Dados relevantes para a análise 
em questão foram selecionados para a 
mineração, tais como informações relatadas 
pela paciente no momento da consulta, 
assim como informações contidas nos 
laudos médicos. 
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3. Processamento: Uma padronização foi feita 
nos dados extraídos, visando à eliminação 
de tuplas repetidas, problemas de definição 
de tipo, etc. 

4. Transformação: Os dados a serem 
minerados foram colocados em uma 
padronização utilizada pelo aplicativo de 
mineração, onde o formato utilizado é o 
ARFF, apresentado anteriormente. 

5. Mineração de Dados: O software WEKA [9], 
utilizando como entrada o conjunto de 
dados obtidos das fases anteriores, analisa 
as informações através do algoritmo Apriori, 
gerando regras de associação. 

6. Interpretação/Avaliação: Os resultados 
obtidos são apresentados como mostrado 
na Figura 4, onde o médico pode averiguar 
as regras geradas pelo aplicativo. 

 
Apriori 
======= 
 
Minimum support: 0.1 
Minimum metric <confidence>: 0.9 
Number of cycles performed: 18 
 
Generated sets of large itemsets: 
 
Size of set of large itemsets L(1): 10 
 
Size of set of large itemsets L(2): 36 
 
Size of set of large itemsets L(3): 50 
 
Size of set of large itemsets L(4): 19 
 
Size of set of large itemsets L(5): 1 
 
Best rules found: 
 
 1. nodulo=N calcif=S cancerfamilia=N nodulopalpavel=N 10 ==> microcalc=N 10    conf:(1) 
 2. calcif=S cancerfamilia=N nodulopalpavel=N 20 ==> microcalc=N 19    conf:(0.95) 
 3. nodulo=N calcif=S cancerfamilia=N 15 ==> microcalc=N 14    conf:(0.93) 
 4. nodulo=S calcif=S nodulopalpavel=N 15 ==> microcalc=N 14    conf:(0.93) 
 5. nodulo=N calcif=N nodulopalpavel=S 13 ==> cancerfamilia=S 12    conf:(0.92) 
 6. nodulo=N calcif=N cancerfamilia=N 12 ==> nodulopalpavel=N 11    conf:(0.92) 
 7. calcif=N cancerfamilia=N nodulopalpavel=N 12 ==> nodulo=N 11    conf:(0.92) 
 8. nodulo=S cancerfamilia=N nodulopalpavel=N 11 ==> calcif=S 10    conf:(0.91) 
 9. nodulo=S cancerfamilia=N nodulopalpavel=N 11 ==> microcalc=N 10    conf:(0.91) 
10. calcif=S cancerfamilia=N 30 ==> microcalc=N 27    conf:(0.9) 

Figura 4: Regras associativas obtidas pelo 
software 

 
Resultados 
 

Os resultados apresentados na Figura 4 
mostram as regras associativas que foram 
encontradas na base de dados. O número 
precedendo o símbolo ==> indica o suporte da 
regra, que é o número de itens que atendem a tal 
premissa. O número posterior à regra corresponde 
ao número de itens para os quais o conseqüente da 
regra (após o símbolo ==>) se aplica. Entre 
parênteses, está a confiança da regra. O algoritmo 
APRIORI ordena as regras de acordo com a 
confiança e tenta encontrar as 10 melhores regras. 

Como pode ser visto na Figura 4, baseando-
se em informações obtidas de 100 pacientes, a 
primeira regra gerada mostra que em 10 casos onde 
não apareceram nódulos, não havia antecedentes 
de câncer na família, não havia nódulos palpáveis e, 
embora existissem calcificações, não foram 
encontradas microcalcificações. O grau de acerto da 
regra (ou seja, a confiança) é de 100% para os 10 
casos encontrados. 

Um outro exemplo pode ser visto na regra 
número 5. Esta regra mostra que dos 13 casos onde 
não foram encontrados nódulos, nem calcificações 
nos laudos, embora existissem nódulos palpáveis 
relatados pelas pacientes, havia antecedentes 
familiares em 12 destes casos. O grau de acerto da 
regra número 5 é de 92%. 

Observando a regra número 8, é possível 
verificar que em 11 casos, as pacientes não 
relataram nódulos palpáveis, nem precedentes de 
câncer na família e, no entanto, foram encontrados 
nódulos em 11 casos e calcificações em 10 casos. 

Se as características antecedentes da regra 
estão presentes, provavelmente a característica 
conseqüente também estará. 

O médico, então, analisando tais regras 
obtidas, ficará atento, por exemplo, a pacientes que 
apresentam as seguintes características: ausência 
de nódulos palpáveis, ausência de câncer na 
família, presença de nódulos nas mamografias. Tais 
pacientes têm uma grande chance de apresentarem 
também calcificações mamárias. 

Outras informações, tais como, utilização de 
anticoncepcionais, idade da telarca, paciente 
submetida a tratamento de reposição hormonal, etc, 
também poderiam fazer ser integrantes das 
informações de entrada para a mineração. 

Tal procedimento possibilita a produção de 
regras envolvendo tais informações, as quais 
podem ser utilizadas pelos médicos no auxílio às 
decisões. 
 
Discussão e Conclusões 
 
 Este artigo descreveu como uma ferramenta 
de mineração de dados (Weka) pode ser utilizada 
sobre uma base de dados mamográfica com a 
finalidade de extrair informações implícitas que 
auxiliam na tomada de decisões. 

A finalidade é permitir analisar dados de 
pacientes, obtidos de laudos radiológicos, de onde 
regras interessantes são extraídas. Com base 
nessas regras, o médico pode avaliar suas 
pacientes sob diferentes pontos de vista, como, por 
exemplo, averiguar ocorrências de nódulos 
palpáveis, câncer na família, etc. Outras 
características, que não foram relatadas aqui, 
também podem ser relevantes quando analisadas 
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em conjunto com os resultados dos laudos 
radiológicos, como utilização de anticoncepcionais, 
densidade da mama, reposições hormonais, etc. 
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Resumo – As inovações tecnológicas têm ocasionado mudanças nos processos e na prestação de 
serviços. Para compreender melhor o impacto que essas inovações têm produzido na enfermagem este 
estudo visa apresentar um panorama histórico do uso do computador na enfermagem.  Para tal realizou-se 
uma busca junto à base de dados Medline da produção científica divulgada no período de 1965 a 2003. Os 
artigos foram analisados de acordo com a década e a temática (administração, Assistência, Educação e 
outros). Além disso, foram observados a origem das publicações e os temas mais investigados em cada 
período. Os resultados demonstraram que a produção científica recuperada é originária, prioritariamente, 
dos EUA, entretanto, destaca-se a participação da Alemanha, Canadá, Austrália e Inglaterra. Observa-se, 
também, que o grande foco de investigação em países desenvolvidos nas décadas de 70, 80 e 90 foi o 
desenvolvimento de sistemas de informação para atividades administrativas de enfermagem, acompanhado 
da preocupação de se ensinar a utilizar esta tecnologia nos cursos de graduação e pós-graduação. A 
década atual caracteriza pela identificação e definição da linguagem de enfermagem e a compreensão do 
julgamento clínico. A enfermagem brasileira também tem demonstrado sua contribuição para o avanço da 
informática em enfermagem. 
 
Palavras-chave: Informática em Enfermagem, Computador, Sistemas de Informação. 
 
Abstract -  The technological innovations have been causing changes in the processes and in the services. 
To understand the impact that those innovations have been producing in the nursing this study intend to 
present a historical panorama of the computer use in the nursing practice.  For this, it was search the 
scientific production published in the Medline data base during the period from 1965 to 2003. The articles 
were analyzed according to the decade and the theme (administration, Practice, Education and others). 
Besides, the origin of the publications and the more observed themes were also investigated in each period. 
The results demonstrated that the scientific production is the most from USA; however, Germany, Canada, 
Australia and England had a great contribution. It is observed that in the decades of 70, 80 and 90 the mainly 
investigation focus in developed countries was the information systems for nursing administrative activities 
following of the concern to teach how to use this technology in the undergraduate and graduate courses. The 
current decade characterizes for the identification and definition of the nursing language and the 
understanding of the clinical judgment. The Brazilian nursing has also been demonstrating its contribution for 
the progress of the nursing informatics. 
 
Key-words: Nursing Informatics, Computer, Information Systems 
 
Introdução 
 
 A inserção de novas tecnologias nas 
instituições de saúde trouxe mudanças nas 
estruturas operacionais estimulando várias 
transformações nos processos e na prestação 
dos serviços (Évora et al. 1990).  
 De acordo com Shapiro & Hugues (1996), 
50% do conhecimento técnico em qualquer 
campo têm se tornado obsoleto em um prazo de 
5 anos. Isto implica em uma invasão crescente de 
novas tecnologias em nosso dia-a-dia que 
causam mudanças dramáticas na quantidade, na 
qualidade e na velocidade de troca de informação 
com que lidamos diariamente. 

 A incorporação de novas tecnologias tem 
ocasionado um impacto positivo na saúde uma 
vez que de um lado têm-se pacientes preparados, 
que exigem mais informação, orientação e 
investimento no que se refere à própria saúde. De 
outro, os profissionais de saúde, internautas, que 
se valem de novas ferramentas para oferecer 
assistência mais qualificada (Gates, 1999). 
 Para compreender melhor o impacto que 
essas inovações têm produzido na enfermagem 
este estudo visa apresentar um panorama 
histórico do uso efetivo do computador na 
enfermagem para uma melhor compreensão do 
desenvolvimento do conhecimento nesta área.  
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Metodologia 
 
 Este estudo foi realizado por meio de um 
levantamento bibliográfico, com busca online, via 
Internet, à base de dados MEDLINE da produção 
científica divulgada no período de 1965 a 2003, 
utilizando a combinação das palavras-chave: 
nursing and computers e nursing and informatics. 
Após este levantamento, realizaram-se buscas 
subsequentes considerando as diferentes 
décadas. Para tal adotou-se os seguintes 
períodos de tempo: 
A década de 60 foi representada, 
excepcionalmente, pelo período de 1965 a 1969 
(em conseqüência do início da criação do 
MEDLINE); A década de 70 compreendeu o 
período de 1970 a 1979; a década de 80 o 
período de 1980 a 1989; a década de 90, o 
período de 1990 a 1999 e a década de 2000, 
englobou apenas os anos entre 2000 a 2003. 

Para uma melhor compreensão dessa 
produção científica, optou-se pela subdivisão dos 
artigos em quatro temáticas: Administração, 
Assistência, Educação e outros. Foram também 
observados a origem das publicações e os temas 
mais investigados em cada década. 
 
Resultados e Discussão 
 
 Pode-se observar na Tabela 1 a 
distribuição quantitativa da produção científica 
divulgada no período de estudo, assim como o 
visível crescimento de pesquisas sobre o uso do 
computador na enfermagem. 
 
Tabela 1- Distribuição da produção científica 
recuperada junto a MEDLINE no período de 1965 
a 2003, segundo a década e termos de busca. 

 
Produção Científica1 

 

 
 

Período 
 
 

Nursing and 
computers 

Nursing and 
informatics 

Total 

1965-1969 47 - 47 
1970-1979 221 - 221 
1980-1989 961 34 995 
1990-1999 924 514 1438 
2000-2003 372 325 697 

TOTAL 
 

  3398 

1 MEDLINE 
 
  Na década de 60 foram recuperados 47 
(1,4%) artigos científicos sendo que 66% foram 
originários dos EUA e 34 % de outros países 
como Alemanha, Japão, França e Finlândia. 

Nesta época surgiram os primeiros 
softwares de automação hospitalar desenhados 
para computadores de grande porte, com funções 
administrativas voltadas para cobrança, 
pagamento, contabilidade e estatística hospitalar. 

Este foi o primeiro contato da enfermagem com 
esta tecnologia. 
 Os temas mais investigados nessa 
década foram relativos a conteúdos voltados para 
a área de administração (63,8%), como por 
exemplo:- análise das atividades de enfermagem 
no hospital visando a informatização e o Estudo 
da documentação de enfermagem.  
-  Na década de 70 foram 
recuperados 221 (6,5%) artigos científicos sendo 
que 71% foram originários dos EUA e 29% de 
outros países como Alemanha, Japão, França, 
Finlândia, Canadá, Dinamarca, Bélgica, Coréia do 
Sul e Austrália.  

Nesta década surgiram alguns estudos que 
demonstraram atitudes negativas e resistência ao 
uso do computador pelos profissionais da área da 
saúde. 
  As investigações nessa década foram, 
também, na sua maioria, relativas a conteúdos 
voltados para a área de administração (66,9%). 
Quanto ao uso do computador no ensino e na  
assistência de enfermagem, esta temática foi 
muito pouco explorada. 
 Os temas mais investigados foram: 
-O computador como auxiliar nos registros de 
enfermagem (impacto; desafios; utilização) 
-Gerenciamento de informação visando 
qualidade; 
-O computador na organização de serviços. 

Nas décadas de 60 e 70 não houve nenhuma 
iniciativa de aplicação do computador em 
enfermagem no Brasil. 

Na década de 80 foram recuperados 995 
(29,3%) artigos científicos sendo que 78% foram 
originários dos EUA e 22% de outros países 
como Alemanha, Japão, França, Finlândia, 
Canadá, Dinamarca, Bélgica, Coréia do Sul,  
Austrália, Itália, Noruega, China, Inglaterra, 
Espanha e Turquia. 
 Os temas mais investigados nessa 
década foram, ainda, relativos a questões 
voltadas à administração (56,9%), entretanto 
observa-se um número considerável de 
pesquisas voltadas para a educação (29,7%). 
 Os temas mais investigados neste 
período foram: 
- O estudo do processo de informatização de 

hospitais; 
- O computador no gerenciamento de 

informações (processamento eletrônico de 
dados); 

- Necessidade de docentes de se prepararem 
para o uso do computador no ensino de suas 
disciplinas; 

- Desenvolvimento e avaliação de software 
educacional. 
Os resultados de pesquisas que mediram as 

atitudes dos enfermeiros frente ao uso do 
computador nesta década demonstraram atitudes 
mais positivas e uma disposição para mudanças 
em relação à década de 70 (Évora, 1993). 
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É importante mencionar que em 1984, nos 
EUA,  foi criada a primeira revista especializada – 
Computers in Nursing, hoje denominada- CIN: 
Computer, Informátics, Nursing. 

Um outro fato histórico relevante dessa 
década foi o surgimento, em 1985, da 
terminologia Informática em Enfermagem.   
 Com respeito ao Brasil, as primeiras 
experiências utilizando os recursos da informática 
foi no ensino de enfermagem, em 1987, na 
Universidade Federal do  Rio Grande do Sul. 
 Nesta década também foram publicados 
dois artigos sobre esta temática em periódicos 
nacionais. Estes artigos foram recuperados na 
base de dados LILACS uma vez que os 
periódicos nacionais, na década de 80, não 
estavam indexadas no Medline. 

Na década de 90 foram recuperados 1438 
(42,3%) artigos científicos sendo que 82% foram 
originários dos EUA e 18% de outros países 
como Alemanha, Japão, França, Finlândia, 
Canadá, Dinamarca, Bélgica, Coréia do Sul,  
Austrália, Itália, Noruega, China, Inglaterra, 
Espanha, Suécia, Irlanda, Israel e Brasil. 

Nesta década houve um grande avanço na 
aplicação da informática na prática de 
enfermagem nos países desenvolvidos. O foco de 
investigação foi, prioritariamente, a informática 
em enfermagem clínica com tecnologia a beira do 
leito. 
 Os temas voltados à administração e 
educação continuaram nesta década bastante 
explorados (46,2% e 37,4%, respectivamente), 
entretanto observa-se um número crescente de 
pesquisas voltadas para a assistência de 
enfermagem (13,4%).  
 Os temas mais investigados neste 
período foram: 
- Plano de cuidado informatizado; 
- A enfermagem online na Internet para o avanço 
da prática; 
-Programa de Pós-graduação em informática em 
enfermagem; 
-Processamento eletrônico de dados 
(recuperação, limitações, benefícios) 
- A informática em enfermagem no currículo de 
graduação. 
 No Brasil, na década de 90 foram 
publicados diversos artigos científicos sobre o uso 
do computador aplicado à enfermagem em 
revistas de circulação nacional e internacional 
provenientes, principalmente, das regiões sul e 
sudeste.   
 Os temas mais investigados em termos 
nacionais foram: 
-O estado da arte da informática em enfermagem; 
-O computador no ensino de enfermagem em 
instituições de nível superior; 
-Construção de bases de dados para a 
enfermagem; 
-Prescrição computadorizada de cuidados de 
enfermagem.  

Cabe ainda mencionar que em 1995 foram 
publicados dois livros pela editora EPU, que se 
tornaram os primeiros livros nacionais versando 
sobre os temas Informática em Enfermagem e o 
Processo de Informatização em enfermagem. 

 Na década atual (período de 2000 a 
2003) foram recuperados 697 (20,5%) artigos 
científicos sendo que 67% foram originários dos 
EUA e 33% de outros países como Alemanha, 
Japão, França, Finlândia, Canadá, Dinamarca, 
Bélgica, Coréia do Sul,  Austrália, Itália, Noruega, 
China, Inglaterra, Espanha, Suécia, Irlanda, 
Israel, Brasil, Suíça, Grécia, Áustria, Havaí, 
Tailândia, Líbano, África do Sul e Nigéria.  

Observa-se um aumento expressivo de 
publicações originárias de outros países, sejam 
eles desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

O foco de investigação atual tem sido a 
identificação e definição da linguagem de 
enfermagem e estruturação de seus dados assim 
como a compreensão do julgamento clínico. 

Ao verificarem-se os temas desenvolvidos 
durante esta década, pode-se constatar um 
número considerável de estudos voltados para a 
assistência (44,9%) assim como o compromisso 
com a educação (32,5%). Baseando-se nas 
evidências das produções científicas pode-se 
afirmar que a administração, neste início de 
década, deixou de ser uma preocupação para os 
enfermeiros. 
 Os temas mais investigados neste 
período foram: 
- Nomenclatura do cuidado de enfermagem; 
- Competências em informática para enfermeiros 
e pessoal auxiliar; 
- O computador na tomada de decisão em 
enfermagem clínica; 
- Informática em enfermagem (como 
especialidade; no ensino de graduação; na 
melhoria da qualidade; benefícios) 
 No Brasil tem ocorrido um salto 
importante no desenvolvimento e avanço da 
informática em enfermagem. A produção 
científica deixou de ser apenas fruto do sul e 
sudeste, tendo sido ampliada, atualmente, para 
diversas partes do país. 
 . 
 
Conclusões 
 
 Esta investigação mostrou que a 
enfermagem dos EUA esteve sempre a frente no 
desenvolvimento de estudos sobre o uso do 
computador na enfermagem, entretanto, 
observam-se também os esforços dos 
enfermeiros de outros países, inclusive do Brasil, 
em acompanhar a evolução tecnológica para 
inovar o desenvolvimento da profissão. 
 Acredita-se ainda que nos próximos anos,  
os  avanços desta tecnologia irão revolucionar os 
processos em todos os níveis dos serviços de 
enfermagem, principalmente dos hospitais 
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proporcionando benefícios operacionais e 
estratégicos para a organização e 
desenvolvimento da enfermagem. 
 Assim sendo, de acordo com Nagle e 
Ryan (1996), a interface entre a prática de 
enfermagem e a informática provê a oportunidade 
de criar uma nova ciência e expandir os limites do 
conhecimento de enfermagem. 
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Resumo - A Internet está criando novas oportunidades para a melhoria da comunicação e tomada de decisões 
em saúde, mas, apesar de seus óbvios benefícios, o aumento da disponibilidade de informação também pode 
resultar em efeitos prejudiciais tanto para consumidores quanto para profissionais da saúde se não houver uma 
seleção e avaliação do material disponível. Portanto, estes devem escolher recursos apropriados para guiar 
suas decisões. O objetivo desse estudo é identificar, por meio de uma revisão da literatura, os critérios 
propostos pelos autores para avaliação de web sites com informações em saúde.  
 
Palavras-chave: Internet, informática médica, saúde 
 
 
Abstract –  The Internet is creating new opportunities to improve decisions and communication in health, but 
despite its obvious benefits, the increase in availability of information could also result in many potentially 
harmful effects on both consumers and health professionals if there is no appropriate selection and evaluation of 
the information. Hence, they must choose appropriate resources to guide their decisions. This study had the goal 
to identify, through a literature review, the criteria proposed by authors for the assessment of health information 
web sites. 
Key-words: Internet, medical informatics, health  
 
 
Introdução 
 

É a primeira vez na história que temos uma 
mídia global que transcende barreiras geográficas e 
opera em diferentes culturas e línguas. A Internet 
deu início a uma revolução da informação com um 
numero crescente de consumidores ganhando 
acesso livre a um volume de conhecimento que 
anteriormente era inacessível. 

Não existe um método capaz de aferir, com 
precisão ou estatísticas sobre os números de 
servidores conectados permanentemente à Internet 
e número de usuários da rede. Em geral, é apenas 
possível estimar o tamanho mínimo da Internet. Em 
janeiro de 2004, por exemplo, o número de 
usuários no Brasil estava estimado em 31,6 milhões 
[1]. Calcula-se que cerca de 28 milhões de 
brasileiros com mais de 16 anos já utilizaram a 
Internet pelo menos uma vez [1]. Até junho deste 
ano havia 50.550.945 milhões de sites no mundo. 
Por dia, seis novos sites são criados, o que totaliza 
3,5 mil por ano [1]. Para se ter uma idéia da 
velocidade com que cresce a Internet, o número de 
sites subiu de 18 mil em 1995 para 1 milhão em 
1997, 10 milhões em 2000 e em julho de 2001 
foram registrados 30 milhões de sites [1]. 
 

A Saúde na Internet 
 

A Internet e o rápido desenvolvimento de 
outras tecnologias da informação, trouxeram muitas  
mudanças no que concerne a disponibilidade de 
informações sobre a saúde. A Internet está criando 
novas oportunidades na melhoria de comunicação 
e tomada de decisões em saúde, mas, apesar de 
seus óbvios benefícios, o aumento da 
disponibilidade de informação também pode 
resultar em muitos efeitos prejudiciais tanto para 
consumidores quanto para profissionais da saúde 
que não usarem essa fonte de informações de 
maneira apropriada.  

Os números variam muito e não são muito 
precisos, mas estima-se que haja atualmente mais 
de 100.000 web sites em saúde na Internet. Esses 
sites variam em natureza desde sites altamente 
acadêmicos, periódicos online com arbitragem, 
sites governamentais e de instituições de saúde, 
até sites de contribuição individual criados por  
pacientes e profissionais da saúde. Existe ainda um 
grande número de web sites relacionados à 
indústria, que também varia muito – de grandes e 
pequenas companhias farmacêuticas até uma 
multiplicidade de sites comerciais disseminando 
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informações ou vendendo produtos e serviços de 
maneiras desordenadas [2]. 

Os benefícios potenciais do uso da Internet 
são óbvios. Para profissionais da saúde, a Internet 
pode ser uma valiosa ferramenta clínica, outro meio 
pelo qual pode-se trocar informações com outros 
profissionais e pacientes, e uma fonte de 
informações em constante crescimento. A Internet 
também pode ser uma valiosa fonte de informações 
para consumidores. A Internet pode facilitar o 
contato e o fornecimento e apoio emocional para 
pacientes e seus parentes ou amigos, 
particularmente em casos de doenças graves 
recentemente diagnosticadas, por meio de e –
mails, participação em listas de correspondência 
eletrônica, grupos de apoio online, e web sites 
sobre o seu problema de saúde. O acesso à 
informação oferecida pela Internet auxilia a 
melhorar o senso de controle do consumidor assim 
como a sua habilidade em participar ativamente em 
tomadas de decisões em cuidados à saúde, com 
melhores resultados psicológicos [3].  Autores têm 
sugerido que a Internet também pode melhorar as 
estratégias de autocuidado e reduzir custos com a 
saúde [3].  

Diversas organizações internacionais têm 
realizado estudos e pesquisas quanto a dados 
estatísticos referentes ao uso da Internet na área 
da saúde. Os resultados têm apontado que 
usuários que buscam informações em saúde na 
Internet fazem essa busca de maneira aleatória e 
sem qualquer ajuda de profissionais da saúde. 
Além disso, esses usuários tendem a utilizar 
ferramentas de busca de uso geral, nas quais uma 
grande proporção da informação está desatualizada 
ou é irrelevante para suas necessidades 
específicas A maioria dos consumidores acredita 
que se a informação está na Internet, ela deve ser 
confiável. Entretanto, até mesmo um bom web site 
pode, ainda que bem intencionado, ter links para 
sites com informações ruins. A veiculação de 
informações, a oferta de serviços e a venda de 
produtos médicos na Internet têm o potencial de 
promover a saúde, mas também podem causar 
danos aos usuários e consumidores, tais como 
tratamentos errados ou atraso em cuidados de 
saúde. 

Entretanto, apesar do livre acesso, a busca 
por informações confiáveis e de qualidade na 
Internet pode se tornar uma tarefa difícil devido à 
velocidade e falta de controle com a qual a 
informação tem se acumulado. Além disso, o 
processo de filtrar essa informação é 
freqüentemente uma tarefa confusa e toma muito 
tempo.  Julgar se a informação disponível online é 
segura e de qualidade pode ser um desafio ainda 
maior que a busca pela informação. Entetanto, os 

usuários precisam revisar e avaliar os web sites 
com informações em saúde de forma que possam 
identificar, quais informações são valiosas [3-5].   

A questão atual é como saber se a 
informação disponível é válida e confiável? 
Procurando investigar esta questão, este estudo foi 
desenvolvido. 
 
Objetivo:  
 

O objetivo do estudo é identificar os 
critérios utilizados por autores de publicações da 
literatura nacional e internacional para avaliação da 
qualidade dos sites que contém informações em 
saúde. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma revisão da literatura, 

considerada um estudo descritivo retrospectivo. A 
busca pelas publicações indexadas foi feita nas 
Bases de Dados Medline e Lilacs com acesso 
online pela Biblioteca virtual da Bireme/OPAS/OMS. 
O período estabelecido para busca foi de 1993 a 
2004. As palavras chaves utilizadas para seleção 
foram Internet, informática médica, saúde, estudos 
de avaliação e disseminação da informação. Foram 
incluídas publicações de periódicos em inglês, 
português e espanhol. Os títulos e resumos dos 
artigos foram avaliados para determinar a sua 
relevância para o estudo. A análise foi feita das 
publicações na íntegra que tinham versões 
disponíveis online nos meses de maio e junho de 
2004. 
 
Resultados 

Foram identificados 15 artigos indexados e 
destes 11 foram localizados para análise. Dez eram 
em inglês e um em português. 

Os artigos foram avaliados e classificados 
quanto ao conteúdo. Do total, 6 eram revisões com 
recomendações de critérios ou diretrizes para 
avaliação de sites [2,4-8], 3 eram estudos de 
avaliação de sites [2,9,10] e 2 eram estudos 
metodológicos de avaliação de instrumentos[11-12]. 

Observa-se que embora existam vários 
métodos sugeridos para avaliação da qualidade de 
informação sobre saúde, não existe uma 
padronização de critérios. De 98 instrumentos 
identificados, 47 foram divulgados antes de 1997 e 
51 nos últimos 5 anos. Entretanto somente 5 tinham 
alguma informação que permitia a sua avaliação e 
nenhum reportava a validade ou confiabilidade da 
mensuração obtida. Conclui-se que não se pode 
afirmar que estes instrumentos estão medindo o 
que se supõe medir e se trazem qualquer benefício 
para a avaliação da qualidade da informação [11]. 
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Um estudo para análise da validade de 3 
instrumentos investigou a concordância entre 2 
avaliadores independentes na análise de 89 sites 
relacionados a informações para interromper o 
hábito de fumar. Os resultados demonstraram que 
todos os 3 instrumentos mediam conceitos 
similares relacionados a qualidade da informação 
entretanto os autores sugerem a realização de 
outras pesquisas em outros temas da área da 
saúde para melhor teste de validade e 
confiabilidade [9]. Estudos que avaliaram web sites 
como fonte de informações para pessoas com 
feridas crônicas, diabetes e para tratamento de 
febre de crianças no domícilio identificaram que a 
maior parte das informações eram inconsistentes, 
inadequadas e incompletas. Ressaltaram a 
necessidade dos profissionais de saúde que criam 
e ou utilizam sites utilizarem critérios ou diretrizes 

recomendadas por organizações especializadas 
[8,10,11]. 

A diretriz mais frequentemente citada nos 
trabalhos analisados na categoria de revisão é da  
HON – Health on the Net Foundation, uma 
organização fundada em Genebra em 1996 com a 
missão de auxiliar a identificar web sites sobre 
saúde que são confiáveis. Os critérios da HON 
definem um conjunto de regras relacionados a 
princípios básicos de ética usados na apresentação 
da informação que asseguram que os usuários 
saibam a fonte e o  propósito das informações [8]. 
(Tabela 1). 
 Além da HON, duas outras organizações 
apresentam diretrizes para a avaliação de 
informações em saúde disponíveis na Internet: a 
American Medical Association – AMA, e a Health 
Information Technology Institute – HITI.  

 
 

Tabela 1 - 
Health on the Net – HON 
Autoridade Informação em saúde online deve ser oferecida por profissionais qualificados ou existe 

o esclarecimento que a informação foi fornecida por uma pessoa ou grupo não 
qualificado na área da saúde. 

Complementaridade A informação online deve ser complementar, e não substituir o aconselhamento médico 
Sigilo O web site assegura o sigilo de dados sobre o paciente e outros usuários, inclusive sua 

identidade. 
Crédito O web site apresenta as referências das fontes que suportam as infromações 

disponíveis (com respectivos links), e também as datas das últimas atualizações. 
Justificativa Apresenta os benefícios e o desempenho dos tratamentos e produtos são baseados em 

evidências 
Autoria Oferece endereços de contato para usuários que queiram maiores informações; oferece 

e-mail do webmaster 
Patrocínio Apoios de organizações comerciais e não-comerciais são claramente identificadas 
Publicidade Anúncios publicitários são claramente identificados. 
 
 
 

 
 
 

 
Tabela 2- 

Health Information Technology Institute 
Credibilidade Qual a reputação da fonte? A informação está atualizada? A informação é útil? É 

usado algum processo de revisão editorial?  
Conteúdo O conteúdo é preciso e completo? Existe nota de responsabilidade no site? 
Transparência  O propósito do web site é apresentado?  
Links O web site oferece links para informações relevantes, atualizadas, precisas e de 

confiança? Os links são de fácil navegação? 
Design O design é acessível? A navegação e buscas no site são fáceis de serem feitas?  
Interatividade Estão incluídos mecanismos de feedback  (retorno ao usuário)? 
Limitações Está claro se o propósito é a divulgação e venda de produtos e serviços ou a 

divulgação de informação? 
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Tabela 3- 
American Medical Association 
Conteúdo O conteúdo é preciso e completo? O web site informa autoria e as datas de 

publicação inicial e de atualização? 
Publicidade e Patrocínio Anúncios não devem influenciar na decisão sobre o conteúdo. Anúncios com são 

proibidos.  
Privacidade e Sigilo O site deve solicitar a permissão do usuário para coletar dados pessoais. O sigilo 

deve ser respeitado. 
E-commerce Usuários e compradores de informações, produtos e serviços devem ter 

transações seguras e eficientes. Deve haver link para o serviço de atendimento ao 
consumidor. 

 
Em 1999 a AMA formou um comitê para criar um 
odcumento que descreveria os princípios básicos 
necessários para avaliar a qualidade de 
informações em saúde na Internet. A AMA realizou 
uma revisão das diretrizes existentes, o comitê 
chegou à conclusão que existem quatro áreas 
principais a serem padronizadas em termos de 
qualidade: conteúdo, publicidade e patrocínio, 
privacidade, e e-commerce (comércio eletrônico) [8]. 
(Tabela 2).  
 A HITI propõe sete critérios para a 
avaliação de informações em saúde na Internet: 
credibilidade, conteúdo, transparência, links, 
design, interatividade, e limitações[8].  (Tabela 3).   
 
Conclusão 

 
Conclui-se que existem vários critérios para a 

avaliação das informações em saúde 
disponibilizadas na Internet. Entretanto, não 
existem instrumentos que tenham sido validados 
cientificamente. Cabe a cada profissional, em posse 
desses critérios, considerar quais informações 
podem ser consideradas úteis e de qualidade.  

Códigos de conduta, como o da HON, 
dirigem-se a padronização da confiabilidade das 
informações disponíveis na Internet, mas, no 
entanto, não avaliam a qualidade de tais 
informações.  

 A procura por informações em saúde na 
Internet envolve usar o senso comum. È importante 
que observar os critérios sugeridos por 
organizações, como as citadas neste estudo, mas 
não se deve basear somente nelas. 

Embora haja muita informação disponível na 
Internet, é preciso investir tempo em filtrar toda a 
informação para certificar se a mesma é válida e 
adequada. Informações disponíveis na Internet 
devem ser complementares, e nunca substituir uma 
discussão com profissionais especialistas. 

Muito tem sido feito para melhorar a 
qualidade, acessibilidade e disseminação do 
conteúdo de informações disponíveis online. 

Espera-se que esses esforços resultem em maiores 
benefícios à todos.  
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Resumo - Este artigo apresenta um exemplo de ambiente virtual de ensino destinado a Educação a 
Distância (EaD) baseada na Web, também denominada EaD “on line”, e especificamente destinado para a 
área da saúde, imaginado para utilização em condições otimizadas em termos de hardware e necessidade 
de suporte. O ambiente prevê a possibilidade de cadastramento de professores e de alunos, de modo que 
haja independência do docente na oferta de cursos, sem necessidade de constante monitorização por parte 
de um administrador, e cada aluno ao se inscrever no curso deve aguardar que o professor confirme sua 
inscrição. Além do cadastramento do curso, o professor dispõe de espaço para oferta dos tutoriais e de 
imagens que possam ser úteis ou necessárias ao curso, tendo em vista que tornou-se cada vez mais 
comum o uso de imagens de diversos tipos em cursos na área da saúde. Todo o material foi desenvolvido 
dentro de uma Prova de Conceito (POC) realizada por equipe do Instituto Atlântico (IA), em plataforma 
.NET, e não constitui um produto pronto, mas sim a comprovação da plena possibilidade de seu 
desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: Informática Médica, Educação a Distância, EaD baseada na Web, EaD “on line” em Saúde. 
 
Abstract -  This paper shows an example of Web based Distance Learning environment, also called on line 
Distance Learning and specifically directed to health area, with the aim to be used under conditions well 
optimized to work with minimal resources of hardware and support. In this environment professors and pupils 
will register without frequently administrator permission and each pupil, after to fill the register form, need to 
wait the confirming enrolment from the professor who is responsible for that course or module. The major 
aim wasn’t to present a complete Web based distance learning environment, instead it was intended to proof 
its feasibility and the absolute possibility of be developed with .NET tool. 
 
Key-words: Medical Informatics, Virtual Distance Learning, Web based Distance Learning. 
 
 
Introdução 
 

Tornou-se senso comum admitir que a 
formação de todo e qualquer profissional, no 
mundo moderno, está em contínua realização. 
Todos são, em ultima análise, eternos 
aprendizes, numa época em que as pressões 
decorrentes da escassez de tempo e a 
necessidade de vencer a distância constituem 
duas das maiores dificuldades a serem vencidas 
no contínuo afã de adquirir informações. 

Uma das soluções possíveis, fruto direto da 
evolução da Tecnologia da Informação e das 
Telecomunicações, é a utilização de Educação a 
Distância (EaD) com base na Web, também 
denominada de EaD “on line”. Nessa modalidade, 
há varias características específicas, conceituais 
e tecnológicas, mas uma das mais interessantes 
é a necessidade do uso de um ambiente virtual 
de aprendizagem. Um dos aspectos educacionais 
beneficiados com a utilização de uma ferramenta 
como essa é o comunicacional, pois não ocorre 
num único sentido, de um professor para muitos 
alunos, mas de todos com todos. Outro ponto 

positivo que um ambiente virtual oferece é o fato 
de seus diversos segmentos e recursos criarem 
uma metáfora da sala de aula real, permitindo, 
porém, liberdade de trabalho, de forma que o 
aluno ajuste seu aprendizado às suas 
conveniências de tempo e local de trabalho 
(residência, empresa ou outro). 

Embora muitos ambientes virtuais de 
aprendizagem tenham sido desenvolvidos, a 
maioria não o foi tendo em vista a utilização mais 
específica em qualquer área da saúde, e no que 
pese, possuam diversos recursos interessantes, 
geralmente exigem considerável retaguarda e 
apoio em termos de equipamento e pessoal de 
suporte. É exatamente essa demanda que 
impede utilização mais difundida em educação 
em saúde, não apenas devido a carência de 
recursos monetários, mas também por falta de 
técnicos especializados para o adequado suporte. 

Um ambiente virtual para a área da saúde 
deve oferecer, necessariamente, recursos que 
mimetizem condições de trabalho dos diversos 
profissionais da área, como por exemplo, a 
utilização de imagens, tanto estáticas como em 
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movimento. Espaços para discussão de casos, 
oferta de tutoriais, além dos indispensáveis 
recursos de cadastramento de professores, 
alunos, dos próprios cursos e para gerenciamento 
de atividades. O presente trabalho descreve as 
características do MedEl, protótipo de um 
ambiente de EaD baseada na Web, desenvolvido 
por uma equipe multidisciplinar composta por 
profissionais e estudantes das áreas envolvidas: 
saúde, educação e informática. Todo o processo 
de construção do ambiente ocorreu durante um 
mês, dentro da metodologia de trabalho 
conhecida como “prova de conceito” (POC). Essa 
experiência não teve como finalidade desenvolver 
um produto completo, mas sim comprovar que 
com a tecnologia “.Net”  é possível desenvolver o 
ambiente pretendido, com as características 
idealizadas.  
 
Características do protótipo 
 

Para viabilizar a disponiblização do 
conteúdo e a discussão dos temas abordados, o 
MedEl, contém unidades bem definidas como: 
Cursos, Tutoriais, Seções e Fóruns. 

Na unidade Cursos, professores e 
administradores podem criar um curso, que por 
sua vez é subdividido em módulos.  Cada módulo 
será acessado e poderá conter tanto texto 
didático, como imagens, biblioteca e referências a 
Tutoriais. Todo esse material torna-se disponível 
para os alunos deste curso.  

Um elemento de grande importância dentro 
do leque permitido pelo MedEl, para o 
enriquecimento do conteúdo do curso, são as 
imagens. No contexto específico da educação em 
saúde esses itens são muito necessários.  

Segundo Lévy [1], a tendência é que em 
um futuro não tão distante, será possível trabalhar 
com imagens na mesma simplicidade como hoje 
se faz com a escrita. Para os usuários do MedEl 
buscou-se também essa facilidade de utilização, 
de forma a evitar obstáculos ao uso de imagens. 

A figura abaixo mostra a tela de 
gerenciamento dessa sessão: 
 

 
 

Figura 1 - Tela de Gerenciamento de Cursos 

 
Outra opção que o MedEl oferece para a 

confecção de conteúdo didático está na seção 
Tutoriais. Aqui, o professor pode orientar os 
estudantes na realização de um procedimento, no 
entanto essa orientação é estruturada em passos 
estáticos que podem estar associados a imagens.  

Essa forma de disponibilizar conteúdo é 
bastante útil para os profissionais da área da 
saúde. São inúmeros os casos de tarefas que 
podem ser retratadas neste formato, e isso 
motivou, inclusive, requisição aos 
desenvolvedores para que apresentassem uma 
solução que se adequasse a essa necessidade. 

A seguir, a figura 2 apresenta a tela de 
gerenciamento dos Tutoriais: 
 

 
 

Figura 2- Tela de Gerenciamento de Tutoriais 
 

Faz parte da rotina dos profissionais 
discutirem os casos que podem ser úteis na 
formação dos acadêmicos, internos e médicos 
residentes. Essa atividade é chamada de Sessão 
que pode ser do tipo: Clínica, Planejamento 
Cirúrgico, Acompanhamento Cirúrgico e 
Científica.  

Para ampliar as oportunidades de 
realização dessas conferências, o MedEl 
incorporou em sua estrutura fóruns com essas 
denominações que são agrupados na unidade 
Seções. Os professores podem, então, incluir 
casos a serem discutidos de acordo com o seu 
tipo. Certamente, esse espaço para a 
comunicação dos usuários pode ser de grande 
utilidade na formação dos estudantes. 

No fórum Sessão Clínica as discussões 
acontecem sobre casos para propor hipóteses 
diagnósticas e condutas terapêuticas a serem 
seguidas. 

Já na Sessão de Planejamento Cirúrgico, o 
assunto envolve o período pré-cirúrgico, isto é, 
avaliação da real necessidade do procedimento, 
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exames pré-operatórios, definição da via 
anestésica e escolha do melhor método indicado 
no caso. 

No fórum de Acompanhamento Cirúrgico 
são analisados o período intra e pós-operatório, a 
remissão da sintomatologia e a evolução em 
longo prazo. 

Na última Sessão, a Científica, são 
discutidas revisões sobre temas variados, 
estudos de casos, consensos, entre outros. 

 A figura abaixo mostra a subdivisão das 
seções de acordo com a sua categoria: 
 
   

 
 

Figura 3 – Seções 
 
Outro mecanismo de comunicação entre os 

envolvidos nos cursos é a unidade Fórum. São 
espaços para conferências de temas diversos e 
podem promover a observação do rendimento 
dos alunos.  

Com as ferramentas de comunicação 
assíncrona a sua disposição, os educadores 
podem realizar avaliações formativas contínuas 
com os estudantes. Dessa forma, acompanham a 
construção do conhecimento dos alunos podendo 
intervir para orientá-los a fazerem suas 
descobertas.  

Além desse mecanismo, o MedEl 
proporciona aos professores a forma de avaliação 
objetiva gerada de maneira randômica. Assim, 
provas iguais serão raríssimas. No último módulo 
do curso, os alunos terão de responder questões 
do tipo verdadeiro ou falso e somente uma 
alternativa verdadeira, embora seja um auxilio, a 
nota dessa avaliação não será determinante, pois 
a participação nas conferências terá maior peso 
para o conceito final de cada estudante. Segundo 
Imming [2], as avaliações não podem mais ser 
restritas a provas objetivas. 

Logo abaixo, a Figura 4 mostra a tela de 
apresentação dos fóruns: 
 

 
 

Figura 4 – Fórum 
 

Em virtude da restrição de tempo para o 
desenvolvimento do MedEl, formas de 
comunicação como correio eletrônico, lista de 
discussão e Chat não puderem ser incorporadas. 
A relevância desses componentes sem dúvida é 
bastante grande e certamente serão incorporados 
na versão completa do ambiente. 
 
Resultados 
 

Buscou-se no desenvolvimento desse 
protótipo alcançar a simplicidade operacional e 
superar a dificuldade financeira tão comum nas 
instituições públicas de ensino. Não causa 
nenhum espanto, àqueles que convivem com a 
realidade nas universidades federais e estaduais, 
a dificuldade de recursos tanto para adquirir 
novas tecnologias quanto para mantê-las e 
operacionalizá-las. 

Pensando nisso, o ambiente desenvolvido 
não faz grandes exigências de suporte técnico, 
nem requer um laboratório de informática 
destinado para a utilização deste pelos alunos e 
professores. A única coisa realmente necessária 
é um computador de configuração mediana que 
seja destinado à função de servidor da aplicação. 
Dessa forma, os usuários (clientes) poderão 
acessar o ambiente em qualquer lugar que 
permita acesso a Internet. 

Quanto aos recursos humanos 
necessários, devido à simplicidade do ambiente, 
não será imposta a contratação de especialistas 
em informática para operá-lo. Os próprios 
docentes, depois de familiarizados, saberão 
realizar suas atividades de mestres com 
facilidade. 
 
Discussão e Conclusões 

 
Diante de um novo paradigma, o papel do 

professor tende a se ajustar. Isso acontece com 
relação a EaD. Os estudantes também têm de se 
adequar a novas formas de aprender. Segundo 
Belloni [3], o educador e aluno tornam-se 
parceiros no processo de construção do 
conhecimento nesse novo modelo de pedagógico. 
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Logo, qualquer que seja o ambiente de 
aprendizagem deve oferecer a possibilidade de 
comunicação entre eles. O MedEl traz 
mecanismos para que esse diálogo aconteça de 
maneira assíncrona permitindo que o tempo e a 
distância geográfica não sejam obstáculos na 
interação dos usuários. 

No entanto, para alcançar a excelência 
nesse processo, ainda se faz necessário uma 
conscientização prévia da importância das 
tecnologias nas instituições de ensino. Esse 
problema acontece tanto nas escolas de níveis 
fundamental e médio, quanto nas de ensino 
superior.  

Além de buscar produtos informatizados 
voltados para educação que tenham realmente 
condições de promover o ensino e a 
aprendizagem, também é mister trazer os 
educadores para o mundo real, onde o 
computador não é pode ser ignorado ou 
considerado supérfluo. Assim como os grandes 
centros da saúde não sobrevivem mais sem a 
tecnologia que auxilie o diagnóstico, as 
faculdades na área da saúde não podem viver 
alheias a esses recursos. Dentre os maiores 
obstáculos, entretanto, as dificuldades monetárias 
constituem importante problema, e um ambiente 
virtual de aprendizagem simples, sem grandes 
exigências de suporte, pode ser instrumento 
bastante oportuno. 
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Abstract 

Technology is transforming not only the practice of healthcare but also professional training and educational models. 
Developing countries, such as Brazil, are increasingly suffering from a severe shortage of health informatics specialists. 
Training of professionals in this field is expensive, and there is a limited supply of high-quality teaching resources available. 
We envision that training in health informatics can be better achieved if cultural and technological barriers are anticipated 
and the training program is prepared accordingly.  We describe our four-year experience of a Brazil/USA training program 
and discuss lessons learned during its implementation. 

Resumo 

A tecnologia está transformando não só a prática do cuidado em saúde mas também os modelos de treinamento e educação 
profissionais. Países em desenvolvimento, como o Brasil, têm crescentemente sofrido pela falta de especialistas em 
informática em saúde. O treinamento desses profissionais é caro, e há poucos centros de alta qualidade de treinamento. Nós 
entendemos que um treinamento em informática em saúde pode ser melhor alcançado se as barreiras culturais e tecnológicas 
forem estudadas, e os cursos preparados com essa informação. Descrevemos nossa experiência de quatro anos de um 
programa brasileiro/norte-americano de treinamento e discutimos as lições aprendidas na sua implementação 

 
Palavras chave:  
Treinamento assistido por computador, informação; educação profissional continuada, educação em informática em saúde 

Introdução 

Brasil é um país em desenvolvimento e, portanto, apresenta problemática similar àquela das nações no mesmo estágio de 
desenvolvimento, partindo na área de educação com analfabetismo até a baixa produção científica, na área da pesquisa.  

Contudo, o campo de informática em saúde tem apresentado um crescimento extraordinário na última década. Crescente 
conscientização da importância da área tem trazido maior necessidade de treinamento de profissionais, o que tem levado ao 
desenvolvimento de diversos programa de treinamento. Como em muitos novos campos, um corpo docente altamente 
qualificado tende a ficar concentrado em uns poucos centros de excelência. Conseqüentemente, o estabelecimento de 
programas formais que possam prover educação e treinamento amplos assume importância capital, tornando-se um enorme 
desafio para a academia e as sociedades científicas. 

Algumas instituições acadêmicas brasileiras têm desenvolvido programas de educação e treinamento em informática em saúde 
e engenharia biomédica há mais de duas décadas, em especial no eixo São Paulo – Rio de Janeiro, mas ainda são, hoje em dia, 
insuficientes para a crescente demanda, mesmo com o surgimento de cursos de igual qualidade em vários outros Estados. 

Iniciativas em Educação em Informática em Saúde 

Há ainda pouco programas de pós-graduação, especialmente em áreas multidisciplinares e “transdisciplinares” com a 
informática em saúde. Até fevereiro de 2004, nenhuma agência oficial de fomento à pesquisa reconhecia a informática em 
saúde, ou informática médica, ou informática em enfermagem, ou informática em odontologia, ou qualquer outra denominação 
variante, como campo “oficial” de conhecimento, de tal sorte que os projetos submetidos nestas áreas precisam ser 
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“descaracterizados” para se encaixar em alguns campos tradicionais como  informática, biologia, medicina, enfermagem, 
estatística, epidemiologia, matemática, engenharia e etc. Na realidade, esta descaracterização traz mais do que apenas um 
rótulo ou uma denominação incorreta, mas implica que os projetos sejam avaliados e, eventualmente, comparados e julgados 
para a distribuição das parcas verbas para educação e pesquisa, com outros que se afinam completamente com os tradicionais  
campos “oficiais”. O resultado é um subfinanciamento das pesquisas na área de informática em saúde em todo país. 

Algumas iniciativas pioneiras merecem destaque no Brasil: 

• Disciplina de Informática Médica – Universidade de São Paulo. É a mais antiga das iniciativas nesta área, sendo 
dirigida pelo Prof. Dr. Eduardo Massad. (netsim.fm.usp.br/dim/) 

• Departamento de Informática em Saúde – Universidade Federal de São Paulo. É dirigida pelo Prof. Dr. Daniel 
Sigulem. (www.unifesp.br/dis/) 

• Programa de Engenharia Biomédica – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi o primeiro programa em 
engenharia biomédica no Brasil (1970), e atualmente enfatiza as áreas de informática médica, engenharia clínica e 
biomédica. (www.peb.ufrj.br), sendo dirigida pelo Prof. Antonio Infantosi. 

• Centro de Informática Biomédica – UniCamp. Criado em 1983, é um importante centro de pesquisa e educação, sendo 
dirigido pelo Prof. Dr. Renato Sabbatini. (www.nib.unicamp.br) 

• Centro de Informática em Enfermagem – Universidade do Estado de São Paulo. Criado em 1990, é pioneiro na 
América Latina em graduação e pós-graduação em informática em enfermagem, sendo dirigido pela Profa. Dra. 
Heimar Marin. (www.unifesp.br/denf/nien) 

• Disciplina de Informática Médica – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Prof. Dr. Ronaldo Gismondi dirige 
essa disciplina, criada em 1986.(www.lampada.uerj.br) 

Algumas mais recentes, constantes de uma longa lista de iniciativas de excelente qualidade podem ser lembradas: 

• Disciplina de Informática Médica – Escola Médica de Marília. Criada em 1998. O programa tem uma abordagem no 
ensino baseado em problemas (PBL - problem-based learning) para a graduação. É dirigida pelo Prof. Dr. Paulo 
Carvalho Jr. (www.famema.br/disc/is/) 

• Disciplina de Informática Médica – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Um dos programas mais 
recentes, ainda em fase de estruturação, aproveita a tradição da área de informática em engenharia e economia. É 
dirigida pelo Prof. Dr. Eduardo Marques. (www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/) 

O consórcio 

Após um cuidadoso estudo sobre as necessidades de ensino e treinamento em informática em saúde no Brasil, e sob os aupícios 
do Fogarty International Center e a National Library of Medicine, dos National Institutes of Health (EUA), processo 
1D43TW01279-01, nós estabelecemos um consórcio bilateral (Brasil e EUA) de docentes em informática em saúde. O 
consórcio desenhou um programa para estimular o treinamento em informática em saúde, a partir da expansão dos recursos 
docentes no e do Brasil. Para tanto baseamos o programa de treinamento na experiência de docentes brasileiros e de 
instituições norte-americanas, em especial daqueles dos programas existentes em Boston, os quais envolveram docentes da 
Universidade de Harvard e seus hospitais afiliados, bem como do Instituto de Tecnologia de Massachussets, e das universidade 
de Boston e Tufts. 

Como objetivos de longo-prazo, estabelecidos na oportunidade de submissão do projeto para concessão de financiamento, 
citamos: 

• Estabelecimento um pequeno programa de treinamento em informática em saúde para cientistas e profissionais de 
saúde brasileiros, que fosse um tubo de ensaio para atividades educativas presenciais e virtuais. 

• Desenvolvimento, implementação e avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das atividades virtuais, incluindo 
cursos e seminários de informática em saúde para alunos de pós-graduação. 

• Promoção de intercâmbio de idéias e ferramentas de interação computacional remota, que facilitasse a pesquisa a 
distância, e melhor prestação de cuidados em saúde (enfatizando a promoção da saúde e a prevenção de doenças) e  
sua monitoração, até mesmos em áreas geograficamente distantes dos grandes centros acadêmicos e de serviços. 

• Estabelecimento de um plano de auto-sustentabilidade a longo prazo através da ampliação do prazo de operação do 
consórcio, e criação de programas semelhantes financiados por outras agências de fomento. 
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Material e Métodos 

O programa foi iniciado em outubro de 1999. Desde então, foram apoiados onze cursos presenciais no Brasil, os quais foram 
total ou parcialmente disponibilizados para posterior consulta via internet ou CD-ROM, em conjunto com os cursos regulares 
ministrados anualmente nos campi de Harvard e do MIT. Também foi oferecido apoio financeiro e logístico a alunos e 
docentes para participação de conferências internacionais nos EUA, Europa e Oceania. 

O programa iniciou, nos dois primeiros anos, atividades dirigidas aos docentes dos centros do sudeste, onde se concentram boa 
parte dos programas de informática em saúde no Brasil. Eram cursos de três a quarto dias de duração, com docentes brasileiros 
e estrangeiros, associados a apoio para participação desses docentes em eventos científicos internacionais. Nos terceiro e 
quarto anos do projeto, o treinamento foi responsável pelo organização ou apoio de diversos encontros científicos, e manteve 
as atividades de promoção de cursos e workshops, bem como ao apoio para participação de encontros científicos 
internacionais, nos moldes dos primeiros anos.  

A prioridade do consórcio foi de concentrar a maior parte dos esforços na promoção de eventos no Brasil. Esta lógica, que será 
a mesma na nova fase do consórcio de 2004 a 2009, uma vez que foi revalidado, é suportada pelo nosso credo de que 
programas, que estimulem a formação de profissionais e docentes no próprio Brasil, têm maior chance de sucesso quando 
comparados com aqueles que se dedicam a formação de profissionais e docentes no estrangeiro, uma vez que o retorno desses 
mesmos profissionais e docentes não é garantido. Outra bom motivo, é o de escala, já que é muito mais barato treinar uma 
pessoa no Brasil do que no exterior, facilitando a participação de muitos mais pessoas. O terceiro motivo é o das linhas de 
pesquisa. Levar profissionais e docentes para o estrangeiro significa de certa forma submetê-los aos interesses da instituição 
que os recebe, os quais não necessariamente são de interesse da organização a que pertencem esses profissionais e docentes em 
treinamento. O quarto motivo é o fato de que se o profissional já tem uma atividade docente, seus alunos serão diretamente 
beneficiados com sua melhor qualificação, atribuindo um potencial multiplicador ao projeto. Assim, os currículos desenhados 
levaram em conta que eram esses docentes em treinamento, e que tipo de alunos tinham, no sentido de que sua participação 
tivesse nexo para sua organização. Essa preocupação redundou na identificação de áreas específicas para colaboração bilateral, 
e ampliou as perspectivas e oportunidades de futuros financiamentos por agências nacionais e internacionais de fomento. 

Dois tipos de cursos foram ministrados: cursos presenciais no Brasil, para ensinar e ampliar conhecimentos em informática em 
saúde, promovendo interação para a reflexão e discussão entre docentes e profissionais de saúde; e cursos a distância baseados 
em material previamente utilizado nos EUA. A interação dos docentes brasileiros e estrangeiros levou a identificação de pontos 
de interesse mútuo, e novas oportunidades de colaboração internacional. Os cursos presenciais no Brasil tiveram o concurso de 
vários docentes brasileiros além dos estrangeiros. As palestras eram ministradas em português ou em inglês. Os cursos não 
presenciais, sempre que possível, tinham material de apoio, ou até mesmo o próprio curso em CD-ROM, entendendo a pouca 
disponibilidade de acesso em banda larga para transmissão de boa qualidade de vídeo via Internet. 

Durante o desenvolvimento e a implementação desses cursos, foi planejada a maior cobertura possível, de tal sorte que os 
locais incluíram São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus. 

Um dos principais objetivos era preparar docentes jovens que pudessem multiplicar o treinamento recebido, e treinar 
profissionais e estudantes da área de saúde, com interesse na pesquisa da tecnologia da informação não só no campo 
acadêmico, mas como também, no uso dessas mesmas tecnologias no campo clínico assistencial. Ao final de cada curso, 
simpósio, ou workshop, formulários de avaliação anônima eram distribuídos aos participantes. 

 

Resultados 

Ano 1 (1999 – 2000) 

O primeiro curso presencial intensivo sobre conceitos introdutórios em informática em saúde ocorreu em São Paulo, com uma 
equipe de cinco docentes brasileiros, cinco docentes norte-americanos e 93 participantes de cinco Estados e mais de dez 
diferentes instituições de ensino e indústria, sendo 60% de região sul e sudeste, onde se concentram muitas das atividades em 
ensino e pesquisa em informática em saúde no Brasil. Os tópicos do curso foram selecionados pelos docentes brasileiros 
representando cinco diferentes instituições de ensino, que contribuíram para uma boa aceitação e aproveitamento por parte dos 
treinandos. 

No CBIS 2000, o consórcio patrocinou um prêmio de melhor trabalho de estudante, levando o ganhador a participar do 
congresso equivalente norte-americano. 

Foi patrocinada a participação de pesquisadores brasileiros nos congressos norte-americano de informática em saúde. 
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Ano 2 (2000 –2001)  

Durante o segundo ano, foram organizados seis cursos (três em Fortaleza, um em São Paulo e dois no Rio de Janeiro), 
patrocinada a participação de pesquisadores brasileiros nos congressos norte-americano e mundial de informática em saúde, e 
apoiado a realização de um simpósio em biologia matemática e computacional no Rio de Janeiro. 

Os temas foram conceitos introdutórios em informática em saúde, telemedicina, suporte à decisão, bioinformática, 
biomatemática e bioestatística. 

Ano 3 (2001 –2002)  

Durante o segundo ano, foram organizados dois cursos em Manaus, com os temas: conceitos introdutórios em informática em 
saúde, telemedicina, suporte à decisão, prontuário eletrônico do paciente, sistemas clínicos e padrões. 

No CBIS 2002, o consórcio patrocinou um prêmio de melhor trabalho de estudante, levando o ganhador a participar do 
congresso equivalente norte-americano. 

Foi patrocinada a participação de pesquisadores brasileiros nos congressos norte-americano e europeu de informática em 
saúde. 

Ano 4 (2002-2003) 

Foi patrocinada a participação de pesquisadores brasileiros nos congressos norte-americano, mundial e europeu de informática 
em saúde, incluindo o mundial de informática em enfermagem no Brasil. 

Um simpósio nacional de biologia matemática e computacional foi apoiado, bem como o curso introdutório de inauguração de 
curso de especialização em informática em saúde na PUC-Rio. 

Os temas foram conceitos introdutórios em informática em saúde, segurança do paciente, informática em enfermagem e 
bioinformática. 

Conclusão 

Parte do material produzido pelos cursos estão disponíveis na web ou em CDs para os participantes. Esse material é aberto, 
podendo ser livremente reproduzido, e vem sendo utilizado nos cursos abaixo: 

Disciplina de avaliação de informática médica - USP 

Disciplina de introdução de informática em saúde - UNIFESP 

Disciplina de informática em saúde - PUC-Rio 

Em 1999, começamos um projeto de colaboração bilateral no treinamento de informatas em saúde. A participação dos docentes 
brasileiros se iniciou já na fase de submissão do projeto às agências financiadoras, e continuou até a apresentação de resultados 
para a solicitação de renovação em 2004, a qual foi aprovada. Numa escala de 100 (nota máxima) a 500 (nota mínima), as 
atividades do consórcio foram avaliadas em 155, a maior nota entre os projetos da mesma classe submetidos ao Fogarty 
International Center. 

Nossa experiência confirmou a necessidade de que os consorciados devam manter uma comunicação freqüente, aberta e franca, 
de tal maneira que as necessidades e expectativas bilaterais sejam livremente debatidas. Isto contribuiu positivamente para se 
evitar a duplicação de esforços e o retrabalho. O compartilhamento de recursos foi o ponto alto do consórcio, pois nenhuma 
organização brasileira ou norte-americana conta com um corpo docente auto-suficiente em todas as sub-áreas em informática 
em saúde. Assim, o objetivo comum foi atingido: prover um treinamento moderno para estudantes e futuros docentes em 
informática em saúde, independentemente do país das organizações às quais estavam vinculados. 

A aceitação por parte dos treinandos e docentes foi ótima, em pesquisa de opinião realizada após a conclusão de cada evento. 
O acesso dos eventos totalmente custeados pelo consórcio sempre foi gratuito aos treinandos. Os docentes não foram 
remunerados pelo consórcio, mas tiveram as despesas de deslocamento custeadas total ou parcialmente pelo projeto. 

Nos eventos que temos participado, temos encorajado a replicação desse modelo de colaboração bilateral, franqueando acesso 
à experiência acumulada ao longo desses cinco anos. Acreditamos que novos consórcios possam ser desenvolvidos, até mesmo 
multilaterais, uma vez que a barreira do idioma não foi item de maior preocupação na opinião dos participantes. 

O projeto inicial previa intensa utilização de atividades não presenciais, as quais foram em parte prejudicadas pela 
indisponibilidade de acesso em banda larga à Internet nos primeiros anos do projeto. Tal dificuldade vem progressivamente 
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sendo minimizada com a disponibilidade no Brasil da tecnologia ADSL, facilitando a ultrapassagem da barreira física da 
distância para transmissão de grandes fluxos de dados, especialmente imagem dinâmica (vídeo) de alta qualidade. 

Ao final de 2003, ao todos 1.724 pessoas (docentes e treinandos) tinham sido diretamente beneficiadas pelo consórcio. 
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��������������	
������������
��������	�����������������
�

��������	�
���������������������������������������������������������������	�������
��������� �������!��������"����	�����������#�$���%������!�&��������'���������

��������(���)�*�����	�������������
���������*��	�����������������#��������

�������	�� ������!���
�

��
��	�'�� ���#�+���	�����,����%���	��-�.�%�'���%�,�/	���,��������,��
�,�%%��0��#��������,��������,��

�
��������������������	����������%1��2�	�	��������	����1������	��	��������%����	���.�3����1����
��4����	����/	����%���1������1������4����1/�����5�$��1�����������4����1�����	��������%����	���%�
�����%�� 	�� ��.�%�'�� /����� ����%����� �������	�� 	�� ��1����� 	� ����	�%���� 6� ������� 1�����	� 1����
������'���������7����������1�������	����������	���2�%1��	�1�8���	�� ��.�%�����'��	��,����������
������1���	��,�/	��	��,������5�$�����	�������	�1�8���&��1�������	���.�����	����������%��%���
�������	�	��	��	�.���'��	��1�	�9������������1������1�������������.�%�'���%���/	�5��
�
��������:�#���;�-������'���,����%���	��-�.�%�'���%�,�/	�����	�9����
�
�����������0#���1�1���	����������#���%1��2��<�.�	����1����#����#�-�.�%������<���%�����1������<�.���#��
1������ �������5� 0#�� ���1�� ��=����	� �� 	����1� ��� ���������	� #����#����� ��.�%����� �<���%�� .�%� �#��
��������� 	���� �� �#�� #����#� %�����%���� 1��������� ���� 1�������	� ������ �#�� ����� ���	<� .� �#�� >����#�
-�.�%�����,<���%�.��#��>����#�,�����������.�,����������<5�0#�����������������.��#��1�8�������	�������	5�
0#�����������	��������#�����	����	1��������.�����	��	������1���������	��#����#����#���.�%���������#��
�����<5�
��
?�<:3�	�;�,<���%��-�����������>����#�-�.�%�����,<���%���,���	��	��
�
�����������
�

$� ������� 1����� �����%��� 	�� ��.�%�'��
�%���/	��	��	���.�����	��	&��	��	���������5�$�
1��%���� �����%�� �� ���� ������	� .�� � ,-�� @�
,����%�� 	�� ������	�	�� ����	� �%� �ABC��
	��������	� 1��� */���� 	�� -�.�%4����� 	�
������&���	��,�/	�5��%�������'��	�D 0 ,E,�
@�D�1����%����	��-�.�%4�����	�,E,���%��%�
	�1����%����	��
E* , �@�
��	�'��*�������
	�� ,�/	��� �%� �AA��� � �/%��� 	�� �����%��� 	��
��.�%�'�����������%�	����=���1�����,����%��
	��-�.�%�'9��� %����������F,- G����,����%��	��
-�.�%�'�� >�1������� F,->GH�I5� ������ 	���
�����%���� 8����%����� �%� � ,-�� �� ,-* ,��
F,����%��� 	�� *����	�� ����G� ������������%�
1�	�9��� 1���� �� 4���� 	�� ��/	�� �� ��J��� �4��	��
��&� #8�5� ���'��� �� ����� ��.�'� 1������ &�
1��J�����������1�������%���%1������������&��	��
-��������� 	�	�� 	�� 1�	�'�� �%���������� ��
	�.�������� �����J������� 	�� %���	�	�� #�1�������
	��	�� �AK�� H�I5� *�� /���%�� ������ ����� �
������&��� 	�� ,�/	�� �����&�� 	� D 0 ,E,�
	��1��������� �%�� �&���� 	�� �����%��� 	��
��.�%�'���=���1�������%�������������%���,- ��
��,->���1����%�	�	��	�����	�%�����%���/	���
��� �����	�	�� �� %����J1�� �� �����	�� ��
�J���� 
�	����5� ��	�� �%� 	������ �����%��� ��.�����
�%��#���	�1������������������5�������2�%1�;�
� !"���!����	�����������%1��#����1���	����
	��	���������#�1�������������#	��@�,����%��	��
-�.�%�'��	������%��*�������	��-%�����'���

��1����� ��.�%�'9��� �� ���1���� 	��� ��������
�������	��������$��%����$�&�� :� �,����%��	��
-�.�%�'�� 	� �7����� 	�� ���#��� ��	������ ��
��%1��#�����1���������1���	����	���7������
�!�#��	���'���	����������%1��#���������������
������	��� �������%��	��>�%�����'�� ����&:
*����� �� *����%���� F�>�*G�� ��  � �� @�
 ������'�� 	�� ����	�%����� 	��  ����
�%1��2�	�	��� ��	����������������� ��.�%��1����
.�����%���� �� 1���	�%����� 	�� �����
�%1��2�	�	�5�������������%�����1�������2�����
����#����%������=������1�������'��	��	�	��
&�1�����	�1������	��1���%���5�$���:������#�
&� ����	�5� $�� 1��������� ��� ��	�����	�� �%�
�4���������%���=����������������%5�$��������	�
&� �%� ��8���� 	�� ����� 	�� 	�	�� 	�����2���
�%�=����	�	��	����.�%�'��	�����J���5� �����	��
%������ 	�� �����%��� 1����� � �#��� 	�
.�����%����� �=���������%�� �L�����1��������	��
��.�%��� �=����� 1���	�%���� =��� 1���� %��#��
�%�����	�=���.������%������������	5��

>4� ������ 	�� =����� ���� ����� ��J��� �
1�8��� 1���� 	� ������ *������� 	�� ,�/	�HMI��
�%���8�����	�����������	����.���'����J����	��
���4���� 	� ,E,� �� ������� ��.�%�'�� 	�
����	�%����� ��%� ��� ������'9��� 	� .�����%���5�
 1L�� =����� ����� BN�O� 	� 1�8��� �������:���
�%1�����	5� $� 1�����1��� ����	� 	� ,�*,� &� � �
��8����	��1�	�9���=�������1�19����%���1������
1���� �� �	����.���'�� ��J���� 	�� ���4�����
1�.���������������������%����5� ��	����/���%���
.���%� 1����� 	� =��� &� #8�� � ��	����� *�������

CBIS’2004 661

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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���%4���� 1���� �� 1������� 	�� �#�$��
��������	���1�.��������	����/	��=����%1�����
�� 	�	�� 	� ���	�� �����1�	����� ��
1���	�%�����������	5�E%������1�����#�	�� ��
%L	��� 	�� � � �����!4����� ��� �#�$� ����%�� �
1������ �� �������� �� 	������ � 1�	�	5� E%��
���������J	��1������	���������'��������	�
�%� � ���1������ �������	�� .���� 	��1�J���� 1����
�������� �� �%1������ ��� E��	�	�� ,���������5�
����� � 1�������� ���� �����.���� =��� �� �������� �
����	�%����%&	�����������	������4�	��1�J����
��� ����1'��� 84� �������	�� 1���� ���� ����	�	��
	�����	��%�������������Q����5�

�2����%� ���	�� ��� �������'9��� �%� �
,-,��&:* 0 ��� ,- �� :� ,����%�� 	��  ���'��
�4����� � �� ,- � :� ,����%�� 	�� -�.�%�'��
 %����������� � �����&�� 	�� �%����� 	� �� � :�
�����%� 	�� ��	�'��  %���������� ��.�%��
	�����'��=�����������5�
�
�������

$�� 1������� 	�� ������ ������%� ���
�����	�	��� 	��������'��� �%����� 	�������L����
�����������������7������� �	��������������%����
��
�����%���5���
�
��(�'�����

$� �����%�� ,-,���� .�� � =��� �.���� �
%���� �/%��� 	�� %	�.���'9���� 1���	:��� 1��
�������� � �L	��� ��������� �%� ���� 	�� ��:��������5�
����� 	������ .�� %����	�� 1���� 1����� �2J����
	�� �%1�����'�5� >���� �� �������	�	�� 	��
1�.��	��� %	�.���'9��� �� ,-,����� ������ ����;�
��� 	�� �%1������� 	�� ��	����� 	�� ���4��� ��
����������%����� �� ��8�� 	��2��� 	�� ��������� ���
�������� 1�L1����� 	�� ��	����� 	�� ���4����
����������%���� �� 1�.��������� 	� �%������� 	�
,-,���� 1���� ��������� �� ����� X����� ������1��5�
 �&%� 	����� � �������� 	�� �������'�� 	��
1���	�%����� �� 	�� �������� 	� ����	�%����
	��2���%� 	�� ���� �������'�� 	� ,-,����� ���
1������%� �� ���� 	� %L	��� 	�� �������� 	�
 ���	�%����� ��.�%�� 	������� ���%�5� �  �&%�
	�����#�������������	�	��	�������������2��Q�����
	�� �����	�� 	�� 	�	�� 	�� ��-� @� �����%�'��
������	�� -������	�� �� �� �%1���������'�� �%� �
1������ 	�� �����	�� 	�� 	�	�� 	�� 
�$� @�
�����%�'�� 
J����� 	� � %L	��� 	�� �������'��
	�� � ��=���.���1��%���������������J	5�
 �� ������'9��� �� ,-,���� .��%� 1�.��	��� ��
����%�������%��%��������������1��4�����1�����
1���� 1������� ���������� �� 	%J��� 	��
������'�5��
�
������������
��  � �21���'�� 	�� 	�	�� 	� ����	�%����
1��������'��	��� ��������1����������1�8���
1���� 	� ,�*,� 1�&%� ��&� #8�� �1��������
1����%��5�  � %������ 	������ 1����%��� &�
����������� ���	� �%� ������ =��� � �����%�� 	��
��1�����	������	�%��������������=������������

�� 1������ �������������� ��%��� ������Q����� 	��
1���%����������	�5��
�

$� ��� �����%�� �������� �	��� ���
������Q������������4�����1�������%�����	���%�
�� � ������ �� �J���� %�����1���� �%����	� 	���
��=������ �%� ������ �� ���� �%� ���
��������Q�����5� $� ������ 1	�� ���� �%1���	�
1���� � �����%�� ,- �� ��=����� � ���� 	���� ����
������	� %�����%����� �%�� ���� =���
�����1�	�%� �� 1���	�%����� =��� .��%�
�������	��%���=��� �� �������&���	��,�/	�����
������ �%�� 1�� �2�%1��� �1����'�� 	�� �������
�%��	��5�
�
-!(!'.��!��

E%� ��8���� 	�� ����� ���� ��1��J.����
.�� 	��������	� � 1���� ����	��� ��� 	�%��	��� 	��
�����7����� ,����4����� �%� ��1������ 1���� �
��%1��#�%���� 	��� ���.���'9��� 	�� ��������
�%���%1�����5�
�
��'��+�!���

����� %L	��� ���4� �%� .���� 	��
	��������%����� �%� � ��� 	�� .����%����� 	��
%�����'�� 	�� 	�	��� ��� %��%�� %�	��� 	�
1�8��� 1���� 	� ,�*,5�  � 	�.����'�� &� =��� �
%	��� 	�%�������� ���4� ���	� ��.���� �%� ��
����'��	���	�%���9��;����4��������������%�����
����	�%���� �� ����� ��1��������'9��;�  � ���
 ������� -%�����'9��5� 0	��� ��� �������� 	��
	%J��� =��� 1����%� #�����=���� �����
%	���	�����������	�%�������5��
�
5������!����
� E%�	��������������	����	�,����%��
	�� -�.�%�'��	��,�,:,��&����2���Q�����	���%�
��1���L���	��	�	��/���������8�������2����%�
%���� �������� 	�1����	���� �%� &� �� �����'�� 	�
�L	��� ����	� 	� ,*�,� �� 	� ,-,���� �� =����
�2����%� �������� 	�� ��	����� 	�� ���4����
1�.��������� �������� 	�� ����	�%���5� ��	�� �%�
	�� �����%��� 1����� �%� ��8���� 	�� ���������
	�.��������1������1�����������%��%���������5�
�������1�	�9���1������1�����������������������
��� ��� ������5� ��� �2�%1��� 1���� � ,�*,�
��	���'� 	���� ������ �%� �������� 	�� T��1�
����	��U���.�%����0������	��	%J���
566�
7� 
���'�� ��� &�(�������� ���� ����3!�����*/'�*��
	��1�J���� 1���� 	3���	� �%�
3335���	�5��5��+�����5� !4�� 1���� �� �����%����
,-,���������������������2����5�������� � �
��,�
����� �������� .�� �������%����� �����J	5� -���
�%1�����=���������������%�������/�������%��%�
/���� �%1������ 	�� ��	���'� ���#�� =��� ���
�	����.����� � T��1� 	�� ����	��U� �� 	��
��� =���
���&%� �� 	�����'�� 	� �$�� D$E�$���%�
��%1����%�������5����
!4�� � �������� 	�� ����	�%����� ��%�&%� ���4�
	�1����	� �� ,-,���� �� �� ,����%�� �������
���	� =��� �� ,-,���� �� ������� 	��%���	�� 	��
 0�*D-��*0$�� ���&%�� ��� �����	�	�� �%��

CBIS’2004 664

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo  - Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir alguns tópicos importantes identificados no 
processo de desenvolvimento de um sistema de prontuário eletrônico do paciente (PEP) voltado para a 
cooperação clínica entre instituições de saúde a nível internacional. O sistema de prontuário do paciente 
destina-se ao atendimento clínico de pacientes pediátricos em oncologia e encontra-se em fase de 
implementação. Os aspectos discutidos neste trabalho foram identificados durante a etapa de estudo de um 
serviço de saúde (foi identificado um serviço piloto na cidade de Recife), na avaliação de processos e 
requisitos de informação, e na avaliação das necessidades de cooperação multi-institucional. O modelo de 
sistema de informação concebido considerou a integração de protocolos clínicos ao plano de tratamento 
dos pacientes, bem como aspectos éticos, de segurança e de confidencialidade da informação. Este 
trabalho resultou em um conjunto de modelos que está sendo utilizado no desenvolvimento de um sistema 
de PEP na Internet, multilingüe, para Oncologia Pediátrica utilizando plataforma de software livre, que será 
futuramente implantado no serviço de saúde piloto. 
 
Palavras-chave: Informática Médica, Prontuário Eletrônico do Paciente em Oncologia Pediátrica, Internet 
 
Abstract  - This article aims to present important topics in the process of development of an international 
electronic medical record (EMR) to be used for clinical cooperation.  The EMR system is addressed for 
pediatric oncology and is actually under development.  The aspects discussed in this work had been 
identified during the stage of the study of a health service (a pilot in the city of Recife was identified to be this 
service), in the evaluation of information processes and requirements, and in the evaluation of the 
necessities of multi-institutional cooperation.  The information system model defined considered the 
integration of clinical protocols to patient treatment plan, as well as information ethics, security and 
confidentiality.  This work resulted in a set of models that is being used in the development of an internet 
system, multilanguage, for pediatrics oncology using platform of free software, that future will be deployed in 
the pilot health service. 
 
Key-words: Medical Informatics, Pediatric Oncology Electronic Patient Record, Internet 
 
 
Introdução 
 

O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) 
é considerado o principal componente de um 
sistema de informação em saúde. O PEP deve 
estar disponível, oferecendo acesso, 
conveniência, rapidez, confiabilidade, facilidade 
de uso, qualidade, segurança, flexibilidade, 
conectividade e eficiência para seus usuários. 
Além disto, deve permitir sua integração com os 
demais módulos de um sistema de informação, 
seja a nível financeiro e administrativo, mas 
principalmente a nível clínico, e de apoio à 
decisão em saúde [1]. Apesar dos grandes 
avanços tecnológicos, a representação do 
conhecimento e do modelo de atendimento 
médico nos sistemas informatizados ainda 
representa uma grande barreira no 
desenvolvimento destes sistemas.  A 
complexidade inerente à área de saúde e sua 
rápida evolução implicam na necessidade de 
utilização de modelos, métodos e tecnologias que 

permitam uma rápida adaptação dos sistemas. 
Cada vez mais se faz necessário a incorporação 
de tecnologias que agreguem inteligência ao 
sistema e incorporem facilidades para melhorar o 
nível de utilização dos sistemas pelos usuários. A 
incorporação de ferramentas para o suporte a 
tomada de decisão médica, como é o caso dos 
protocolos clínicos de tratamento [2], e a 
cooperação médica, principalmente na era da 
Internet, são facilidades que vêm sendo 
incorporadas aos sistemas de prontuário, 
agregando valor para os serviços e profissionais 
de saúde que os utilizam.  

O desenvolvimento de um sistema de 
prontuário que incorpore todos estes requisitos 
passa a ser uma tarefa não trivial. A 
complexidade da área de saúde, considerando 
suas diversas fontes e formatos de informação, 
sua necessidade de comunicação e evolução tem 
promovido inúmeros desenvolvimentos de 
sistemas no Brasil e no mundo [3].  
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Neste trabalho apresentamos a experiência 
no desenvolvimento de um modelo de sistema de 
prontuário que incorporou a necessidade de 
informação e comunicação da área de oncologia 
pediátrica, considerando aspectos de eficiência, 
padronização para intercâmbio das informações, 
confidencialidade e segurança preconizados pela 
HIPAA (Health Insurance Portability and 
Accountability Act) [4]. Os aspectos discutidos 
neste trabalho foram identificados durante a etapa 
de estudo de um serviço de saúde (foi identificado 
um serviço piloto na cidade de Recife), na 
avaliação de processos e requisitos de 
informação, e na avaliação das necessidades de 
cooperação multi-institucional. 
 
Metodologia 

 
O desenvolvimento deste trabalho foi 

iniciado em 2001 por uma equipe multidisciplinar 
coordenada pelo Grupo de Tecnologias da 
Informação em Saúde (TIS) da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) em colaboração 
com equipes médicas de serviços de saúde 
brasileiro e americano, e em parceria com uma 
empresa local de desenvolvimento de software. O 
trabalho foi realizado em três fases: 
• Estudo e levantamento da natureza do 

serviço de saúde; 
• Construção de modelos e especificação do 

sistema e; 
• Implementação do sistema (em andamento). 

Na fase inicial do projeto foi realizado um 
estudo detalhado visando caracterizar a natureza 
do serviço de saúde no qual deveria estar 
inserido o sistema de prontuário. Nesta etapa 
foram levantados os processos de trabalho 
originados localmente no serviço de saúde e sua 
colaboração internacional [4]. Estes processos 
são voltados para atendimento clínico em 
oncologia pediátrica, e processos clínicos 
cooperativos realizados para aprofundamento 
diagnóstico e tratamento de pacientes, e sua 
integração com sistemas administrativos (Figura 
1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1  – Processos e informação do 
serviço de saúde piloto. 

 
 
Ainda nesta etapa, foi avaliada a aderência 

dos processos organizacionais e de cooperação 
em relação às orientações de segurança e 
privacidade preconizadas pela HIPPA [5]. Estas 
orientações foram consideradas por se tratar da 
construção de um modelo que pudesse ser 
adotado a nível internacional, e por na ocasião 
não haver regulamentação expressa sobre estas 
políticas no Brasil.  Algumas das principais 
orientações são: i) padronização das informações 
e transações do sistema; ii) utilização de 
identificador único para o paciente e prestadores 
de serviço (inclusive profissionais); iii) segurança, 
privacidade e integridade da informação através 
do controle de acesso e autenticação. Para 
atender estes requisitos foram utilizados padrões 
nacionais e internacionais em todas as fases: 
levantamentos, construção do modelo, e 
implementação das soluções. 

Na fase de especificação do sistema foi 
utilizado o processo de desenvolvimento de 
software RUP1 [6] e UML2 [7]. Os modelos de 
processos e informações foram elaborados 
considerando o requisito essencial de utilizar o 
prontuário do paciente como base de informação 
para um processo clínico de cooperação 
institucional. Neste sentido, o sistema de 
prontuário deveria atender os seguintes 
requisitos: 
• Alta capacidade de adaptação a 

configurações de fichas clínicas, idioma, 
codificação em saúde, tabelas locais, e 
características regionais; 

• Disponibilização em caráter de software livre; 
• Desenvolvimento utilizando padrões 

tecnológicos maduros e plataforma aberta 
conferindo ao software produzido, facilidade 
de instalação, replicação e portabilidade; 

• Alta aderência a padrões de codificação, 
segurança e privacidade. 
Na especificação dos modelos para o sistema 

de prontuário do paciente foram construídos 
fluxos de processos para acesso ao sistema e os 
diversos cenários de atendimento ao paciente 
(clínico, enfermagem, assistência social, entre 
outros). O modelo de informações construído 
suporta todos estes processos provendo a 
informação necessária para a sua realização. O 
princípio adotado no sistema foi o de que a 
informação deve ser tratada por quem a utiliza 
diretamente. Foram adotados padrões para 
representação e comunicação da informação nas 
fichas clínicas do sistema tais como CID-10 
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(Código Internacional de Doenças), para 
classificar doenças, sinais e sintomas, padrões 
para procedimentos e medicamentos. 

O sistema de prontuário foi especificado para 
responder localmente às atividades de registro e 
acompanhamento clínico de pacientes de 
oncologia pediátrica visando sua integração com 
sistemas administrativos e financeiros. Além 
disto, foi preparado para ser utilizado como 
plataforma de cooperação clínica na Internet, 
permitindo assim que as informações dos 
pacientes pudessem ser compartilhadas para fins 
de emissão de segunda opinião médica. A Web 
se apresentou como plataforma ideal de 
distribuição e disponibilização do sistema, devido 
a suas características naturais de baixo custo e 
grande abrangência de acesso. 

Após levantamentos e validação das 
informações e processos junto a potenciais 
usuários do sistema, foram definidos os seguintes 
módulos: 
• Controle de acesso ao serviço incorporando 

funcionalidades de agendamento e cadastro 
do paciente; 

• Prontuário do paciente incorporando na 
versão piloto as fichas clássicas para registro 
do atendimento, sinais vitais, exame físico, 
histórico clínico, histórico social, diagnóstico, 
tratamento, exames e imagens; 

• Protocolos clínicos incorporando 
funcionalidades para configuração de 
protocolos clínicos, de acordo com padrões 
nacionais e internacionais, sua utilização no 
tratamento do paciente, e o monitoramento 
dos procedimentos prescritos e realizados; 

• Cooperação ou 2ª opinião médica que prevê 
a utilização das fichas clínicas do prontuário 
para subsidiar a segunda opinião médica. 
Visando a validação destes módulos junto 

aos usuários durante a fase de especificação de 
modelos foi construída uma interface gráfica do 
sistema. Esta interface foi projetada baseando-se 
no princípio de facilidade de navegação, uma vez 
que o software será utilizado por usuários de 
diferentes países e diferentes formações 
profissionais (Figura 2). 

 

 
Figura 2  – Fluxo de navegação do sistema. 

 
Resultados 
 

A fase de especificação do sistema foi 
concluída permitindo assim o início de sua 
implementação, que vem sendo conduzida por 
uma equipe de desenvolvedores Web num 
processo contínuo de revalidação junto à equipe 
dos potenciais usuários do sistema. 

O sistema de prontuário foi especificado 
para responder localmente às atividades de 
registro e acompanhamento clínico de pacientes 
de oncologia, bem como foi preparado para atuar 
na Internet prevendo operações de cooperação 
clínica nesta área, onde os dados de pacientes 
devem ser acessados com propósito de emissão 
de segunda opinião médica. 

Como principais resultados deste trabalho 
relacionamos: i) os modelos produzidos para 
suportar todos os processos do serviço de saúde 
e da cooperação clínica; ii) o conceito de 
atendimento do paciente, que engloba todos os 
dados produzidos neste processo, desde dados 
da visita clínica como resultados de exames; iii) o 
reforço na adoção de padrões clínicos visando a 
facilidade no intercâmbio da informação; iv) o 
configurador do sistema, permitindo a 
flexibilização necessária para que o sistema 
possa ser adaptado para outros cenários 
regionais; v) o tratamento dado aos protocolos 
clínicos que podem ser configurados e 
manipulados durante o tratamento do paciente; vi) 
o módulo de validação que permeia todo o 
sistema, realizando consistências em diferentes 
níveis de profundidade no sistema; vi) a 
especificação tecnológica baseada em 
componentes e bibliotecas que permitem um alto 
grau de parametrização do sistema, inclusive 
quanto ao idioma de seus usuários.   
 
Discussão e Conclusões 
 
O longo processo de desenvolvimento de um 
sistema de prontuário eletrônico requer decisões 
estratégicas, tanto com relação ao modelo de 
informações que o sistema veiculará, quanto com 
relação às tecnologias a serem adotadas. Neste 
trabalho além das dificuldades naturais de 
consenso médico quanto ao modelo clínico a ser 
adotado, somam-se às dificuldades de se 
construir um sistema em plataforma aberta que 
permitisse sua utilização por diferentes 
instituições no Brasil e no mundo, a baixo custo, 
flexível, e evolutivo. Apesar destas dificuldades, o 
estágio atual de desenvolvimento do sistema e os 
testes preliminares realizados pelos especialistas, 
indicam que a solução de sistema proposta 
atende aos requisitos inicialmente previstos. O 
sistema encontra-se em fase final de 
desenvolvimento, considerando este primeiro 
modelo de informações proposto. Sua 
implantação está prevista para este ano no 

CBIS’2004 669

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



serviço de saúde piloto brasileiro. O maior desafio 
ainda a ser validado nos testes preliminares é a 
automatização dos protocolos clínicos, que 
permitem a geração automática de procedimentos 
clínicos na ficha de tratamento do paciente. Vale 
ressaltar que o envolvimento da equipe 
multidisciplinar durante todo o processo tem sido 
fundamental para o bom resultado da solução.    
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Resumo -  Devido à atual possibilidade de consultas médicas por e-mail, discutimos neste trabalho aspectos 
éticos e relacionados ao paciente a respeito desta condição, salientando a importância da valorização do corpo 
humano, não o transformando em comparação a uma máquina, algo que este realmente não o é, ou sua mente 
a um computador, pois há mecanismos intrinsecamente não copiáveis pela tecnologia com relação ao dito 
subjetivo lado humano. A informática, portanto, torna-se um acessório, útil e crescente, na prática do ser médico 
(ou ser profissional de saúde), porém não deve substituir o contato físico, emocional e social entre o paciente e 
o médico (que por vezes também se torna um paciente), apesar do distanciamento humano organizado pelas 
transformações científica e tecnológica. 
 
Palavras-chave: Aspectos Éticos, Internet, Relação Médico-Paciente, Computadores. 
 
Abstract -  Due to current possibility of medical consultations by email, in this work we discussed ethical and 
related to patient aspects about this condition, emphasizing the importance to value the human body, not 
transforming him into a machine in comparison, something that the human body is not; or his mind into a 
computer, because there are mechanisms intrinsically not able to be copied by technology, with reference to the 
called subjective human side. Therefore the computer science become an useful and growing acessory to 
practise to be a physician (or to be a health professional), but this science must not substitute the physical, 
emotional and social contact between patient and physician (who sometimes also become a patient), despite the 
human distancing, organized by scientific and technological transformations.     
 
Key-words: Ethical Aspects, Internet, Physician-Patient Relationship, Computers. 
 
 
Introdução 
 
  Devido à crescente e útil participação da 
informática no cotidiano, considera-se atualmente a 
possibilidade de uma relação através de e-mail entre 
médico e paciente substituir as consultas face-a-
face [1-5]. Além disto, nota-se uma transformação 
da relação médico-paciente conseqüente à 
facilidade de informação em saúde pela Internet, 
informações estas muitas vezes e infelizmente 
questionáveis [5-8]. Também se torna preocupante a 
venda de medicamentos por este meio, facilitando 
ainda mais a medicalização e a colateralização da 
doença e por vezes da saúde.  

Apesar desta posssibilidade computacional, 
deve-se salientar que, segundo resolução do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo [9], a informação médica via Internet pode 
complementar, mas nunca substituir a relação 
pessoal entre o paciente e o médico.  

Além disto, pelas suas limitações, não deve 
ser instrumento para consultas médicas, diagnóstico 
clínico, prescrição de medicamentos ou tratamento 
de doenças e problemas de saúde. A consulta 
pressupõe diálogo, avaliação do estado físico e 
mental do paciente, sendo necessário 

aconselhamento pessoal antes e depois de qualquer 
exame ou procedimento médico [9]. 

No entanto, esta resolução não ignora a 
importância desta via de informação: A Internet pode 
ser uma ferramenta útil, veiculando informações e 
orientações de saúde genéricas, de caráter 
educativo, abordando a prevenção de doenças, 
promoção de hábitos saudáveis, bem-estar, 
cuidados pessoais, nutrição, higiene, qualidade de 
vida, serviços, utilidade pública e solução de 
problemas de saúde coletiva [9]. 

O Código de Ética Médica Brasileiro [10] 
deixa claro, em seu artigo 62, que é vedado ao 
médico prescrever tratamento ou outros 
procedimentos sem exame direto do paciente, salvo 
em casos de urgência e impossibilidade 
comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, 
fazê-lo imediatamente cessado o impedimento. 

Deste modo, esta resolução do Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
deixou mais evidente a importância, já promulgada 
no Código de Ética Médica, de as relações entre 
médico e paciente serem humanas, abrangendo 
aspectos psicológicos, sociais e ambientais, além 
dos científicos.  
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Também apresenta-se no Código de Ética 
[10], em seu artigo 134, que é vedado ao médico dar 
consulta, diagnóstico ou prescrição por intermédio 
de qualquer veículo de comunicação de massa, 
dentre os quais pode-se com certeza incluir a 
Internet. 

No entanto, de acordo com resolução do 
Conselho Federal de Medicina [11], considerando 
uma relação de troca de informações entre médicos, 
o médico que exerce a Medicina à distância, sem 
ver o paciente, deve avaliar cuidadosamente a 
informação que recebe e o médico que emitir o 
laudo à distância poderá prestar o devido suporte 
diagnóstico, sendo que a responsabilidade 
profissional do atendimento cabe ao médico 
assistente do paciente. Deste modo, a presença de 
um médico no zelo para com o paciente não é 
negligenciada. 

Para o exercício deste tipo de atendimento, 
estes deverão estar inscritos nos respectivos 
Conselhos Regionais de Medicina de todos os 
estados em que atuarem e estiverem presentes, 
exceto em caso de orientações ou opiniões remotas 
[12, 13]. 
 Por considerarmos de extrema importância a 
abordagem crítica deste impasse entre a ética e a 
informatização nas relações humanas entre médicos 
e pacientes, discutimos neste artigo os fundamentos 
para que esta informatização seja cuidadosa e 
eticamente avaliada.  
 
Metodologia 
 
 Analisamos diversos trabalhos relacionados 
ao tema abordado, fundamentando-se em aspectos 
éticos e relacionados ao paciente como indivíduo, 
para compreender e analisar a relação médico-
paciente, humana e informatizada, e tecendo 
argumentos para a ideal localização do papel da 
informática no processo saúde/doença. 
 Esta fundamentação na estabelecida ética, 
enquanto teoria ou ciência do comportamento moral 
dos homens em sociedade [14, p.12] mostra-se 
importante porque, como já demonstrado na história 
humana, a ética serve como instrumento preventivo 
e prudencial contra abusos e futuros que venham 
trazer lucros abusivos para poucos, em detrimento 
do alijamento e sofrimento da maioria da sociedade 
e do próprio desequilíbrio planetário [15, p. 224].  
 Deste modo, a prática médica exercida de 
acordo com as regras éticas contribui para o 
respeito da personalidade humana e de seus 
direitos fundamentais [16, p. 49]. 
 Partindo do conceito de Segre (2002), de 
que a Bioética é a parte da Ética, ramo da filosofia, 
que enfoca as questões referentes à vida humana 
(e, portanto, à saúde) [17, p.27], e que, de acordo 

com Garrafa (2003), a bioética está baseada na 
multidisciplinaridade, na irreversível secularização 
dos costumes e na necessidade de respeito ao 
pluralismo moral constatado nas sociedades 
modernas [15, p. 214], utilizamos portanto aqui uma 
abordagem multidisciplinar.  

Abordagem esta que envolve diversos 
campos relacionados ao enfoque bioético, como, 
além das ciências médicas e biológicas, também a 
filosofia, o direito, a antropologia, a ciência política, a 
teologia, a comunicação, a sociologia, a economia 
[15, p.215]. 

Um olhar mais amplo, não restrito aos 
interesses da informática (e de seu mercado) e da 
medicina, faz-se necessário para compreender esta 
complexa relação médico, paciente e informática. 

Assim, a bioética interessa a todos os 
componentes que auxiliam o cuidar, que vão desde 
os componentes técnicos (como os computadores) 
até as relações que os profissionais de saúde têm 
com os pacientes, visto que este relacionamento 
não diz apenas respeito à atividade do médico, mas 
a todas as outras ligações entre os pacientes e os 
profissionais de saúde [17, p.30]. 

Estes conceitos justificam a utilização da 
bioética, numa visão afinal multidisciplinar, no 
entendimento das relações atualmente 
informatizadas entre médicos e pacientes. 
 
Resultados 
 
 Histórica e anti-humanisticamente descrito 
como uma máquina composta por engrenagens de 
fenômenos químicos e biológicos, sendo regido por 
leis mecânicas, regulares, rígidas e universais, o 
corpo humano fora colocado à disposição da 
medicina e das demais áreas científicas com a 
finalidade de desvendar seus mecanismos 
considerados maquinários [18, 19].  

Com as descobertas ligadas à biologia 
molecular e è engenharia genética, o corpo humano 
torna-se um conjunto de programas de computador 
que devem ser decifrados. Nesse código aparentado 
com o software, uma diferença mínima nas 
instruções da seqüência – um erro na programação 
genética – pode determinar a presença ou a 
ausência de uma determinada doença ou de um 
certo traço da subjetividade [18, p. 76].  

A doença como deficiência de uma 
engrenagem ou um defeito de programação. O vírus 
no computador ou no corpo humano. O tratamento 
transforma-se em correções no sistema digital do 
complexo corpo-alma, percebido como um feixe de 
informação codificada [20, p. 186] e medicalização 
rápida [21], esquecendo-se da importância de uma 
simples conversa e do conhecimento psicossocial 
do paciente, demorado demais para a rapidez das 
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fibras ópticas da economia mundial. Segundo 
Carvalho (2000), a racionalidade e a racionalização 
padronizaram as relações humanas com velocidade 
máxima [22, p. 28-9].  

A subjetividade humana não pode ser 
negada em detrimento das técnicas, pois o cuidar 
envolve afeto, compreensão e interpretação desta 
subjetividade. O tratamento não pode se restringir 
às intervenções corretivas e explicações técnicas. 
Crenças, valores, desejos e afetos devem ter suas 
reais importâncias [20, p. 185]. 

Mas o paciente e sua família têm suas 
dúvidas individuais, eles precisam de informações e 
de fazer decisões relacionadas à sua doença que 
não serão obtidas pela internet, mas possivelmente 
através de uma comunicação com seu médico e 
com sua própria família [23]. Além disto, a relação 
médico paciente pode aliviar ou exacerbar as 
ansiedades, conforme seja boa ou não [24, p.24], e 
as palavras, a postura e as expressões fisionômicas 
do médico constituem-se, implicitamente, em 
psicoterapia para o paciente [24, p.23]. 

O paciente por vezes (retirando-se a 
tendência ao autoritariamo presente em certos 
profissionais) prefere o médico de família à antiga: 
menos dotado de instrumentos diagnósticos, porém 
mais humano; menos equipado de meios 
terapêuticos eficazes, porém mais disponível; 
menos capaz (nem sempre) de tratar, porém mais 
disposto a tentar o tratamento, a aconselhar e 
prevenir [25, p.61-2]. Afinal, muitas vezes a 
medicina não consegue a cura, apenas tenta avaliar 
(nem sempre aliviar) sofrimentos não apenas físicos. 

Segundo Meyer (2002), a tecnomedicina 
desviou o médico do comportamento individual de 
seu paciente, de sua personalidade e alma [16, p. 
31]. Esta nova medicina é definida por este autor 
através de três qualificativos: ela é técnica, 
molecular e informatizada. (...) A responsabilidade 
do médico corre o risco de ser contornada pela 
informática, e o humanismo que comenda 
fundamentalmente as relações dos médicos com 
seus doentes está evidentemente ameaçado. (...) 
Uma diminuição da responsabilidade médica (...) 
priva o doente da ajuda moral necessária à 
superação da angústia [16, p. 14-15].  

Deste modo, o alívio mental que deve trazer 
uma consulta médica pode ser gravemente 
prejudicado por sua informatização [16, p. 46], pois 
o médico se retira e cede seu lugar a um doente que 
interroga uma máquina [16, p. 47], num contexto 
social em que esta relação já se torna 
lamentavelmente alterada pela atitude de certos 
médicos, já distantes dos pacientes mesmo sem a 
participação da informática, sendo importante causa 
de reclamações dos usuários dos serviços de saúde 
a “comunicação” entre doentes e médicos [26]. 

Deve-se, segundo Abdo (1996) trocar, no exercício 
da Medicina, imunidade e onipotência por 
participação e humanidade [24, p. 171]. 

Nesta era informatizada, o corpo, carne 
mortal, torna-se então um obstáculo à mente 
humana, transformada no espírito da máquina, 
numa possibilidade de imortalidade através da 
inteligência artificial. Através da internet, se o 
longínquo está infinitamente próximo, a 
comunicação fora do corpo distancia o imediato, 
inscreve-se no afrouxamento dos vínculos sociais, 
no alargamento do espaço pessoal. As 
comunidades virtuais desenham um universo 
abstrato geralmente mais íntimo que a família ou a 
vizinhança. (...) A supressão do corpo favorece os 
“contatos” com numerosos interlocutores [27, p.128-
9]. 

Através desta supressão do corpo [28], ao 
estar superequipado com meios que lhe permitem 
comunicar-se sem precisar deslocar-se (telefone 
celular, e-mail, internet etc.), o indivíduo não precisa 
mais, necessariamente, se encontrar fisicamente 
com outros. (...) No entanto, na verdade, as 
incontáveis conversas virtuais, frágeis e efêmeras, 
são hoje sintomas das carências do vínculo social, 
indicam uma sede de contato e, ao mesmo tempo, 
uma preocupação de preservar-se, de não se 
comprometer demais [27, p. 129].   

O tipo de máquina se altera, mas a visão do 
ser um ser humano continua restrita e reduzida a um 
regime mecânico-geométrico e informático-
molecular, um regime racional de cálculos, 
abstrações e raciocínio lógico que não consegue 
explicar e imitar a subjetividade das emoções, 
sentimentos, sensações e paixões. A complexa 
lógica da mente humana, as maneiras com que 
pensamos e sentimos ainda são desconhecidas 
para a tecnociência [18, p.105] e para a própria 
medicina. 

Segundo Garrafa (2003), temos o 
compromisso de aproveitar a abrangência e 
oportunidade que a bioética proporciona em se 
tratando de uma nova disciplina que estuda a ética 
das situações de vida, ampliando seu campo de 
influência teórica e prática desde as situações 
persistentes ou cotidianas (como a fome, o 
abandono, a exclusão social, a má distribuição de 
recursos escassos, o racismo, o tratamento 
discriminatório dispensado aos excepcionais, o 
aborto, a eutanásia...) até as situações emergentes 
[15, p. 216-7].  

Deste modo, torna-se de crucial relevância 
discutir a posição elitista do contato médico-paciente 
via internet, no Brasil e em diversos outros países. 
Apesar do incentivo para a informatização das 
comunidades mais pobres e, segundo dados do 
IBGE, do aumento da proporção de domicílios com 
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computador e a daqueles ligados à internet, o 
acesso aos mesmos e aos serviços de saúde ainda 
continuam distantes da grande maioria. Afinal, em 
2002, apenas 14,2% dos domicílios apresentavam 
computador, dos quais mais de 80% tinham 
rendimento mensal familiar acima de cinco salários-
mínimos [29]. Num país em que 12,7% da 
população adulta pode ser considerada analfabeta 
[29], esta elitização tecnológica da medicina deve 
ser observada atentamente.  

É importante salientar que a prática médica 
consegue alcançar seus objetivos quando analisa 
integralmente o ser humano. Concordando com 
Lima-Gonçalves (2002) ela deve, além de procurar 
enxergar os componentes físicos, químicos e 
biológicos, enxergar os componentes mentais, 
psicológicos, emocionais e afetivos, sociais e 
espirituais. Pois, o tempo que o médico dedica a seu 
doente, além do comprometimento profissional, em 
busca de diagnóstico que permita estabelecer a 
conduta terapêutica adequada, já é em si mesmo 
terapêutico, tal é o significado que o contato com ele 
assume para o doente [30, p. 63]. Assim, deve-se 
analisar os reais benefícios que a internet pode 
proporcionar à prática médica, não fazendo dela 
instrumento que restrinja o saber e o fazer. 
 
Discussão e conclusão 
 

Portanto, somente um médico humanizado, 
mesmo informatizado, pode compreender o outro 
ser humano, o paciente.  

A relação entre médico e paciente não é 
apenas uma relação profissional e racional, não 
podendo deste modo ser substituída por máquinas 
computadorizadas, mas assessorada por 
desenvolvimento consciente da tecnologia.  

Segundo Meyer (2002), a memória ilimitada 
da informática veio em auxílio da memória falha do 
clínico [16, p.44]. Neste e em outros recursos, a 
informática pode e deve ser um acessório 
importante para o médico e o paciente. Afinal, 
segundo Lima-Gonçalves (2002), é óbvio que 
humanismo e tecnologia não são necessariamente 
antagônicos, podendo ser até complementares; o 
mau uso de um e de outra é que pode colocá-los em 
oposição, quando o ideal seria conseguir o 
hibridismo de uma tecnologia humanizada [30, p. 
66]. 

Pois a relação médico-paciente não deve 
responder apenas aos avanços tecnológicos e a seu 
papel no mercado, através de seus possíveis lucros 
financeiros. Afinal, o consumo impulsivo de 
tecnologias aumenta ainda mais o custo dos 
serviços de saúde sem melhoria prorporcional [19], 
afastando-os progressivamente da parte 
populacional não elitizada. Adicionalmente, nota-se 

um inadequado investimento e interesse em 
pesquisas relacionadas às doenças concentradas 
em países mais pobres [31]. 

Deve-se lembrar que estas tecnologias 
podem mudar as percepções, as relações pessoais 
e os tipos de contato. O uso da internet como 
consulta não muda apenas a estrutura das relações 
entre o médico e o paciente, mas pode anular a 
sensibilidade e a capacidade de expressão. 

A internet não respeita fronteiras, permitindo 
que um paciente em qualquer lugar do mundo possa 
consultar-se com um médico em qualquer outro 
lugar. Assim, o contexto local onde o paciente 
estaria inserido poderia ser então anulado, o corpo 
seria transformado em seu caráter de representação 
social e cultural. 

Como refere Castiel (1999), na luta contra o 
adoecer e a morte, a medicina precisa desenvolver 
um entendimento sobre o sofrimento humano [32, p. 
173]. E este sofrimento abrange tantos aspectos que 
uma consulta através de e-mail, sem aquele olhar 
na face do paciente, sem aquele aperto de mão, 
sem aquele ouvir paciente de problemas, 
intensamente esquecidos atualmente nas relações 
entre médicos e pacientes (mesmo sem a interface 
de um computador), não parece ser capaz de 
identificá-los, contorná-los ou confortá-los. 

Deste modo, o respeito à ética e à moral nas 
relações entre médicos e pacientes, sejam estas 
informatizadas ou não, deve superar interesses 
individuais de distanciamento psicológico ou social, 
ou mesmo interesses econômicos ou políticos, 
freqüentemente implícitos neste tipo de relações: 
humanas, mesmo que informatizadas. 
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Resumo - O computador se tornou uma ferramenta multifuncional e eficaz no apoio aos professores para 
melhoria de suas aulas, com a Internet surgindo como um grande banco de dados para pesquisas e 
disseminação de informações. A educação à distância passou a utilizar estas novas tecnologias como 
instrumentos de apoio, possibilitando a construção do conhecimento de uma forma mais rápida e abrangente 
que qualquer outro recurso até então existente. Este trabalho apresenta a criação e análise de um curso de 
capacitação à distancia em telemedicina, denominado TELEINFO, desenvolvido totalmente na Internet 
utilizando o TelEduc como ambiente virtual de aprendizagem, que permite interatividade entre os alunos e 
instrutores através de recursos do próprio ambiente. O curso teve como público-alvo profissionais e estudantes 
da área de saúde de diversas regiões do Brasil e exigiu como pré-requisito conhecimentos básicos de 
informática, além de um computador com acesso à Internet. O curso teve como objetivo principal oferecer aos 
estudantes e profissionais da área de saúde a oportunidade de conhecer a telemedicina, pois, por ser uma 
tecnologia recente e em fase de desenvolvimento, seus fundamentos devem começar a ser parte da educação 
básica e continuada desses profissionais. O curso foi concebido, desenvolvido e testado com êxito.  
 
Palavras-chave: Telemedicina; Educação à Distância; Educação Continuada. 
 
Abstract - The computer has become a multifunctional tool as well as an effective one for the support of 
teaching practice. Internet is a great information bank for research and knowledge dissemination. Distance 
learning has been using these new technologies as means of support, allowing knowledge construction to go in 
a faster and wider fashion as compared with other existing resources. This work presents a distance-learning 
course in telemedicine, called TELEINFO, totally developed in the Internet using TelEduc as learning virtual 
environment. It permits interactivity between students and instructors through the resources in this environment. 
It requires basic knowledge of informatics as well as computer with Internet access. The main objective of the 
course is to offer this public the opportunity to acknowledge telemedicine since it is a recent technology still in its 
development phase. The fundaments of this area should be part of the basic and continued education of these 
professionals. This course was conceived, developed and tested with success. It supplies interactivity amongst 
the participants through the use of the communication tools of TelEduc. It also stimulates the collaboration of 
experienced professionals related to ideas, results, competences, information and knowledge base sharing. The 
program achieves its objective since it deals with telemedicine knowledge and the promotion of continued 
education of these professionals. 
 
Key-Words: Telemedicine; Distance Education; Continued Education. 
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Introdução 
 

A educação a distância (EAD) é um 
recurso apropriado e de grande importância 
como um sistema educacional capaz de atender 
de forma efetiva uma grande quantidade de 
pessoas, estando o professor distante física e/ou 
temporalmente dos seus alunos, sem riscos de 
reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em 
decorrência da distância e da ampliação da 
clientela atendida. 

Diversos são os conceitos de Educação à 
Distância (EAD) que se pode encontrar na 
literatura especializada, mas talvez o mais 
simples e objetivo seja aquele que a define como 
qualquer forma de educação em que o professor 
se encontra geograficamente distante do aluno 
[1]. A EAD é uma alternativa de educação que 
tem se desenvolvido com o objetivo de atender 
um grande contingente de pessoas em busca de 
ensino, treinamento ágil e atualização 
permanente, representando, para muitos, a 
oportunidade de novos conhecimentos, muitas 
vezes restritos a lugares e tempos determinados 
[2]. 

Algumas características, são fundamentais 
na EAD [3]. São elas: a separação física e/ou 
temporal entre professor e aluno, que a 
diferencia da educação presencial; a influência 
da organização educacional (planejamento, 
sistematização, plano, projeto, organização 
dirigida etc), que a diferencia da educação 
individual; a utilização de meios técnicos de 
comunicação bidirecional, usualmente utilizando 
computadores, para unir o professor ao aluno e 
oferecer o conteúdo educativo do curso e, ainda, 
iniciar o diálogo, o que a distingue de outros usos 
da tecnologia educacional; o ensino individual e 
em grupos, com a possibilidade de encontros 
presenciaias com propósitos didáticos e de 
socialização. 

A utilização da Internet na promoção da 
educação a distância tem se difundido 
rapidamente, sendo uma opção de aquisição de 
novos conhecimentos sem a necessidade de 
locomoção a grandes distâncias, ou mesmo uma 
forma de minimizar custos com transportes e 
otimização do tempo, podendo ser vista como 
uma maneira de se atualizar aproveitando 
momentos livres e com possibilidade de uso 
permanente.  

As motivações da EAD, ou seja, o que 
justifica a sua existência e quais os seus 
principais impactos em relação à educação 
presencial são: permitir que estudantes possam 
aprender em qualquer área geográfica; oferecer 
programas que atendam o grande número de 

estudantes; permitir o acompanhamento 
individual do aluno em relação ao grau de 
monitoração das atividades de cada aluno por 
um professor, assistente ou tutor; realizar o 
treinamento de profissionais que já estão em 
trabalho e não podem ficar muito tempo 
afastados; implementar a educação continuada e 
permanente; atualizar conhecimentos e 
habilidades de forma mais ágil e facilitada; 
aumentar o rendimento dos sistemas 
educacionais e trazer experiências raras e 
personalidades estimulantes para dentro da sala 
de aula [4]. 

A educação refere-se à prática educativa e 
ao processo ensino-aprendizagem que leva o 
profissional a aprender-a-aprender, saber pensar, 
criar, inovar, construir conhecimentos e participar 
ativamente de seu próprio crescimento. Dessa 
forma, a formação dos profissionais de saúde 
não pode ficar restrita a um determinado período 
de estudo, considerando que grande parte das 
informações obtidas no curso de graduação 
estará obsoleta de três a quatro anos depois de 
formado, pela própria natureza dinâmica desse 
conhecimento. Surge, então, a necessidade real 
da educação continuada como forma de busca 
constante do aprendizado e atualização 
profissional em função das necessidades 
advindas das aceleradas mudanças sociais e 
tecnológicas.  

Neste cenário, o profissional de saúde 
precisa se transformar em um constante 
aprendiz, com a educação continuada 
acontecendo de forma mais ampla e 
generalizada para o clínico geral e de maneira 
altamente especializada para os médicos 
especialistas. Em um novo modelo de ensino 
médico, parte do ensino presencial poderá ser 
substituído por um ensino à distância, 
personalizado e independente, utilizando as 
tecnologias da informação que eliminam o meio 
físico e permitem o acesso ao conhecimento e ao 
aprendizado contínuo em qualquer parte do 
mundo, criando assim um novo paradigma na 
educação contemporânea. 

Dentre os diversos meios para distribuição 
de informações disponíveis, a distribuição 
eletrônica é atualmente o que garante maior 
disponibilidade, menor obsolescência dos dados 
e com o menor custo em comparação com outros 
meios, a médio e longo prazo, permitindo ainda o 
tráfego de informações bilateralmente.  

Este trabalho apresenta o desenvolvimento 
de um curso denominado TELEINFO, que teve o 
objetivo de oferecer aos estudantes e 
profissionais de saúde a oportunidade de 
conhecer a telemedicina para promover a 
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atualização e a educação continuada desses 
profissionais, mostrando todas as etapas 
desenvolvidas no curso, desde a concepção até 
a avaliação do mesmo, passando pelas fases de 
projeto, análise e implementação, utilizando uma 
tecnologia de ensino mediada por computador, 
com a utilização da Internet. O curso foi 
desenvolvido utilizando o ambiente virtual de 
aprendizagem TelEduc que, segundo Rocha 
(2001), é um ambiente para a criação, 
participação e administração de cursos na Web. 
A metodologia de ensino/aprendizagem proposta 
pelo ambiente, de acordo com Tessarollo (2000), 
é a execução de atividades práticas com 
orientação constante e on-line do formador, 
aprendizagem de conhecimentos teóricos de 
forma contextualizada com a execução dessas 
atividades, comunicação entre os participantes e 
discussão de assuntos teóricos.  
 
Metodologia 
 

Este trabalho se baseou na observação 
das técnicas e metodologias atualmente 
utilizadas para a realização de cursos à distância 
através da Internet e a metodologia adotada para 
que os objetivos fossem alcançados foi orientada 
por três linhas básicas de ação, que são 
descritas a seguir: Fase de análise –  definição 
de características e informações sobre a 
natureza do curso a ser desenvolvido. 
Identificação da abordagem do projeto -  as 
informações definidas na fase de análise 
resultaram na produção de um esboço contendo 
uma descrição sucinta do curso e sua estrutura. 
Criação do curso –  após fase de análise e 
identificação da abordagem a ser utilizada, o 
curso foi criado. 
Fase de análise - A fase de análise inicia o 
projeto de um curso que utiliza recursos de EAD 
(Educação à Distäncia). De acordo com Laaser 
(1997), essa fase fornece subsídios necessários 
para a definição do escopo do projeto. Para isso, 
foram realizados questionamentos a fim de 
identificar: 

• Perfil dos alunos 
• Objetivos de aprendizagem 
• Estratégias metodológicas 
• Mecanismos de avaliação 

 
Perfil dos alunos - Alunos educados à distância 
têm diversas formações e necessidades, origem 
em variados grupos sócio-econômicos, diferentes 
idades e compromissos familiares diversos. É 
importante buscar informações sobre os alunos 
para direcionar o desenvolvimento do curso com 

o intuito de alcançar os objetivos gerais 
propostos. Foi definido como perfil dos alunos: 
• Interesse em conhecer a telemedicina, bem 

como suas aplicações; 
• Tipo de profissional: estudantes e 

profissionais da área de saúde; 
• Foram disponibilizadas 20 vagas; 
• Conhecimentos básicos de informática e 

Internet; 
• Como recurso para estudo, possuir um 

computador com acesso à Internet; 
• Ter acesso à Internet por duas horas, no 

mínimo três vezes por semana. 
 
Objetivos de aprendizagem - um objetivo claro 
de aprendizado direciona tanto os professores 
quanto os alunos no que se refere ao conteúdo 
da matéria e dos processos mentais que se 
espera que o aluno realize [5]. Objetivos gerais e 
específicos foram definidos para o curso, tais 
como:  
• O curso teve como objetivo geral 

proporcionar aos estudantes e profissionais 
da área de saúde a oportunidade de 
conhecer a telemedicina, bem como o seu 
uso para promover a atualização e a 
educação continuada; 

• No final do curso, os alunos ficaram 
familiarizados com o ambiente de 
aprendizagem TelEduc e conheceram os 
principais aspectos da telemedicina, suas 
aplicações e principais projetos existentes no 
Brasil; 

• No final de cada aula foi disponibilizada uma 
atividade de pesquisa/tarefa individual, cujos 
resultados foram discutidos dentro de um 
ambiente de interação e de colaboração do 
curso. 

 
Estratégias metodológicas -  As estratégias 
metodológicas definidas para o curso foram [5]:  
• A abordagem escolhida para o 

desenvolvimento do curso foi a abordagem 
instrucional, por estar centrada nos objetivos 
de aprendizado estabelecidos no conteúdo; 

• O curso contou com quatro profissionais 
(formadores), com conhecimento do 
ambiente de aprendizagem e do tema a ser 
desenvolvido no curso. Esses profissionais 
ficaram a disposição dos alunos através das 
ferramentas de comunicação síncronas e 
assíncronas, para dar suporte e tirar dúvidas; 

• O curso foi oferecido totalmente à distância, 
através da Internet; 

• O curso foi concentrado em oito dias, dividido 
em quatro aulas. Cada aula foi programada 
com atividades executadas pelos alunos 
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diariamente em qualquer horário do dia, de 
acordo com o cronograma do curso.  

 
Mecanismos de avaliação -  As definições sobre 
as avaliações são de extrema relevância durante 
o planejamento de um curso. A avaliação 
permitirá aferir se os objetivos do curso foram 
alcançados e se as estratégias adotadas foram 
apropriadas, podendo ser de três tipos: 
diagnóstica, formativa e somativa [6]. 
- Avaliação diagnóstica - é normalmente 

aplicada para identificar e avaliar os 
conhecimentos que o aluno possui, antes de 
iniciar o curso. 

- Avaliação formativa – é normalmente aplicada 
durante o curso com o objetivo de identificar se 
as estratégias e recursos utilizados pelo 
professor, para disponibilizar o conteúdo, estão 
sendo eficientes e efetivos. 

- Avaliação somativa - é normalmente aplicada 
ao final de cada unidade de aprendizado e tem 
o objetivo de avaliar o conhecimento adquirido 
pelo aluno.  

 As avaliações utilizadas no curso foram 
do tipo: formativa e somativa; O conceito final do 
aluno foi atribuído através da freqüência diária no 
ambiente, sua participação nos bate-papos 
agendados pelos formadores e pela execução 
das atividades propostas no final de cada aula. 
As avaliações foram questões dissertativas, 
interpretação de textos e comentário final por 
parte dos formadores, com disponibilização para 
todos os alunos. Nessas avaliações foram 
utilizadas as ferramentas Fóruns de Discussão, 
Bate-Papo e Portfólio, do TelEduc.. 
 
Identificação da abordagem para o projeto - A 
abordagem instrucional foi contemplada em duas 
etapas: na elaboração do projeto e na criação do 
curso. Um conjunto de orientações foi seguido 
para auxiliar a elaboração do projeto, tendo sido 
definido [7]: 

 
a) informações gerais 
• Título: TELEINFO – um curso à distância 

utilizando a Internet para capacitação em 
telemedicina; 

• Ementa: Roteiro e manual do ambiente 
TelEduc, introdução e aspectos gerais da 
telemedicina, modalidades da telemedicina e 
principais projetos em telemedicina no Brasil; 

• Objetivo: Proporcionar aos estudantes e 
profissionais da área de saúde a oportunidade 
de conhecer a telemedicina, bem como o seu 
uso para promover a atualização e a educação 
continuada; 

• Duração do curso: oito dias. 

b) estratégias metodológicas 
A metodologia indica a dinâmica do curso e 

a forma como ele será oferecido.  As estratégias 
metodológicas utilizadas no curso TELEINFO 
foram as seguintes: 
• Divisão do conteúdo em quatro aulas de 

estudo; 
• As aulas foram disponibilizadas no ambiente 

TelEduc de acordo com o calendário 
estabelecido; 

• Os alunos inscritos tiveram acesso ao curso 
mediante login e senha, fornecidos pelo 
coordenador do curso; 

• Cada aula foi apresentada através de um 
roteiro das atividades a serem desenvolvidas, 
contendo o conteúdo e a ordem de execução 
das atividades a serem realizadas, bem como 
sugestões de leituras e material de apoio. 

• Os formadores promoveram atividades de 
interação à distância, dentro do ambiente 
virtual TelEduc, envolvendo o conteúdo das 
aulas. 

• Foram utilizados o correio, o mural, o bate-
papo, os fóruns de discussão e outras 
ferramentas de comunicação disponíveis. 

• Uso de fóruns de discussão e sessões de bate-
papo para os alunos tirarem dúvidas sobre o 
conteúdo e para prepararem os trabalhos. 

 
Criação do curso  - O curso foi criado no 
servidor TelEduc no Instituto Edumed, em 
Campinas-SP, mediante solicitação feita ao Prof. 
Dr. Renato Sabbatini, diretor daquele Instituto, e 
envio das informações referentes ao curso.  

O servidor onde está instalado o ambiente 
processa a requisição desse novo curso, gera um 
diretório para o curso criado e sub-diretórios para 
todas as ferramentas do ambiente e envia 
automaticamente um e-mail para o coordenador 
contendo o endereço eletrônico pelo qual ele 
pode acessar o curso a ser criado, seu login e 
sua senha de acesso [8]. 

Todo o curso foi montado remotamente,  
através de uma seqüência de tarefas 
administrativas a preencher e escolher. Essas 
tarefas foram: 
• Dados pessoais: preenchimento dos dados 

pessoais do formador do curso. 
• Informações gerais sobre o curso: nome do 

curso, objetivo do curso, público alvo, tipo de 
inscrição e as datas de início e fim do período 
de inscrições e início e fim do período do curso. 

• Inclusão dos formadores do curso: inserção 
dos formadores do curso, além do 
coordenador. Para isto o coordenador deve 
dispor dos nomes, e-mails e os logins para 
estes formadores. Similarmente ao 
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coordenador, cada um desses outros também 
receberá um e-mail contendo o endereço para 
acesso ao curso, sua senha e seu login. 

• Escolha das ferramentas do curso: seleção das 
ferramentas que serão utilizadas pelo curso. 
Existem algumas ferramentas de uso 
obrigatório, estas são: “Informações”, “Agenda” 
e “Histórico”. Todas as outras podem ser 
habilitadas ou desabilitadas em qualquer 
momento do curso. As ferramentas que foram 
desabilitadas, não estarão disponíveis no 
ambiente, embora seus dados permaneçam 
armazenados no servidor. 

O curso foi oferecido a alguns profissionais 
da área de saúde da região Nordeste, bem como 
envio do convite para uma lista de discussão 
(nível Brasil) sobre EAD. através de um convite 
por e-mail, contendo a ficha de inscrição do 
curso. 

Os alunos interessados preencheram a 
ficha de inscrição, enviaram para a coordenação 
do curso e receberam um e-mail confirmando a 
matrícula, bem como login, senha de acesso e 
endereço para entrada no ambiente do curso. 

 
Resultados 
 

A utilização do TelEduc como ambiente 
virtual de aprendizagem, fez com que a utilização 
e o funcionamento do curso ficassem bastante 
simples, requerendo do usuário apenas 
conhecimento básico em informática (Windows, 
Microsoft Office e Internet). As atividades do 
curso foram desenvolvidas de modo a poder 
funcionar plenamente em qualquer computador 
com acesso a Internet e pequena configuração 
de hardware. 

O curso foi executado no período previsto, 
tendo sido dada uma tolerância de dois dias para 
os participantes que tiveram problemas 
concluírem suas atividades. 

Apesar da boa aceitação do curso pelos 
alunos e formadores e dos seus objetivos terem 
sido plenamente atingidos, posteriormente, este 
curso deverá ser submetido a ajustes e 
complementos de conteúdo, sugeridos no 
decorrer do curso e ser novamente oferecido 
com um conteúdo mais abrangente e por um 
período de tempo maior.  

O TELEINFO foi oferecido aos estudantes 
e profissionais de saúde, mas além destes, 
outros profissionais de ciências exatas e 
tecnologia também se interessaram e foram 
inscritos no curso, como mostra a Tabela 1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 1 – Profissões 
 

SEXO 
PROFISSÕES QUANT 

F M 

Analista de sistemas 03 02 01 

Assistente Social 02 02 - 

Biólogo 01 - 01 

Enfermeiro 04 03 01 

Engenheiro Biomédico 01 - 01 

Estudante de Biomedicina 02 - 02 

Estudante de Farmácia 02 01 01 

Farmacêutica 03 03 - 

Fisioterapeuta 03 02 01 

Médico 06 02 04 

Psicólogo 01 01 - 

  
Em fase de projeto o curso ofereceu 20 

vagas, mas devido a grande procura foram 
inscritos 28 alunos, dos quais apenas 4 não 
acessaram o curso.  

Ao final do curso, um questionário de 
avaliação foi enviado para os alunos através das 
ferramentas do TelEduc. Dos 24 alunos que 
participaram do curso, 18 enviaram o 
questionário respondido, formando um total de 
75%. Tomando 18 como o total de alunos que 
avaliaram o curso, têm-se os seguintes dados de 
acordo com uma síntese do formulário de 
avaliação respondido: 
• A Educação à distância é bastante conhecida 

no Brasil, mas cerca de metade dos 
conhecedores dessa nova forma de educação, 
que foram inscritos no curso, nunca participou 
de um curso à distância.  

• A participação dos alunos foi considerada boa. 
O principal motivo da falta de participação foi 
atribuído à falta de tempo para acompanhar as 
atividades do curso. 

• Apenas 44,4% dos alunos conseguiram 
concluir as atividades durante o período do 
curso, sendo necessário um período extra para 
a conclusão dos trabalhos, o que corrobora o 
motivo de falta de tempo alegado. Apesar 
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disso, o tempo destinado ao curso foi 
considerado suficiente por mais da metade dos 
alunos. 

• O curso foi considerado de grande valia para 
os alunos, ampliando assim, seus 
conhecimentos. 

• O conteúdo do curso foi julgado confiável e 
relevante, os textos apresentaram linguagem 
adequada e objetiva. 

• De acordo com o questionário de avaliação, o 
ambiente de aprendizagem escolhido para o 
desenvolvimento do curso foi considerado 
simples e de fácil utilização e a interatividade 
entre os participantes através das ferramentas 
de interação foi considerada adequada. 
Durante o curso não foi registrado nenhum 
problema ou dificuldade na utilização dos seus 
recursos. 

• A metodologia utilizada no curso foi adequada 
e os formadores cumpriram bem a sua função. 

A Internet pode ser utilizada com sucesso 
como ferramenta para educação continuada à 
distância, desde que seja utilizada de forma 
correta e por profissionais capacitados e 
experientes nessa nova forma de educação, 
existindo grande demanda por cursos dessa 
natureza por parte dos profissionais de saúde, 
logo, o TELEINFO foi considerado um sucesso, 
sendo 100% recomendado para outras pessoas.  

 
Conclusões  
 

O desenvolvimento do TELEINFO, um 
curso à distância utilizando a Internet para 
capacitação em telemedicina, conduziu às 
seguintes conclusões: 
• O curso ofereceu aos estudantes e 

profissionais de saúde, a oportunidade de 
conhecer a telemedicina, proporcionando a 
atualização e educação continuada. Além 
desses profissionais da área de saúde, outros 
profissionais de ciências exatas e tecnologia 
também se interessaram pelo curso. 

• O conhecimento e a utilização do TelEduc 
como ambiente virtual de aprendizagem, 
atendeu plenamente às necessidades e 
objetivos do curso. 

• No âmbito da informática e da EAD, o curso 
desenvolvido possui interface amigável, layout 
intuitivo e de fácil movimentação, possibilitando 
a sua utilização por usuários com 
conhecimentos básicos em informática. 

• O curso proporcionou interatividade entre os 
participantes, através da utilização das 
ferramentas de comunicação do TelEduc, 
estimulando assim, a colaboração de 
profissionais experientes no que diz respeito ao 

compartilhamento de idéias, resultados, 
competências, informações e bases de 
conhecimento. 

• Segundo os alunos, o curso apresentou 
conteúdo confiável com textos simples e 
objetivos; o ambiente de aprendizagem foi 
avaliado como simples e de fácil utilização e a 
metodologia utilizada foi adequada. 

• O curso foi avaliado pelos alunos e formadores, 
e a análise do seu aproveitamento, suas 
críticas e sugestões servirão de subsídio para a 
promoção de cursos posteriores. 
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Resumo - Este artigo tem o objetivo de apresentar um sistema para apoio ao trabalho cooperativo remoto 
entre profissionais da área médica, possibilitando a elaboração de protocolos médicos e diagnósticos por 
imagens. O processo de desenvolvimento envolveu entrevistas com profissionais, o estudo do processo de 
diagnóstico convencional e a elaboração de um modelo para representar os objetos do domínio de 
interação. O protótipo resultante orientará a elaboração da ferramenta a ser inserida no Portal 
Oncopediatria, propiciando um ambiente não somente para o trabalho mas também para a educação 
médica a distância de grande valor para um país geograficamente extenso como o Brasil. 
 
Palavras-chave: Telemedicina, CSCW, objetos distribuídos, oncopediatria. 
 
Abstract –  This article aims to present a remote cooperative work system to be used by physicians and 
other health professionals, enabling protocol development and image-based diagnosis. The development 
process was based on interviews, comprehension of conventional diagnosis process and design of a 
representation model for the objects in the interation domain. The resulting prototype will guide the 
construction of a tool to be published in the Oncopediatria web portal, providing a value-added environment 
not only for remote work, but also education. This will be of great use for geographically disperse countries 
such as Brazil. 
 
Key-words: Telemedicine, CSCW, distributed objects, child cancer. 
 
 
Introdução 
 

De acordo com [1], a telemedicina pode ser 
definida como armazenamento, transmissão e/ou 
manipulação de informações à distância, através 
de meio eletrônico, para suporte e auxílio à 
prática médica e aos serviços de saúde. Além 
disso, pode-se considerar que ela resulta da 
integração entre as áreas de telecomunicações, 
tecnologia da informação e medicina [2]. Sua 
utilização vem crescendo para minimizar os 
problemas de diferenças de tratamento de saúde 
entre regiões de um país, ou até mesmo entre 
países, pois permite que centros de excelência 
ofereçam seus serviços e conhecimentos à 
distância.  

 Entre os benefícios que a Telemedicina 
oferece atualmente, pode-se destacar  melhores 
condições de organização de dados médicos, 
facilitação do acesso à informação e treinamento 
de profissionais, através da troca de informações 
e educação à distância. Os Sistemas de 
Informação em Saúde (SIS) mais modernos, que 
utilizam controle eletrônico de prontuários 
(Computer-based Patient Record - CPR) adotam 
tecnologias de padrões abertos e objetos 
distribuídos para permitir a integração entre 
sistemas [1]. A adoção destes padrões permitirá 

que os dados dos prontuários se mantenham 
atualizados e consolidados através da troca de 
informações entre várias instituições. 

 Nos próximos dois anos, de acordo com a 
análise do Gartner Group [3], os prontuários 
eletrônicos serão mais e mais adotados, 
substituindo os sistemas que utilizam papel e 
dificultam o armazenamento e troca de 
informações. No cenário tecnológico, os 
dispositivos sem fio vão permitir que as interfaces 
para entrada de dados sejam amplamente 
disponíveis e de acesso facilitado, em termos de 
tempo e local. Ainda, a internet vem produzindo 
portais de informação que reúnem dados sobre 
doenças, medicamentos e procedimentos, 
auxiliando a pesquisa dos profissionais e também 
permitindo o surgimento de sistemas usados para 
cursos à distância. É interessante lembrar que 
como Withrow [4] afirma, atualmente, cerca de 
seis milhões de pessoas utilizam a Internet para 
assuntos relacionados à saúde, tais como os 
mencionados. 

 As aplicações colaborativas, por sua vez, 
permitem que usuários se comuniquem 
remotamente, analisando imagens e textos e até 
mesmo que realizem videoconferências. Elas 
propiciam maior troca de informações sobre os 
pacientes, disseminando conhecimento entre 
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profissionais, e também podem ser usadas para o 
ensino à distância, ministração de cursos e 
palestras. 

 O objetivo principal da pesquisa aqui 
descrita é a concepção de um sistema para apoio 
ao trabalho cooperativo remoto entre profissionais 
da área médica, possibilitando diagnósticos 
médicos por imagens. 
 
Metodologia 
 

Para o embasamento da concepção, foram 
entrevistados alguns profissionais da área, 
reunindo os requisitos para os sistemas de 
informação aplicados à área da saúde. Foi então 
proposta a arquitetura do sistema e implementado 
um protótipo utilizando como estudo de caso a 
oncopediatria, com informações sobre 
neuroblastoma, que serão mantidas através do 
portal Oncopediatria, um dos resultados do 
trabalho do grupo, como apresentado em [1]. 

A partir das entrevistas foi possível 
identificar o processo de diagnóstico em grupo 
convencional, o que é um passo importante para 
entender como ocorre a colaboração nesta 
situação de trabalho e poder oferecer uma 
ferramenta com as características de 
comunicação, coodenação e cooperação 
adeqüadas, como descrito em [5] e 
complementado por [6].  

 
Processo de Diagnóstico Convencional 
 

Quando um médico está tratando de um 
paciente e precisa de orientação de outros 
especialistas, promove a reunião de uma junta 
médica, convidando os profissionais necessários. 
Eles se reúnem em uma sala, onde analisam em 
conjunto os exames atuais e antigos do paciente. 
Salientam regiões em radiografias e tomografias, 
estimam volumes, comparam com outros exames 
do mesmo e de outros pacientes. Analisam 
também outros tipos de informações sobre o 
estado de saúde e tratamentos aplicados na 
pessoa e consultam artigos e bibliografia 
relacionados, para chegar a conclusões 
melhores, com base na experiência e 
conhecimentos de todos. Finalmente, emitem um 
parecer, que pode indicar um tratamento com 
melhores resultados. Para isso, freqüentemente, 
o paciente precisa se deslocar até os grandes 
centros, onde se concentram os melhores 
hospitais e profissionais com mais acesso a 
conhecimentos avançados. Ou então, os 
profissionais precisam se deslocar até os locais 
mais remotos, o que fica sujeito à disponibilidade 
dos mesmos. 

 Quando o paciente está se submetendo a 
um exame solicitado pelo médico, nem sempre o 
profissional que opera o aparelho consegue 
enfatizar a informação que para o médico seria 
mais relevante. Em outras vezes, o operador 

detecta informações e faz o exame mais 
detalhado em uma área, sendo que o médico já 
conhecia essas informações, e havia solicitado o 
exame necessitando de mais detalhes em outra 
região. Ou mesmo, acaba sendo necessário 
repetir o exame, pois o detalhe que o médico 
estava interessado em estudar passou 
despercebido e não foi bem documentado pelo 
operador. Sendo assim, seria interessante que 
esses profissionais pudessem se comunicar no 
momento da execução do exame, e 
preferencialmente trocar algumas das imagens 
obtidas, esclarecendo se a informação que o 
médico procurava vai estar documentada no 
exame e também evitando o gasto com material 
para armazenar informações que já haviam sido 
analisadas em outros exames. 

 
Modelo de Domínio 
 

Através da análise dos elementos 
levantados nas entrevistas, pode-se definir um 
modelo de domínio contendo as principais 
entidades a serem tratadas por uma ferramenta 
colaborativa voltada para o diagnóstico médico, 
conforme apresentado na figura 1. 

 
Figura 1 – Modelo de domínio para ferramenta 

colaborativa 
 
 A Tabela 1 resume os requisitos 
levantados para a ferramenta. 
 
Tabela  1 – Requisitos levantados nas entrevistas 
Requisito Descrição 
Controle de acesso 
a informações de 
pacientes 

Os usuários devem possuir 
identificação e senha para usar as 
ferramentas e manipular as 
informações, somente quando 
devidamente autorizados pelos 
responsáveis pelas mesmas, pois 
são informações altamente 
confidenciais. 

Agendamento da 
sessão 

Geralmente, os participantes vão 
discutir e analisar exames do 
paciente.  Esses dados ficam em 
arquivos normalmente volumosos, 

Reunião 

Tratamento  

Médico  Paciente 

Protocolo  
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por isso é interessante que a sessão 
possa ser  previamente   
programada, e esses  conteúdos   
transmitidos aos participantes 
antecipadamente. 

Possibilidade de 
fazer log da sessão 

Como as sessões podem gerar 
partes de protocolos de tratamento, 
dar origem a laudos de diagnóstico, 
ou mesmo servir de base para 
orientação e pesquisa por outros 
profissionais, é interessante que as 
mensagens de texto trocadas 
possam ser arquivadas para 
consultas futuras 

Possibilidade de 
carregar os dados 
do paciente da 
base do site 
Neuroblastoma 
(participante de 
algum protocolo) 

Existem muitas bases de dados de 
pacientes em hospitais e outras 
instituições, algumas em formatos 
padrão utilizados no mercado. É 
interessante que o usuário possa 
carregar os dados dessas bases de 
forma automatizada, como parte do 
material a ser discutido na sessão. 

Possibilidade de 
abertura de fatias 
de exames 
radiológicos e 
desenho de 
marcações sobre a 
fatia 

As marcações devem ser propagadas 
aos demais participantes em tempo 
quase que real, para garantir o 
resultado de simulação de uma 
reunião presencial 

Controle de 
acessos 
concorrentes aos 
dados e 
documentos 

A ferramenta deve gerenciar o 
acesso dos participantes aos objetos 
manipulados, garantindo a correta 
propagação das interações ocorridas 

Chat para troca de 
mensagens texto 

Os participantes devem poder trocar 
mensagens de texto durante as 
sessões de colaboração 

Mecanismos de 
tarifação 

A ferramenta pode opcionalmente 
estabelecer o uso tarifado em uma 
sessão 

 
 Além disso, um requisito não funcional de 
grande importância observado é que os 
componentes da ferramenta interajam através de 
interfaces bem definidas, tendo independência 
para processar as atividades de sua 
responsabilidade. Isso possibilita a facilidade de 
escalabilidade e manutenção necessárias à 
evolução do projeto. 
 
Proposta de Arquitetura 
  
 Para implementar os requisitos 
levantados, a ferramenta divide-se em dois 
módulos: chat e lousa. A tabela 2 traz a descrição 
dos principais casos de uso de cada um deles.  
 
Tabela  2 - Casos de uso dos módulos 
 

Módulo Caso de uso 
Abrir um exame para analisar 
Escolher fatia do exame para 
analisar 
Marcar uma região na fatia para 
destacar 
Ampliar uma região marcada 

Lousa 

Medir o tamanho de uma distancia 
marcada 

Enviar mensagem de texto Chat 
Solicitar o arquivo com as 
mensagens trocadas durante a 
sessão (log) 

 
 Para a implementação foram escolhidas 
tecnologias baseadas em padrões abertos e uso 
livre, como a linguagem Java e os protocolos RMI 
e HTTP. 
 
Resultados 
 Os requisitos estão sendo implementados 
em um protótipo, que servirá de orientação para a 
ferramenta a ser utilizada no Portal 
Neuroblastoma. A figura 2 mostra o esboço de 
interface do protótipo em desenvolvimento. 
 

 
Figura 2 – Interface da ferramenta colaborativa 
MediColl 
 
 Após o desenvolvimento, o protótipo será 
submetido à apreciação por profissionais da área 
da saúde. As impressões e sugestões deles 
durante a utilização do protótipo irão alimentar o 
desenvolvimento da aplicação final, a ser 
disponibilizada no portal. Além dos testes de 
usabilidade, serão realizados testes de carga e 
performance com o protótipo, para estimar as 
necessidades de hardware e a disponibilidade da 
solução final. 
 
Discussão e Conclusões 
 
 Além do uso para apoio ao trabalho 
colaborativo remoto, a mesma ferramenta 
também pode ser usada para educação à 
distância. Um professor pode propor um exercício 
aos alunos, mostrando uma imagem e deixando 
que eles discutam o diagnóstico, para então 
elaborarem um laudo ao final da tarefa. Isso pode 
ser feito sem a necessidade de todos estarem na 
mesma sala de aula fisicamente. A figura 3 
demonstra essa aplicação da ferramenta. 
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Figura  3 – Uso da ferramenta colaborativa no 
apoio ao ensino 
 

Outros tipos de ferramentas colaborativas 
podem ser agregadas ao portal futuramente. 
Como existe no site do St. Jude’s Hospital 
(http://www.cure4kids.org), pode-se disponibilizar 
uma área para que o médico armazene arquivos 
com dados e exames de seus pacientes, 
escolhendo quais deseja tornar acessíveis aos 
outros usuários, e quais deseja bloquear o 
acesso. Assim, estabelece-se uma rede peer-to-
peer entre os usuários. 
 Durante as entrevistas feitas com 
profissionais da área da saúde para levantamento 
dos requisitos, identificou-se grande interesse por 
ferramentas semelhantes aos fóruns existentes 
na Internet. Nessa aplicação, o usuário poderia 
enviar uma pergunta, que seria respondida por 
profissionais cadastrados no site. As respostas 
são avaliadas pelos usuários, e o site manteria 
uma lista com os profissionais melhor avaliados. 
A lista é uma forma de divulgação dos 
profissionais, e também serve de apoio para o 
usuário verificar a confiabilidade das informações 
prestadas. Essa aplicação é uma forma 
assíncrona de educação à distância, 
proporcionando um meio econômico e 
democrático de disseminação de conhecimento. 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo demonstrar a estruturação de um ambiente virtual para cursos à 
distância, tornando conteúdos de páginas acessíveis para pessoas com necessidades especiais. Para a 
acessibilidade às informações da web são observadas diretivas internacionais, como da W3C - Consórcio 
para a WEB [1]. Para o manuseio de computadores, pode-se desenvolver dispositivos específicos para 
cada caso. Finalmente, relata-se as experiências desenvolvidas em um ambiente com pessoas com 
necessidades especiais, apresentando experiências como paralisia cerebral, surdez, pessoas com baixa 
visão e cegueira. 
 
 Palavras-chave: necessidades especiais, Acessibilidade, inclusão, baixa visão, cegueira. 
 
Abstract: The objective of this paper is to demonstrate a virtual environment structure for long distance 
courses, making contents of web pages accessible to people with special needs. For the web information 
accessibility, the international directives are followed, as the W3C – WEB Consortium [1]. For the computers 
handling, specific devices may be developed for each case. Finally, the experiences developed in a people 
with special needs environment are described, showing experiences as cerebral paralysis, deafness, poor 
vision and blindness.  
 
Key-words: special needs, accessibility, inclusion and blindness. 
 
 
Introdução 
 

Nas últimas décadas tem-se notado um 
grande avanço tecnológico em áreas como 
transporte, telecomunicação, medicina, 
informática, bem como em várias outras áreas. No 
entanto, observa-se pouco progresso na área 
social quando o assunto é inclusão, quer seja 
porque as pessoas não têm acesso à informática, 
ou porque tem necessidades especiais. Pesquisas 
recentes mostram que mais de 10% da população 
mundial apresentam alguma forma de deficiência 
[2]. O modelo de produção mundial pouco tem 
feito para adequar a ergonomia de seus produtos 
às pessoas com necessidades especiais. 

Embora nos últimos anos as atenções 
estejam voltadas a este grupo de pessoas, as 
empresas continuam produzindo produtos sem 
padronização, o que motivou várias organizações 
e instituições governamentais a iniciar uma 
corrente em busca de padronização. A WAI – Web 
Accessibility Initiative é um exemplo de instituição 
responsável pela padronização voltada a diretivas 
para acessibilidade a web. Os projetos de 
acessibilidade a web devem considerar os 

diferentes contextos, possibilitando atender 
pessoas que: 
• estejam incapacitados de ver, ouvir, se deslocar, 
ou interpretar determinados tipos de informações;  
• tenham dificuldades em ler ou compreender 
textos;  
• não sejam capazes de utilizar teclado ou mouse; 
• possuam monitor que apresenta apenas texto, 
ou com dimensões reduzidas, ou ainda uma 
conexão lenta com a Internet;  
• não falem ou compreendam fluentemente o 
idioma em que o documento foi escrito;  
• estejam com seus olhos, mãos ou ouvidos 
ocupados; 
• possuam uma versão ultrapassada de 
navegador web, diferente dos habituais, um 
navegador por voz, ou ainda um sistema 
operacional pouco convencional.  

Preocupados em possibilitar a inclusão 
digital, várias instituições estão voltando suas 
atenções para atender pelo menos parte deste 
grupo de pessoas, a exemplo de trabalhos 
desenvolvidos pela USP / UNESP. O Núcleo de 
Educação Corporativa - NEC – FCT-UNESP de 
Presidente Prudente tem implementado páginas 
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web acessíveis com temas importantes para 
usuários com necessidades especiais, como por 
exemplo, registros de pessoas e qualificações 
profissionais [3]. Essa base de dados pode ser 
acessada por empresas com interesses afins. De 
fato existe hoje uma regulamentação legal (LEI 
FEDERAL Nº 8213/91) que obriga empresas a 
alocarem um certo número de vagas para pessoas 
com necessidades especiais em seu quadro de 
funcionários. A quantidade de vagas está 
diretamente relacionada ao número de 
empregados da empresa, variando de 1% para 
cem funcionários, podendo chegar a 5% para 
quadros acima de 1000 funcionários. O combate à 
exclusão digital tem sido um dos principais temas 
relacionados à tecnologia de informação junto a 
sociedade. No Brasil, apenas 15% da população 
têm acesso ao mundo digital [4], embora 
investimentos recentes por parte do governo 
procuram disponibilizar a informática ao ensino 
básico público. 

Um outro projeto implementa as estruturas 
necessárias de um ambiente virtual para cursos à 
distância, possibilitando a criação de um ambiente 
acessível, inclusivo, virtual e colaborativo de 
aprendizagem, propiciando a interação e a 
participação efetiva dos cursistas, bem como uma 
formação contextualizada e significativa de cada 
participante. Nesse projeto é empregado como 
ferramenta a plataforma de ensino à Distância 
TelEduc (um ambiente para a criação, participação 
e administração de cursos na Web- desenvolvido 
no NIED-Núcleo de Informática Aplicada à 
Educação da Universidade Estadual de 
Campinas[5]). O objetivo principal deste artigo é 
descrever a implementação da acessibilidade nos 
dois projetos anteriormente mencionados. 

 
Materiais e Métodos  

 
Levando-se em consideração o problema 

econômico e procurando satisfazer a quesitos 
como segurança, manutenção, disponibilidade de 
ferramentas, geração de novas aplicações e 
suporte, implementou-se um sistema que 
atendesse ao quesito financeiro e funcional 
através do uso de software livre. Os softwares de 
domínio público estão fortemente acoplados à 
inclusão digital, pois utilizar programas para 
computador considerados livres garante uma 
economia na aquisição de licenças de uso, 
facilitando a implementação de projetos sociais. 
Além disso, o uso de software livre é uma forma 
de combate ao monopólio que existe atualmente 
sobre os programas de computadores. Sendo a 
acessibilidade a web, parte fundamental do 
projeto, o uso de tecnologias conhecidas como 
LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP e CSS) 
possibilitou a obtenção de um sistema de alto 
desempenho e baixo custo (as tecnologias citadas 

são softwares livres, distribuídos sob a licença 
GNU/GPL), tornando estas tecnologias uma 
excelente escolha para projetos de cunho social. 

O sistema operacional Linux é um sistema 
operacional POSIX, desenvolvido a partir de 1991 
com a colaboração de milhares de voluntários 
distribuídos pelo mundo todo. A multiprogramação, 
a estabilidade e a segurança são algumas das 
características marcantes do sistema. O fato de 
ser um sistema aberto facilita não só o processo 
de aprendizagem das pessoas como também a 
disseminação do conhecimento, além de 
possibilitar a adaptação do sistema às 
necessidades mais específicas. Sua aplicação tem 
apresentado crescimento constante em diversos 
setores do mercado mundial de informática, além 
de contar com uma grande quantidade de 
softwares de domínio público para esta plataforma, 
o que o torna importantíssimo aos projetos já 
mencionados. 

O servidor Web Apache é desenvolvido pela 
Apache Software Foundation [6], formada por uma 
comunidade de desenvolvedores com o objetivo 
de criar um servidor Web distribuído como 
software livre. Sua robustez o torna comparável a 
qualquer produto comercial do mercado, além de 
ser suportado por diversos sistemas operacionais, 
tais como o AIX, o freebsd, o hpux, o Mac OS 
X/Server, o Netware, o OS2, o solaris, o SUNos, o 
unixware, o win32 e o Linux. Segundo a pesquisa 
efetuada pela Netcraft, uma empresa de 
consultoria inglesa, o servidor web Apache é líder 
mundial, sendo utilizado por mais de 63% das 
máquinas conectadas à Internet. Todas essas 
características tornam o servidor WEB Apache 
importante ao projeto. 

Uma das linguagens de criação de scripts 
mais utilizadas no mundo, devido basicamente ao 
enorme volume de recursos, é o PHP, que permite 
a criação de websites com os mais diversos graus 
de interatividade. 

Como não poderia faltar, o gerenciador de 
banco de dados relacional MySQL, também de 
domínio público, permite a integração das demais 
tecnologias, possibilitando o acesso a base de 
dados através da internet. A última versão do 
TelEduc foi desenvolvida utilizando o MySQL 
como banco de dados. Todas as ferramentas 
citadas apresentam elevada performance e 
enorme possibilidade de integração. 

Para fechar o ciclo, ferramentas que 
inicialmente tinham a simples função de 
disponibilizar conteúdos na internet, a exemplo do 
HTML (Hyper Text Markup Language), evoluíram 
rapidamente, passando a incluir estilização em 
seus conteúdos. O problema a esse respeito é a 
quantidade de estilos presentes em uma página, 
tornando evidente a necessidade de maior 
flexibilidade no sentido de manipular visualmente 
os conteúdos Web. Para isso, o CSS (Cascading 
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Style Sheet) [7] foi projetado, ficando responsável 
pela apresentação dos conteúdos. 

Além do conjunto de softwares 
mencionados, utilizados para possibilitar o 
desenvolvimento de um sistema que implemente a 
acessibilidade, um outro ponto permanece 
descoberto: como possibilitar a interação dos 
computadores por pessoas com necessidades 
especiais que não podem movimentar ou não 
possua movimentos finos das mãos. Para isso faz-
se necessário à confecção de dispositivos 
alternativos aos tradicionais que acompanham o 
computador (teclados, mouses, impressoras, etc.). 

O surgimento de microcontroladores no 
mercado, com diferentes marcas e arquiteturas 
possibilitou a implementação de dispositivos 
periféricos alternativos aos tradicionais, a um custo 
baixo. Esses dispositivos periféricos, assim como 
os pequenos sistemas, utilizam esses 
componentes eletrônicos em seus projetos, a 
exemplo dos aparelhos eletrodomésticos, tais 
como: celulares, alarmes, videocassetes, agendas 
eletrônicas, brinquedos, enfim, todo dispositivo 
eletrônico controlado. Assim, é possível 
desenvolver projetos envolvendo equipamentos de 
diversas áreas, como a área médica, segurança, 
monitoramento, automação, instrumentação, 
entretenimento, enfim, em praticamente todas as 
áreas. Esses projetos podem ser implementados 
adicionando-se aos microcontroladores, 
componentes eletrônicos tais como sensores 
(pressão, temperatura, claridade, umidade, 
distância, etc...), coletores de dados, atuadores, 
sensores de aceleração e outros. 

Dentre os microcontroladores, pode-se 
diferenciar dois tipos: de um lado, os 
microcontroladores cujo projeto se baseia na 
arquitetura de Von-Neumann (CISC) no qual o 
barramento é único e por ele transitam dados e 
instruções concorrentemente. Uma outra 
característica é que essas arquiteturas 
apresentam periféricos externos ao chip.  

De outro lado ficam os microcontroladores 
que se baseiam na arquitetura de HARVARD 
(RISC - conjunto reduzido de instruções), no qual 
algumas características se destacam, como por 
exemplo, a existência de barramentos 
independentes possibilitando um certo grau de 
paralelismo. O microcontrolador utilizado no 
desenvolvimento deste projeto é o PIC (um 
produto da Microchip Technology Inc [8]). Para a 
sua escolha levou-se em consideração o custo, a 
sua disponibilidade no mercado, além de uma 
grande quantidade de exemplos de aplicações 
facilmente encontrados na internet. 

A partir das tecnologias dos 
microcontroladores e componentes eletrônicos 
apresentados, foi possível a implementação de um 
ambiente que ofereça recursos de acessibilidade 
às pessoas com necessidades especiais.  

Assim, para os casos de deficiência física, 
como por exemplo, pessoas paralíticas ou 
pessoas que não possuem os movimentos finos 
das mãos, houve a necessidade do 
desenvolvimento de um periférico que substituísse 
o mouse. Para isto, foram efetuadas pesquisas 
para a construção de um dispositivo periférico que 
possibilitasse a operacionalização do computador. 
Através destas pesquisas, encontrou-se um 
circuito eletrônico chamado acelerômetro que 
detecta a aceleração de movimentos bem como a 
vibrações, fornecendo como resposta as 
informações desses movimentos. Essas 
informações são geradas a partir de dois pontos: 
eixo X e eixo Y. As informações correspondentes 
ao eixo X neste projeto são geradas para os 
movimentos da cabeça correspondentes ao gesto 
de confirmação enquanto as informações do eixo 
Y correspondem aos movimentos da cabeça para 
o lado, no sentido dos ombros, conforme ilustra a 
figura abaixo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura  1 – Resposta do acelerômetro aos 
Movimentos do eixo X e eixo Y 

 
Cada eixo possui uma porta de saída, cujo 

sinal é digital (duty cicle) possibilitando a conexão 
com as portas de entrada do microcontrolador. 
Recebendo os dados do acelerômetro, o 
microcontrolador processa esses dados gerando 
informações de controle que são transmitidos ao 
computador através de uma interface que pode 
ser a com1, no qual responderá a esses 
comandos, tal qual respondia aos movimentos do 
mouse. O click do mouse foi implementado por um 
sensor de toque posicionado próximo a bochecha. 

Este pequeno sistema, composto pelo 
microcontrolador e acelerômetro, é fixado à 
cabeça do operador através de uma tiara, 
possibilitando ao usuário a controlar o sistema do 
computador através dos movimentos da cabeça 
substituindo os movimentos da mão manipulando 
o mouse. A comunicação desse dispositivo com o 
sistema continua sendo pela porta serial do 
computador (eventualmente, pode ser efetuado 
através de rádio frequencia). O clique pode ser 
adaptado por qualquer outro movimento possível 
do usuário, ou mesmo um mecanismo disparado 
através do sopro. Outros dispositivos podem ser 
desenvolvidos, a exemplo desse, com adaptações 
específicas a necessidade de um usuário. 

A evolução dos sistemas de 
telecomunicação, juntamente com a área de 

y 

x 

CBIS’2004 690

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



 

tecnologia, possibilitou o desenvolvimento de 
meios de comunicações mais interativos, surgindo 
um novo modelo de EaD-educação a distância, 
saindo do modelo estático (onde os materiais eram 
disponibilizados para serem trabalhados mais 
individualmente pelos alunos), para um modelo 
dinâmico que possibilita a interação entre todos os 
envolvidos no processo de aprendizagem (no qual 
todos se colocam como aprendentes e 
ensinantes). Com base neste novo modelo, o 
emprego de ferramentas com essas 
características contribuem na democratização da 
educação, mas ainda falha no quesito Inclusão. 
Seguindo a filosofia de utilizar software livre, o 
projeto utiliza-se, além das ferramentas já 
discutidas, o software de EaD Teleduc. 

O TelEduc é uma plataforma que 
disponibiliza atividades, possibilitando o 
aprendizado de conceitos em qualquer domínio do 
conhecimento a partir da resolução de problemas, 
auxiliados por diferentes materiais didáticos 
disponibilizados aos alunos através de 
ferramentas do ambiente (Material de Apoio, 
Leituras, Perguntas Freqüentes, etc.). Para 
possibilitar a intensa comunicação entre os 
participantes de cada curso e ampla visibilidade 
dos trabalhos desenvolvidos, existe um conjunto 
de ferramentas de comunicação como o Correio 
Eletrônico, Grupos de Discussão, Mural, Portfólio, 
Diário de Bordo, Bate-Papo etc. Como a 
plataforma TelEduc foi desenvolvida utilizando as 
tecnologias PhP, MySQL em cima do sistema 
operacional Linux, tornou-se uma ferramenta web 
natural, o que facilita na integração de ferramentas 
e serviços sobre a web. 

Visando torná-la uma ferramenta inclusiva, 
atendendo às pessoas com deficiências (auditiva e 
visual) foi necessário a adequação de sua 
interface para possibilitar a acessibilidade, para 
isto, buscou-se padrões internacionais, em 
especial o W3C. Para os cursistas com baixa visão 
(“condição de visão que vai desde a capacidade 
de indicar projeção de luz até a redução da 
acuidade visual ao grau que exige atendimento 
especializado” [9]), foi desenvolvido, através dos 
recursos CSS, a adequação do tamanho das 
letras à apresentação de conteúdos, levando-se 
também em conta o problema de daltonismo. 
Assim, a apresentação de textos fica mais flexível, 
possibilitando ao usuário uma outra forma de 
apresentação, no qual a visualização é dinâmica, 
isto é, o tamanho das letras é adaptável à 
necessidade do usuário. No caso de usuário com 
cegueira, o sistema Braille é o principal recurso 
para leitura e escrita, a adaptação da interface 
exige software como, por exemplo, o DOSVOX. O 
DOSVOX é um sistema destinado a auxiliar o 
deficiente visual a utiliza microcomputadores da 
linha PC, através de sintetizador de voz. Este 
sistema foi desenvolvido no Núcleo de 

Computação Eletrônica da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro [10] e vem sendo aperfeiçoado 
a cada nova versão. O sistema foi implementado 
por programadores deficientes visuais, que fazem 
uso do próprio sistema DOSVOX, sem necessitar 
de ajuda de pessoas videntes. O sistema conversa 
com o deficiente visual em Português, sem 
sotaque, e dá a ele muitas facilidades que um 
usuário vidente tem. 

Outra alternativa, é utilizar os recursos de 
multimídia gerando informação para possibilitar o 
acesso a toda informação escrita ou em vídeo em 
forma sonora, para isto é necessário que cada 
escritor crie um arquivo para esse fim e 
disponibilizando-o de forma dinâmica no sistema, 
isto é possibilitado pelo ambiente PhP.  

 
Resultados 
 

O projeto inicialmente foi utilizado para 
atender a uma classe de crianças com 
necessidades especiais de uma escola estadual 
de Presidente Prudente, no qual cada parte 
desenvolvida foi testada pelos usuários 
acompanhados por especialistas de cada área 
(educadores, técnicos, psicólogos e familiares). 

Através dos dispositivos periféricos 
desenvolvidos, usuários (5 crianças, 3 
adolescentes e 3 adultos) com dificuldades 
motoras que não conseguiam ou tinham muita 
dificuldade para manipular o mouse do 
computador até o momento, passaram a interagir 
com a máquina. Em todos os casos, esta nova 
possibilidade trouxe um novo horizonte a esses 
usuários, embora todos esses usuários eram 
capacitados de efetuar os movimentos com a 
cabeça.  

Com o projeto de cursos à distância, a partir 
das tecnologias já mencionadas, possibilitou-se a 
participação não só de pessoas distantes, bem 
como de pessoas com necessidades especiais em 
cursos de extensão em EaD que hoje estão em 
andamento na FCT-UNESP de Presidente 
Prudente, como por exemplo: “A Formação de 
Educadores para uma Escola Inclusiva” e 
“Aprendizagem Organizacional e Gestão do 
Conhecimento Corporativo”. 

 
Discussão e Conclusão 
 

O desenvolvimento de um sistema que 
atenda as recomendações W3C, tornou o site 
acessível para os casos de audição e visão, 
diferenciando-o da maioria existente, a exemplo 
da Rede Saci [11] e do Programa de Informática 
na Educação Especial do CRPD [12]. Ao TelEduc 
também foram adicionados recursos de multimídia 
e CSS (flexibilidade da parte visual), permitindo 
aos deficientes visuais acessar as informações, 
agora de forma sonora, diferenciando-se de 
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algumas ferramentas de ensino à distância 
existentes.  

A evolução dos meios de telecomunicações, 
o surgimento de novas tecnologias, a variedade de 
softwares livres confiáveis aliadas ao emprego do 
conhecimento científico tem possibilitado a 
educação ampliar seu público, contribuindo na 
democratização da educação. Um exemplo disto 
foi a possibilidade das crianças interagir com jogos 
educacionais ou mesmo de entretenimento, 
passando a preencher uma grande lacuna em 
suas vidas. Para alguns casos, algumas crianças 
superaram seus limites, chegando a compor 
histórias (dentro de suas limitações) [13].  

Espera-se que com o contínuo 
aperfeiçoamento dessas ferramentas, aliado às 
tecnologias emergentes, seja possível o acesso a 
esses ambientes educacionais virtuais, permitindo 
a participação de todas as pessoas e 
possibilitando a inclusão digital e social de 
pessoas com necessidades especiais. Entretanto, 
este é apenas o primeiro passo, esforços para 
melhoria dessas iniciativas, abrangendo tecnologia 
e esforço humano, devem ser incentivados, tanto 
pelo governo quanto pela sociedade, para garantir 
a continuidade e ofertar benefícios importantes 
aos excluídos e a sociedade. 
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Resumo - A quantidade cada vez maior de informações digitais na área médica exige uma mudança de 
paradigma na forma pela qual a informação é exibida e manipulada pelo profissional de Saúde. Uma forma 
de melhorar a interação homem-máquina é através do uso do contexto. O contexto tem o potencial de 
permitir que o usuário mantenha o foco na sua atividade principal e faça melhor uso da informação 
disponível sobre o paciente. Neste trabalho é apresentada uma arquitetura de contexto para visualização de 
imagens médicas. 
 
Palavras-chave: Informática Médica, Imagens Médicas, Contexto. 
 
Abstract – The increasing amount of information in Medicine demands a change in the way information is 
shown and manipulated by the Healthcare professional. One way of achieving this is through the use of 
context. Context can allow the user to focus on his main activity and make better use of the available 
information about the patient. This paper shows the architecture for a contextual viewer of medical images. 
 
Key-words: Medical Informatics, Medical Images, Context. 
 
 
Introdução 
 

Os contínuos avanços tecnológicos no 
desempenho e capacidade de armazenamento 
dos computadores têm permitido o 
desenvolvimento de sistemas cada vez mais 
complexos para captura e processamento de 
dados. Especialmente em Medicina, a quantidade 
de informação digital disponível para o clínico 
vem aumentando progressivamente, e torna-se 
um desafio a apresentação dessa informação de 
uma maneira intuitiva para o usuário. Se os 
programas não contemplarem a apresentação 
efetiva dos dados e interação com o us uário, uma 
parte da informação clínica disponível poderá não 
ser usada, em detrimento de um diagnóstico mais 
rápido e completo. Segundo relatório da 
Sociedade para Programas de Computador em 
Radiologia (Society for Computer Applications in 
Radiology – SCAR) [ANDRIOLI, 2003] é 
necessário uma mudança de paradigma no 
processo de interpretação radiológica, para ser 
possível lidar com a crescente quantidade de 
informação. O relatório aponta que as tarefas de 
visualização e processamento de imagens, 
combinadas com sistemas de assistência 
computacional, como sistemas de apoio à 
decisão e acesso a bibliotecas de referências, 
estão entre os seis principais desafios para o 
futuro da pesquisa em imagens médicas. 

Uma forma de tornar a interface mais 
intuitiva para o usuário é através do uso de 
informações contextuais. A informação contextual 
é aquilo que nos permite retirar a ambigüidade de 

uma situação. Por exemplo, nas sentenças “visão 
perfeita”, “visão computacional” e “um homem de 
visão”, a nossa interpretação do sentido da 
palavra ‘visão’ é alterada, pois ela está inserida 
em contextos diferentes. 

Existem diversas definições de contexto 
sendo possível citar a definição de Dey [DEY, 
2000], que apresenta o contexto como 
“...qualquer informação que possa ser utilizada 
para caracterizar a situação de uma entidade. 
Uma entidade é uma pessoa, um lugar, ou objeto 
que é cosiderado relevante para a interação entre 
um usuário e um programa, incluindo o próprio 
usuário e o programa”. Em sistemas de 
informação médica, e mais particularmente, na 
visualização de imagens médicas, o contexto é 
constituído de informações a respeito da imagem 
(bytes por pixel, altura, largura, espaçamento 
entre planos, etc), o usuário (médico, enfermeiro, 
preferências de visualização, etc), o paciente 
(nome, endereço, histórico de doenças, etc) e o 
equipamento no qual o programa é executado 
(quantidade de memória livre, espaço em disco, 
largura de banda). Assim, poderíamos dizer, 
parafraseando Dey, que o contexto para 
visualização de imagens médicas é “qualquer 
informação que caracterize a situação de um 
paciente, uma imagem, equipamento ou do 
usuário e que seja relevante para a interação 
entre o usuário e o visualizador”. 

O uso do contexto tem o potencial de trazer 
um grande número de vantagens para um 
programa, e oferecer características interessantes 
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para a visualização de imagens médicas. Alguns 
casos nos quais o uso de contexto seria útil são: 

• O usuário é um estudante de Medicina e 
está examinando uma imagem de raios-x. O 
visualizador, utilizando estas informações, 
automaticamente contata um banco de dados e 
recupera uma lista de imagens similares àquela 
sendo observada. Se o laudo da imagem estiver 
disponível, o visualizador também pesquisa na 
WEB por literatura relevante para esta doença em 
particular; 

• O usuário é um cardiologista e está 
acessando uma imagem dinâmica de Angiografia 
por raios-X utilizando um notebook  antigo, com o 
objetivo de rever um exame. Percebendo que a 
resolução de display é pequena e que o 
equipamento possui pouca memória, o 
visualizador consulta o usuário, perguntando se 
ele prefere mostrar a imagem em baixa 
resolução, com taxa de display normal, ou se 
prefere ver a imagem em sua resolução total, 
porém com taxa de display reduzida; 

• O usuário é um visitante no hospital e 
recebe o papel de Pesquisador. Utilizando esta 
informação, o visualizador bloqueia o acesso a 
informações demográficas a respeito dos 
pacientes, porém permite a realização de buscas 
estatísticas nos bancos de dados da instituição. 

Os desafios para definir um contexto que 
seja utilizável em um programa são: 

• Praticamente qualquer informação pode 
ser considerada parte do contexto; 

• É difícil determinar qual informação é 
relevante para a tarefa corrente do usuário; 

• O contexto pode variar dependendo da 
configuração da rede e dos serviços disponíveis, 
sendo necessário descobrir, em tempo de 
execução, quais informações existem e como 
utilizá-las de forma significativa. 
 
Metodologia 
 

Uma forma de tornar o contexto utilizável é 
através do desenvolvimento de um modelo 
apropriado para a representação da informação 
que será disponível no contexto. As principais 
entidades que representam informações úteis 
para a representação do contexto para 
visualização de imagens médicas são, em nosso 
ponto de vista, as entidades Usuário, Paciente, 
Laudo, Imagem e Hardware (ou Equipamento). 
Essas entidades poderiam ser refinadas em 
entidades mais simples como Estudo, Series, 
Procedimento, Exame, Conclusões Relevantes, 
ou combinadas em superestruturas como 
Histórico do Paciente, e Repositório de Imagens. 
O problema de se utilizarem superestruturas é o 
fato de elas terem pouca semântica, podendo ser 
interpretadas de diferentes maneiras. O problema 
com entidades muito fragmentadas é que a sua 
semântica é demasiado específica e, 
freqüentemente, relevante somente para alguns 

casos e sem sentido quando aplicada a outras 
situações (por exemplo, uma entidade como 
“Numero de Seguro Social” somente faz sentido 
um local aonde esse numero existe e é utilizado).  

Uma vez que essas entidades sejam 
definidas, é necessário torná-las disponíveis para 
o contexto e fazer com que elas possam ser 
utilizadas de forma significativa. Alem disso, deve 
ser considerado que o contexto pode estar em 
constante mutação, sendo necessário que o 
modelo preveja um sistema de notificação que 
permita a reconfiguração do visualizador à 
medida que o contexto é alterado. Uma outra 
característica importante para o modelo do 
contexto é a possibilidade de incluir facilmente 
novos comportamentos (como a busca 
automática por exames semelhantes) ao 
visualizador. 

O modelo desenvolvido para o contexto é 
mostrado na Figura 1, utilizando-se UML (Unified 
Modeling Language). 

O contexto é representado como uma 
superclasse , genérica, chamada Context, a qual 
tem subclasses chamadas UserContext, 
MachineContext, PatientContext e ImageContext.  

Associado a cada contexto existem 
listeners (clientes para um evento específico) de 
dois tipos: Mudança de Contexto 
(ContextChangeListener) e Mudança de 
Propriedade (PropertyListener), os quais 
permitem a notificação de mudanças no contexto. 

Cada propriedade do contexto é 
representada por um par nome-valor, no qual a 
representação de conceitos utiliza tuplas do tipo 
<código, dicionário, descrição> (por exemplo, 
<R10206,SNM3,”antero-posterior”> [CLUNIE, 
2000] ). Essa forma codificação permite que um 
conceito seja representado de uma forma única, 
independentemente da linguagem utilizada e 
permite a utilização do mesmo 
computacionalmente. 

A cada mudança de contexto, é gerada 
uma notificação para os listeners registrados, os 
quais são capazes de modificar o estado da 
aplicação, reconfigurando-a. Novos listeners 
podem ser desenvolvidos e adicionados 
facilmente ao programa. Um problema com essa 
abordagem é que o comportamento da aplicação 
pode se tornar imprevisível, devido as interações 
entre os diferentes comportamentos (os listeners). 
Uma forma de solucionar isso é através da 
adoção de um mediador, para garantir que todas 
as modificações de comportamento sejam 
consistentes entre si. 
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PatientContext
AGE
IDENTIFIER
WEIGHT
HEIGHT
ADDRESS
MOTHERS_NAME
SEX
PHONE_NUMBER
RG

ImageContext

ROWS
COLUMNS
NUMBER_OF_FRAMES
BITS_ALLOCATED
ORIGINAL_FORMAT
IMAGE_NUMBER
IMAGE_DESCRIPTION
AQUISITION_DATE
IMAGE_ID
SERIES_ID
STUDY_ID
PATIENT_ID
ASSOCIATED_REPORT

getImageHeader()

MachineContext

FREE_MEMORY
TOTAL_MEMORY
TOTAL_VIDEO_MEMORY
HARDDISK_SPACE
SCREEN_RESOLUTION
CPU_USAGE

UserContext
NAME
LOGIN
CURRENT_ROLE
USER_PREFERENCES

ContextChangeListener

CHANGE_CTX_USER
CHANGE_CTX_MACHINE
CHANGE_CTX_PATIENT
CHANGE_CTX_IMAGE

contextChanged(int ctx, Context ctx)

<<Interface>>

Context

put(int key, int val)
put(int key, Object val)
get(int key)
getString(int key)
getInteger(int key)
getUserContext()
setUserContext(userCtx)
getMachineContext()
setMachineContext(machCtx)
getPatientContext()
setPatientContext(patCtx)
getImageContext()
setImageContext(imgCtx)
addPropertyListener(pl)
removePropertyListener()
addContextChangeListener()
removeContextChangeListener()

1

*

PropertyListener

propertyChanged(int prop, Object val)
updateFrequency()

<<Interface>>

1

*

+notifies

+notifies
*

1

*

1

 

Figura 1- Modelo de contexto 

 
Resultados 
 

Imagens DICOM de Angiografia Digital 
por Raios-X tem um tamanho elevado, 
especialmente, quando são adquiridas para 
análise de crianças, na qual é utilizada uma taxa 
de aquisição de 30 imagens por segundo. Seu 
tamanho pode chegar facilmente a 512 linhas x 
512 colunas x 300 frames, ou seja, 
aproximadamente 75 MBytes, sendo que cada 
estudo contem cerca de 10 imagens ~ 750MB. 
Para o acesso a essas imagens podem ser 
utilizados diferentes equipamentos, como 
notebooks e thin clients (máquinas de capacidade 
reduzida, sem disco rígido) sendo que muitos 

deles não possuem capacidade para exibir 
imagens tão grandes. 
 Neste caso é interessante a capacidade 
de adaptação do equipamento as condições de 
hardware existentes. Utilizando-se a informação 
do contexto de hardware, foi possível criar a 
interface mostrada na Figura 2, na qual o usuário 
é notificado se o equipamento não tem 
capacidade de mostrar a imagem em seu 
tamanho natural ou na taxa de exibição 
apropriada. 
 Também no protótipo, utilizou-se o perfil 
do usuário (UserContext) para ocultar ou não 
informações demográficas do paciente sendo 
visualizado. 
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Figura 2 – Visualizador com imagem de 
Angiografia Digital por Raios -X 

 
Discussão e Conclusões 
 

Informação contextual é bastante relevante, 
porém é difícil de ser tratada de uma maneira 
“inteligente”. Acreditamos que o modelo proposto 
é um passo em direção à criação de um ambiente 
no qual o contexto possa ser utilizado para 
melhor as habilidades do usuário, permitindo 
formas avançadas de interação entre a aplicação 
e o usuário. 

A arquitetura desenvolvida é extensível, 
permitindo a inclusão de novas ferramentas e 
visualizadores, permitindo sua evolução com o 
tempo e desenvolvimento de novos usos para a 
informação contextual nas diferentes áreas de 
visualização e processamento de imagens 
médicas. 
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Resumo - A telemedicina está provocando um grande impacto no monitoramento remoto de pacientes. 
Atualmente, a disponibilidade de tecnologias sofisticadas de comunicação permite que um número crescente de 
indivíduos acesse informações e sistemas de controle que melhoram sua qualidade de vida. O advento de 
equipamentos eletromédicos implicou no aumento de informações médicas disponíveis. Contudo, a maioria 
desses equipamentos utiliza uma interface serial RS232, tendo a sua conectividade restringida pelas limitações 
dessa tecnologia. O presente artigo apresenta um sistema de telemedicina que utiliza um monitor de pacientes 
comercial e o protocolo UDP para permitir a monitoração remota de pacientes em tempo-real através da 
Intranet de um hospital. A aplicação foi desenvolvida em uma arquitetura cliente-servidor com as linguagens de 
programação C e Java. Objetivou-se a transmissão e visualização em tempo-real de sinais vitais, definindo-se 
metodologias de testes baseadas em métodos estatísticos para se determinar a confiabilidade do sistema. Todo 
o desenvolvimento do sistema é descrito neste artigo, focando-se sempre a importância deste para a 
informática em saúde e a telemedicina. 
 
Palavras-chave: Telemedicina, Monitoração de Pacientes, Tempo-Real, ECG, Sinais Vitais, Intranet, UDP. 
 
Abstract – The recent advances of telemedicine are increasing the quality of the remote patient monitoring. 
Nowadays, the availability of sophisticated communication technologies is allowing that a significant number of 
people access information and systems that improve their life quality. The advent of electromedical devices 
implicates in the increase of available medical information. Nevertheless, as most of this equipment utilizes 
RS232 interfaces, there is still low connectivity with telemedical systems. This paper aims to describe a real-time 
patient monitoring system through the hospital’s Intranet. The application was developed in client-server 
architecture with C and Java programming languages. The system aims the real-time transmission and 
visualization of vital signals. The reliability of the application is presented through statistics measures. The entire 
development, involving programming techniques and tests, is described, always focusing the importance of this 
work to the medical informatics and the telemedicine. 
  
Keywords: Telemedicine, Patient Monitoring, Real-Time, ECG, Vital Signals, Intranet, UDP. 
 
 
Introdução 
 

A medicina vem sendo profundamente 
afetada pelas mudanças do mundo. 
Particularmente, os recentes avanços nas 
tecnologias de comunicações estimularam o 
desenvolvimento e a apresentação de projetos de 
telemedicina [1]. De fato, o termo telemedicina 
remete à utilização das telecomunicações nos 
diagnósticos médicos e no atendimento ao paciente 
[2]. Ela também pode ser descrita como o 
transporte de informações médicas digitais entre 
duas locações [3]. Essa última definição possui um 

significado especial, uma vez que recorre ao 
conceito da informação médica. 

O advento dos novos equipamentos 
eletromédicos (e.g. o monitor de pacientes) 
implicou no aumento da aquisição dos sinais vitais, 
que são informação médica. Todavia, esses 
equipamentos não foram, de maneira geral, 
projetados visando a sua utilização em sistemas 
informatizados de monitoração remota. Assim, a 
sua capacidade de comunicação remota, muitas 
vezes, resume-se a uma interface RS232. 
Adicionalmente, não existe, na prática, um padrão 
de comunicação, de forma que cada fabricante 
implementa o seu próprio protocolo. Apesar desses 
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obstáculos, a utilização de equipamentos 
eletromédicos comerciais representa um grande 
auxílio no projeto de sistemas de telemedicina [4]. 

A utilização da Internet/Intranet pelos 
profissionais da saúde e seus pacientes vem 
aumentando de forma significativa nos últimos anos 
[5]. Os protocolos da Internet/Intranet, como o 
TCP/IP e o UDP, são comuns no desenvolvimento 
de aplicações do dia-a-dia, de forma que 
representam ferramentas altamente testadas e 
qualificadas para a transmissão de informações. Os 
sinais vitais – como o sinal de eletrocardiograma 
(ECG), a freqüência cardíaca e a temperatura, 
entre outros – também podem ser divididos em 
pacotes e transmitidos com o protocolo UDP, por 
exemplo. 

Assim, o presente artigo apresenta o 

desenvolvimento de um sistema de telemedicina 
que utiliza um monitor comercial de pacientes e o 
protocolo UDP para permitir a transmissão de sinais 
vitais e a monitoração remota de pacientes. São 
apresentados os desafios encontrados na aquisição 
dos sinais, a arquitetura utilizada e as metodologias 
de testes. Finalmente, o trabalho discute os 
avanços realizados e propõe novos passos para o 
desenvolvimento de sistemas de telemedicina. 
 
Metodologia 
 

O sistema foi projetado como uma arquitetura 
cliente-servidor, conforme esquematizado na Figura 
1. Os sinais vitais do paciente são adquiridos pelo 
monitor de pacientes. O equipamento médico 
comunica-se com um servidor através de sua 

 
 

Figura 1 – Diagrama esquemático do sistema 
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interface serial. O servidor trata essa informação, 
disponibilizando-a para um cliente remoto. 
Finalmente, a aplicação cliente permite a 
visualização dos sinais vitais transmitidos, 
permitindo também que estes sejam salvos em um 
arquivo estruturado. 

Aquisição dos Sinais: O monitor de pacientes 
é o equipamento mais importante de diagnóstico 
nas unidades de terapia intensiva (UTIs) dos 
hospitais, provendo monitoração contínua e 
interpretação das funções vitais do paciente. A 
rápida evolução da eletrônica e da tecnologia de 
informação resulta em monitores capazes de 
processamento complexo e interpretação dos 
sinais, além de serem equipados com algum tipo de 
interface de comunicação [6]. 

No sistema proposto, utilizou-se o monitor de 
pacientes Welch Allyn Atlas. O equipamento, além 
das funções de monitoramento usuais, oferece uma 
interface serial RS232 com conector RJ45. A 
arquitetura oferece a possibilidade de dois 
protocolos de comunicação: o protocolo Welch 
Allyn e o protocolo Pangea. Nesse projeto, optou-se 
pela utilização do último, em função da sua melhor 
documentação. 

Servidor: O servidor é responsável por 
adquirir os sinais vitais do monitor de pacientes via 
interface serial e transmiti-los para o cliente via 
protocolo UDP. Seu funcionamento é apresentado 
na Figura 2. Uma vez que a aquisição e a 
transmissão dos sinais vitais são processos 
concorrentes, resolveu-se utilizar uma thread para 
cada tarefa. 

A Thread I gerencia a comunicação serial 
entre o servidor e o monitor de pacientes. 
Primeiramente, ela configura o monitor de 
pacientes sobre quais sinais vitais deverão ser 
disponibilizados e a velocidade de transmissão. 
Com isso, a aquisição de sinais pode ser iniciada. A 
Thread I trata cada nova informação na porta serial, 
colocando-a em uma fila circular. A fila circular 
implementa o algoritmo de exclusão mútua, 
evitando a sobrescrita de dados. 

 A Thread II controla a comunicação com o 
cliente. Antes de iniciar a transmissão, ela abre um 
socket no cliente. Enquanto a fila circular não 
estiver vazia, a Thread II retira um dado da mesma, 
inserindo-o em um pacote UDP. Esse pacote é 
então transmitido ao cliente. 

Protocolo UDP: O User Datagram Protocol 
(UDP) é um protocolo de transporte não orientado à 
conexão, ou seja, ao contrário do Transport Control 
Protocol (TCP), ele não verifica se o pacote de 
dados chegou ou não ao seu destino [7].  Ele é 
bastante útil em ocasiões onde o TCP seria muito 
complexo, lento ou desnecessário [8]. Em função 
da característica de tempo-real do escopo do 

projeto, optou-se pela utilização do UDP. Essa 

escolha implicou na necessidade de um método de 
verificação de perda de pacotes, fazendo-se uma 
análise estatística dos mesmos, a fim de determinar 
a probabilidade da ocorrência de erros. Esses 
dados estão compilados na seção de “Resultados”. 

Cliente: O cliente remoto é responsável pela 
recepção e tradução dos pacotes UDP. O sistema 
desenvolvido possui uma thread que observa o 
socket de recepção e armazena os pacotes 
recebidos em uma fila. Em seguida, esses pacotes 
são ordenados, detectando-se perdas de dados. 
Após a verificação, os pacotes são identificados e 
armazenados em disco. Os sinais – contínuos ou 
discretos – são mostrados em uma interface Applet. 
Pode-se, assim, observar o histórico de sinais 
discretos ou, então, analisar o eletrocardiograma 
utilizando o controle de escala. Utilizou-se a 
linguagem Java por ser uma plataforma 

  
 

Figura 2 – Funcionamento do servidor 
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independente que facilita o acesso a recursos 
médicos em ambientes heterogêneos [9]. 

Testes: O sistema foi testado em uma rede 
Ethernet de 100Mbps com a arquitetura 
apresentada na Figura 3. O servidor e o cliente 
localizam-se em sub-redes distintas, conectadas 
através dos roteadores A e B. As transmissões 
foram realizadas por tempos específicos. Nesses 
períodos, foram mensurados os pacotes 
transmitidos e os erros ocorridos. Tratou-se como 

erro toda a perda de pacote detectada. Os dados 
foram compilados em uma análise estatística. 

 
Resultados 
 

O sistema foi desenvolvido de acordo com as 
especificações descritas anteriormente. A Figura 4 
apresenta a aplicação cliente, desenvolvida em 
Java. Os sinais vitais que estão disponíveis para 
monitoração são descritos na Tabela 1. A Tabela 2, 
por sua vez, apresenta a configuração da 
comunicação serial. 

Mediu-se o tráfego da rede durante a 
execução do sistema. Em média, a comunicação 
UDP utilizou uma largura de banda de 8,4Kbps 
durante a transmissão. A Figura 5 apresenta um 
gráfico com a utilização do meio pela comunicação 
UDP proveniente do sistema proposto. 

Foram realizadas 50 amostras de testes. 
Cada amostra envolveu a transmissão de 100.000 
pacotes de dados. Foi quantificada a ocorrência de 
erros em cada amostra. Obteve-se 49 erros para 
cada 100.000 pacotes, em média. O desvio padrão 
foi calculado em 2,38. Destes erros, 93,6% 
ocorreram isoladamente. 
 
Discussão e Conclusões 
 

A análise da transmissão constatou que o 
 

 
 

Figura 4 – Aplicação cliente monitorando um paciente 

 
 

Figura 3 – Estrutura da rede 
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sistema consome uma pequena banda da rede, na 
ordem de 8,4Kbps. O baixo uso da rede decorre da 
taxa de transmissão serial fornecida pelo monitor 
de pacientes (9.600bps). Uma vez que a interface 
serial representa a fonte dos dados, pode-se 
assumir que a comunicação pela rede não pode 

ultrapassá-la. O gasto irrisório de recursos para a 
transmissão caracteriza um ponto forte do modelo 
proposto. Em geral, sistemas de telemedicina 
tendem a sobrecarregar a estrutura de 
comunicação de que fazem uso. 

A baixa utilização do meio de comunicação 
acarreta a pequena ocorrência de erros (0,049%). 
Para os sinais de ECG, constatou-se que a 
ocorrência de erros isolados não afeta 
drasticamente o desenho do sinal na tela. A onda 
só passa a ser representada de forma errônea, de 
fato, quando há ocorrência de duas ou mais perdas 
de pacotes contíguos. Esse evento ocorre em 6,4% 
dos casos do universo de erros, o que representa 
0,003136% do total de pacotes transmitidos. Assim, 
pode-se afirmar que o sistema é confiável para a 
transmissão de sinais de ECG. A perda de pacotes 
de outros sinais vitais não implica em erro, 
acarretando apenas o atraso da atualização dos 
dados. 

É relevante ressaltar que os testes ocorreram 
em um ambiente controlado e favorável, que não 
corresponde fielmente ao ambiente da Internet, por 
exemplo. No contexto da Internet, a perda e o 
atraso de pacotes UDP tende a ser muito mais 
comum. Todavia, dentro de um hospital, pode-se 
projetar um ambiente de rede com condições tão 
favoráveis quanto às apresentadas durante os 
testes. Dentro da Intranet do hospital, torna-se 
possível utilizar os conceitos de qualidade de 
serviço e de redes virtuais (VLANs) específicas, o 

 
Figura 5 – Largura da banda utilizada. 

Tabela 1 – Sinais Vitais Transmitidos 
 

Sinal Vital Unidade 
Freqüência Cardíaca 1/min 

Oxigenação Sangüínea % 
Freqüência Respiratória 1/min 

Pressão Sistólica mmHg 
Pressão Diastólica mmHg 

Pressão Arterial Média mmHg 
Sinal de ECG (3 derivações) 40 amostras/s 

Freqüência do Pulso 1/min 
Temperatura Graus Celsius 

 
 

Tabela 2 – Configuração da Interface Serial 
 

Parâmetro Configuração 
Conexão RJ45 

Bits por Segundo 9.600 
Bits de Dados 8 

Paridade Nenhuma 
Bits de Parada 1 

Controle de Fluxo Nenhum 
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que pode reduzir ainda mais as probabilidades de 
erros na transmissão dos pacotes UDP. 

A análise da transmissão comprovou a baixa 
taxa de erros em uma Intranet. O próximo passo do 
projeto é estender essa qualidade de transmissão 
para a Internet. Dessa forma, novas pesquisas 
devem ser realizadas considerando-se outras 
tecnologias de transmissão, como o Real-Time 
Protocol (RTP), por exemplo. Esse padrão vem 
sendo utilizado com ótimo êxito em aplicações de 
transmissão de voz e vídeo. Uma vez que se 
comprovou a baixa utilização de recursos da rede, 
pode-se, inclusive, cogitar a utilização do protocolo 
TCP, para testes. É possível que, em função da 
pequena taxa de transmissão, o uso desse 
protocolo não afete de forma significativa o 
desempenho da rede, como havia sido suposto 
anteriormente. 

A utilização de monitores de pacientes como 
geradores de dados representa um grande avanço 
no projeto de sistemas de telemedicina [4]. Uma 
vez que esses equipamentos são comumente 
encontrados em hospitais, torna-se menos onerosa 
a aplicação prática de um projeto. Os monitores 
possuem qualidade comprovada, o que permite que 
a equipe de desenvolvimento concentre-se em 
outras partes críticas do sistema. 

Atualmente, existem diversos projetos de 
informática em saúde que necessitam da aquisição 
automática de sinais vitais. Muitos deles são 
aplicações de apoio à decisão médica e de 
monitoramento inteligente de pacientes. Esses 
sistemas poderiam se aproveitar do projeto 
proposto através da utilização de padrões de 
comunicação abertos, como o European Data 
Format (EDF/EDF+) e a Extensible Markup 
Language (XML). Esse campo de pesquisa tem 
obtido ótimos resultados [10]. 
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Resumo: Os pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) apresentam condições críticas 
de saúde e por isso precisam de cuidados intensivos e acompanhamento constante. Este trabalho apresenta o 
estado atual de desenvolvimento e implantação de um registro eletrônico para gerenciamento dos pacientes 
internados em uma UTI de um hospital de nossa região. O sistema permite o armazenamento de vários dados 
individualizados por paciente. Alguns desses dados são processados com o objetivo de fornecer informações 
úteis a respeito das condições de um paciente, como o balanço hídrico. Outras informações inseridas pelos 
profissionais de saúde ou geradas pelo sistema podem permitir uma análise das internações como um todo. A 
introdução e a metodologia apresentam alguns aspectos relevantes do desenvolvimento de prontuários 
eletrônicos que são utilizados como guia para desenvolvimento desta pesquisa. Ao final são mostrados alguns 
resultados da implantação do protótipo resultante deste trabalho.   
 
Palavras-chave: registro eletrônico do paciente, sistema de informações para UTI. 
 
Abstract: Critically ill patients in an Intensive Care Unit (ICU) depend on intensive care and need constant 
observation. This paper presents the current development and deployment status of an electronic patient record 
(EPR) created to manage patients in an ICU of our region. The system is able to store individualized patients 
data which are further processed to provide information about a patient's conditions (e.g. fluid balance). There 
are other kinds of information collected by users or generated by the system which may allow analysis for 
inpatients. The introduction and methodology sections show some important issues regarding to development of 
computer-based patient records, which are taken as guidelines for this research. At last, some results about the 
deployment of a prototype are presented. 
 
Keywords: electronic patient record, ICU information system. 
 
 
Introdução 
 

Uma das linhas de pesquisa do Projeto Kiron1 
é o estudo sobre Prontuário Eletrônico do Paciente 
(PEP). Nesse sentido foi desenvolvida uma parceria 
com um dos maiores hospitais públicos de nossa 
região, o Hospital Regional de Araranguá (HRA), 
com o objetivo de desenvolver um registro 
eletrônico para acompanhamento de pacientes da 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O HRA é o 
maior hospital geral público do extremo sul de 
Santa Catarina. A UTI possui 10 leitos e é uma das 
mais bem equipadas do estado de Santa Catarina. 

A sugestão de criação de um registro 
eletrônico para a UTI foi proposta pelo HRA pelos 

                                                
1 O Projeto Kiron é constituído por pesquisadores (professores e 
estudantes) que desenvolvem trabalhos de pesquisa em 
Informática Médica 

seguintes motivos: 
- infra-estrutura de informática já existente 

nesse setor; 
- necessidade de informações a respeito das 

internações; 
- disposição dos profissionais de saúde em 

colaborar com o projeto; 
- escopo bem definido, o que torna o projeto 

viável diante dos recursos físicos e humanos 
alocados. 

Mesmo antes do início desta pesquisa, a UTI 
já possuía um sistema baseado em planilhas 
eletrônicas, mas este não atendia por completo às 
necessidades dos médicos e enfermeiros.  

Buscou-se, portanto, desenvolver um sistema 
de software específico de registro eletrônico para 
acompanhamento médico dos pacientes. O  
objetivo geral do software é prover informações 
sobre a internação de um paciente ou sobre as 
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internações da UTI como um todo. Embora seja 
bastante amplo, o objetivo geral é uma síntese da 
proposta de trabalho definida para pesquisas com 
PEP dentro do Projeto Kiron, cujas etapas são as 
seguintes: 

1) coletar dados; 
2) extrair informações a partir desses dados; 
3) gerar novos conhecimentos a partir dessas 

informações e das experiências dos profissionais. 
Os objetivos específicos deste trabalho são: 
- estruturar os dados utilizados na UTI para 

facilitar pesquisas e a expansão do sistema; 
- criar uma interface adequada para 

recuperação e análise dos dados; 
- prover um sistema de suporte à decisão 

com uso de técnicas computacionais para análise 
dos dados; 

- promover a educação em Informática 
Médica, tanto dos profissionais de saúde quanto 
dos profissionais de computação envolvidos; 

- reduzir custos inerentes ao arquivamento de 
papéis.  

- observar normas para o desenvolvimento 
de um prontuários eletrônicos [1][2]. 

Embora o escopo deste trabalho seja um 
sistema específico para uma UTI, destaca-se a 
importância do último objetivo citado anteriormente, 
pois os PEPs possuem uma complexidade inerente 
e devem ser desenvolvidos de forma que possa 
haver integração entre sistemas heterogêneos [3][4]. 

Além disso, este trabalho tem uma proposta 
de continuidade que implica no uso de 
metodologias, normas e ferramentas adequadas ao 
desenvolvimento de projetos complexos como o 
PEP.  

A principal análise dos dados do paciente 
internado é realizada após a coleta dos sinais vitais 
e das medidas utilizadas para cálculo do balanço 
hídrico. Este último tem um papel importante na 
atenção prestada ao paciente.  

 
Importância do balanço hídrico na UTI 
 

O grande percentual de água no corpo 
humano (70%) é diretamente proporcional à 
importância deste elemento, ora como regulador, 
ora como componente básico das diversas reações 
metabólicas que ocorrem no organismo. Os 
eletrólitos têm na água corpórea seu solvente e, 
portanto, um veículo primordial. O resultado da 
diferença entre a ingesta e a excreção deste 
solvente, que carrega consigo outros elementos, é o 
que se chama de balanço hídrico ou, quando se 
leva em consideração alguns dos solutos nele 
dispersos, tem-se o balanço hidroeletrolítico. 
 Todo o organismo, quando em situação de 
homeostase, trabalha para manter o equilíbrio deste 
balanço. Várias condições patológicas levam ao 

desequilíbrio entre a entrada e a saída de água do 
organismo que, seja pelo acúmulo ou por 
demasiada perda, ocasiona anormalidades 
decorrentes do aumento, ou diminuição, dos 
elementos nela dissolvidos. 
 Assim como qualquer função vital, os 
mecanismos que regulam o equilíbrio 
hidroeletrolítico são imperceptíveis e transcorrem 
sem que haja a necessidade da intervenção direta 
do indivíduo. No paciente em estado crítico, no qual 
as variações, por mais tênues que sejam, podem 
causar enormes descompensações em vários 
órgãos, o rígido controle deste balanço é crucial. 
 As razões expostas determinam um dos  
principais requisitos do registro eletrônico para 
acompanhamento médico: permitir o cálculo do 
balanço hídrico em qualquer momento da 
internação do paciente.  
 Na seção a seguir são apresentadas 
características de projeto e implementação do 
sistema de software. 
 
Metodologia 
 

No desenvolvimento do software, utiliza-se 
uma combinação do paradigma espiral com a 
prototipação, este último recomendado para este 
tipo de PEP [5].  O modelo espiral [6] é adequado 
para o nosso projeto de pesquisa e permite uma 
maior participação do usuário na construção do 
sistema. A análise e projeto são orientados a objeto, 
com uso dos diagramas da Unified Modeling 
Language (UML) [7][8]. A modelagem conceitual e o 
projeto lógico dos dados foram baseados num 
modelo entidade-relacionamento, exigindo um 
mapeamento do modelo orientado a objetos do 
sistema para o modelo relacional de 
armazenamento de dados.  

A análise de requisitos foi realizada a partir 
da avaliação do sistema anterior (baseado em 
planilhas) com a participação dos usuários médicos, 
que definiram novas funcionalidades [5][9][10].  

Uma das principais necessidades do sistema 
é o armazenamento permanente e organizado dos 
dados, no sentido de documentar a atenção a cada 
paciente atendido na UTI e facilitar a recuperação 
das informações. Por isso o registro eletrônico 
utiliza um Sistema Gerenciador de Banco de Dados 
Relacional (SGBDR) com uma interface específica 
desenvolvida em C++ Builder para o sistema 
operacional Windows.  

Os vários dados de cada paciente são 
divididos em seis conjuntos principais:  

1) dados pessoais: dados informativos sobre 
o paciente, como nome, data de nascimento, 
endereço etc; 

2) condições de entrada na UTI: data e causa 
da admissão, uso de medicamentos, alergias etc; 
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3) acompanhamento: temperatura, pressão 
arterial, freqüência cardíaca, nutrição parenteral,  
diurese etc); 

4) diagnósticos: lista de diagnósticos na 
forma de texto livre ou baseado na Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10) [10]; 

5) evoluções clínicas: textos livres escritos 
por médicos (evolução médica) e enfermeiros 
(evolução de enfermagem); 

6) óbito: caso ocorra o falecimento do 
paciente na UTI são adicionados dados referentes à 
declaração de óbito. 

O acompanhamento pode ser ainda 
subdividido em duas partes: sinais vitais e medidas 
relacionadas à entrada (ganhos) ou saída (perdas) 
de líquidos do paciente. As medidas dos ganhos e 
perdas são utilizadas para o cálculo do balanço 
hídrico, que é a soma algébrica dos valores 
medidos, considerando-se os ganhos como valores 
positivos e as perdas como valores negativos. O 
acompanhamento é utilizado pelo médico para 
acompanhar o estado do paciente e redigir a 
evolução médica do mesmo.  

Os registros de acompanhamento são 
realizados normalmente  uma vez a cada hora, no 
mínimo, resultando em uma característica de 
evolução temporal dos dados. Assim, para cada 
acompanhamento é associado um rótulo temporal 
definido no tempo em que a transação ocorre, ou 
seja, no tempo em que o dado é inserido [11]. Essa 
técnica permite tanto consultas específicas sobre 
um certo acompanhamento como consultas em 
intervalos de tempo. Como exemplo de dados com 
características temporais pode-se citar a 
temperatura e a pressão arterial do paciente, os 
quais são medidos e inseridos no sistema 
freqüentemente, formando um histórico sobre cada 
sinal.  

O outro conjunto importante na avaliação 
clínica do paciente são as evoluções clínicas, as 
quais são textos livres de responsabilidade dos 
médicos plantonistas ou enfermeiros. 
Mesmo ocorrendo com menor freqüência (pelo 
menos a cada 12 horas), esses textos são gravados 
com seus respectivos rótulos de tempo.  

Excetuando-se os dados pessoais, todos os 
outros dados estão associados a uma internação do 
paciente. Em uma nova internação somente os 
dados pessoais são aproveitados, inclusive o 
número de registro dentro do hospital, o qual 
identifica inequivocamente um paciente.  

 
Resultados  
 

 Os profissionais de saúde que atuam na 
UTI já avaliaram um protótipo do sistema. A partir 
desse protótipo e dos novos requisitos solicitados 
está sendo feita uma versão totalmente funcional. 

Esta nova versão será provida de relatórios mais 
detalhados que os gerados atualmente e um 
módulo para análises estatísticas.  As figuras 1, 2, e 
3 apresentam a interface do protótipo de registro 
eletrônico para a UTI. 

Dentro de um processo cooperativo e 
colaborativo, médicos e enfermeiros têm contribuído 
no desenvolvimento e avaliação do sistema. Os 
usuários destacam a legibilidade das informações, a 
automatização de alguns processos e a facilidade 
na recuperação de dados como principais 
vantagens até o momento. 

O banco de dados atende a uma das 
principais solicitações dos usuários: a recuperação 
de informações de forma ágil e segura. Em relação 
ao aspecto temporal dos dados, o SGBDR utilizado 
supre as necessidades da UTI.  

 

 
 

Figura 1 – Dados pessoais do paciente e alguns 
dados de internação 

 

 
 

Figura 2 – Acompanhamento do paciente: sinais 
vitais e  informações sobre o balanço hídrico 
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Figura 3 – Entrada dos textos de evolução médica, 
de enfermagem e lista de diagnósticos. 
 

Discussão e conclusões 
 

O uso de um Sistema Gerenciador de Banco 
de Dados Relacional (SGBDR) para 
armazenamento dos dados permite independência 
no uso de ferramentas de desenvolvimento, uma 
maior facilidade na expansão do sistema 
(flexibilidade). O uso de recursos de Structured 
Query Language (SQL) sobre um SGBDR 
possibilita a geração de informações a respeito de 
uma internação ou um conjunto delas [12].  

Nesse sentido já está sendo feito um 
levantamento dos requisitos para desenvolvimento 
um módulo específico para geração de estatísticas, 
que iniciará a primeira etapa de evolução do 
registro eletrônico para um sistema de informações 
da UTI.  

Uma outra preocupação deste trabalho é 
estudar formas amigáveis de apresentação dos 
dados, a fim de fornecer informações com mais 
qualidade e de fácil interpretação. A  Figura 4 
apresenta um exemplo de comportamento da 
temperatura corporal de um paciente em um 
período de tempo.  

Com o intuito de aproximar cada vez mais o 
sistema às especificações exigidas para PEPs, 
dentro em breve serão realizados testes com 
assinatura digital [13][14] como forma de garantir a 
integridade e a autenticidade das evoluções 
médicas associadas a um internação. Também 
serão realizados estudos sobre intercâmbio de 
informações utilizando padrão XML [15] e 
padronização da informação médica com uso de 
vocabulários médicos. Este trabalho também pode 
ser direcionado para o estudo de uma ontologia [16] 
específica para UTIs. 

 

 
 

Figura 4 – Gráfico de análise da temperatura de um 
paciente ao longo do tempo (em horas). 
 

 O sistema de registro eletrônico pode ser 
usado para o ensino de informática médica a 
estudantes de medicina e enfermagem. Isso pode 
ser feito, inicialmente, por meio de restrições de 
acesso que não permitam ao estudante alterar 
dados ou ter acesso à identidade dos paciente. 
Posteriormente, por meio de pesquisas que 
envolvam profissionais de educação.  
 O conhecimento e a experiência adquiridos 
no decorrer deste trabalho projeto poderão auxiliar 
outras pesquisas que abordem a criação de 
modelos de informação para prontuários eletrônicos 
do paciente. 
 De acordo [5], o PEP é um processo e não 
um produto. Sendo assim, mesmo que haja 
barreiras para implantação de registros eletrônicos, 
esses sistemas podem trazer resultados para o 
sistema de saúde como um todo. 
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Resumo - Este artigo apresenta uma proposta de implementação de um sistema informatizado de apoio à 
decisão para classificação de pacientes em assistência domiciliar. O estudo baseia-se na proposta de 
estabelecimento de critérios técnicos para elegibilidade e classificação da complexidade, nos casos de 
internação domiciliária da ABEMID - Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliária. 

  
Descritores: Internamento Domiciliar, Grau de Complexidade, Elegibilidade, Padronização. 

  
Abstract- This paper suggest a implementation for a classification’s system to patients needing health 
homecare. The study is based in technical criteria for eligibility in the cases of domiciliary internment developed 
by ABEMID - Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliária.  

 
Key-words: Domiciliary Internment, Complexity Grade, Eligibility, Standardization. 
 
 
1. Introdução 
 
 Segundo definição da ANVISA(2003)1, o 
termo genérico “Assistência Domiciliar” representa 
diversas modalidades de atenção à saúde 
desenvolvidas no domicílio, entre elas o 
Atendimento e a Internação Domiciliar. 

Entende-se como “Atenção Domiciliar” o 
desenvolvimento de ações de promoção à saúde, 
prevenção de doenças e complicações, abrangendo 
a assistência e reabilitação desenvolvidas no  
domicílio. 

Define-se “Atendimento Domiciliar” como um 
conjunto de atividades de caráter ambulatorial, 
programadas e continuadas por meio de ações 
preventivas e/ou assistenciais com participação de 
equipe multi-profissional. Já o termo “Internação 
Domiciliar” representa um conjunto de atividades 
caracterizadas pela atenção em tempo integral para 
pacientes com quadros clínicos mais complexos e 
com necessidade de tecnologia especializada de 
recursos humanos, equipamentos, materiais, 
medicamentos, atendimento de 
urgência/emergência e transporte. 

Duarte(2000) refere que a Internação 
Domiciliária é uma opção segura e eficiente para o 
atendimento à determinados tipos de pacientes que, 
mesmo após a estabilização do quadro clínico 
continuam necessitando de cuidados especializados 
                                                 
1 Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

de profissionais de saúde no dia-a-dia e outros 
recursos.Tem como objetivo a promoção, 
manutenção e/ou restauração da saúde do paciente 
e o desenvolvimento e adaptação de suas funções 
de maneira a favorecer o restabelecimento de sua 
independência e a preservação de sua autonomia. 
 Esta modalidade de atendimento de saúde 
proporciona ao cliente assistido a individualização 
da assistência prestada, menor possibilidade de 
desenvolvimento de infecções, maior possibilidade 
de envolvimento da família no processo de 
planejamento e execução dos cuidados necessários. 
ANDERSON(1986), apud Duarte(2000), cita que 
estudos internacionais têm demonstrado que as 
intervenções na assistência domiciliar equivalem a 
um terço do custo das intervenções realizadas 
comparativamente em ambiente hospitalar. 
 Neste sentido, segundo CRUZ(2001), a 
implantação de serviços de saúde domiciliar pode 
ser a estratégia que possibilitará um maior 
aproveitamento dos leitos hospitalares e um melhor 
atendimento das necessidades terapêuticas dos 
grupos humanos na comunidade.  

Segundo VILAR(2002), os critérios de 
admissão em internamento domiciliar são bastante 
diversos, pois se baseiam no tipo de serviço que a 
agência de homecare ou o hospital prestador de 
serviço de internamento domiciliar se propõe a 
realizar. 

Algumas instituições só admitem pacientes 
com condições clínicas estabilizadas, outros utilizam 
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uma estrutura de leito de cuidados intensivos em 
domicílio. 

A ANVISA(2003), preconiza o termo “Critérios 
de Elegibilidade”, como um conjunto de informações 
que permite avaliar o enquadramento do paciente na 
modalidade de Assistência Domiciliar disponível 
pelo Serviço de Assistência Domiciliar. Segundo 
BARROS(1999), os requisitos básicos para a 
internação domiciliária são três: circunstância 
individual do enfermo, condições ambientais e 
característica do grupo familiar, contudo não há um 
padrão pré-estabelecido entre as diversas agências 
existentes.  

O primeiro passo na escolha do paciente é a 
avaliação de sua elegibilidade, o segundo é 
classificar a complexidade do atendimento proposto. 
Isto denotará a necessária mobilização de recursos 
materiais e profissionais para o perfeito 
atendimento, concomitante a definição do custo do 
serviço proposto. 
 Outro fator importante a ser considerado no 
desenvolvimento deste trabalho é a possibilidade de 
avaliação periódica das intervenções, facilitando a 
revisão de todo o processo do atendimento 
domiciliar. A revisão do processo deve incluir a 
adequação dos cuidados e as respostas do cliente 
às intervenções executadas.  

 
 

2. Proposta 
 
 A proposta da implementação de sistema 
infomatizado para avaliação dos critérios de 
elegibilidade em assistência domiciliar baseia-se em 
classificação de pacientes que será realizada 
avaliando-se o grau de complexidade dos cuidados 
necessários para este atendimento, e não da 
gravidade da doença do paciente. Tendo o paciente 
um certo grau de complexidade em seu 
atendimento, considerar-se-á elegível para o 
atendimento domiciliar.  
 A realização desta classificação ainda não 
está automatizada, sendo baseada por critérios 
diversos e de forma manual, trazendo grandes 
dificuldades para sua execução. Para resolver estas 
dificuldades serão utilizados neste trabalho os 
critérios técnicos preconizados pela ABEMID2, 
criando um sistema automático de classificação, 
através de um sistema de apoio a decisão. 
3. Metodologia 
 
 O sistema será realizado com a utilização do 
Shell Expert SINTA3, que classificará os pacientes 
conforme sua elegibilidade ou não e definirá seu 

                                                 
2 Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliária 
3 Shell Expert SINTA [programa de computador] 

grau de complexidade. Utiliza-se itens de avaliação, 
que são agrupados por critérios técnicos com 
“scores” pré-estabelecidos pela ABEMID, criando-se 
premissas, as quais, no sistema de apoio a decisão, 
são transformadas em regras.   
 Utiliza-se o grau de complexidade dos 
cuidados necessários e não a gravidade da doença, 
porque a base do atendimento domiciliar é o suporte 
assistencial multidisciplinar necessário a 
determinado paciente. 

Os pacientes são classificados em não 
elegíveis e elegíveis para a internação domiciliária, 
sendo os elegíveis divididos em: 

� Pacientes de Baixa complexidade, 
� Pacientes de Média complexidade e 
� Pacientes de Alta complexidade. 

 
Os itens de avaliação dos pacientes são: 
1 - Uso de sonda vesical – 

I. sem sonda, 
II. uso permanente 

III. uso intermitente; 
2 - Presença de traqueostomia –  

I. sem traqueostomia,  
II. traqueostomia sem aspiração 

III. traqueostomia com aspiração; 
3 - Necessidade ou não de aspiração de vias 
aéreas; 
4 - Uso de acesso venoso –  

I. sem acesso,  
II. acesso contínuo 

III. acesso intermitente; 
5 - Prescrição ou não de diálise domiciliar; 
6 - Quimioterapia –  

I. oral,  
II. subcutânea,  

III. intravenosa ou tecal  
IV. sem necessidade de quimioterapia; 

7 - Necessidade de suporte ventilatório –  
I. oxigênio contínuo  
II. oxigênio intermitente,  

III. ventilação mecânica contínua  
IV. ventilação intermitente  
V. sem necessidade de suporte 

ventilatório; 
 
8 - Presença de úlcera de pressão –  

I. grau 1,  
II. grau 2,  

III. grau 3,  
IV. grau 4 
V. ausência; 

9 - Grau de atividade da vida diária –  
I. independente,  
II. semi-dependente   

III. dependente total; 
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10 - Dependência de reabilitação Fisioterápica ou 
Fonoterápica –  

I. independente  
II. dependente; 

11 - Terapia Nutricional –  
I. suplementação oral,  
II. gastrostomia,  

III. sonda gastroenteral ou jejunostomia  
IV. Nutrição Parenteral Total. 

 
Observações: 
Relativamente ao Item “9”: 

♦ Entende-se por paciente parcialmente 
dependente, aquele que apresenta duas ou 
mais das condições a seguir: 

a - Somente mobiliza-se do leito com ajuda de 
terceiros; 
b - Apresenta nível de consciência com 
confusão mental; 
c -Faz uso de medicações intravenosas de 
caráter intermitente; 
d -Necessita de curativos especializados -
cirúrgicos diários. 

 
♦ Entende-se por paciente totalmente 

dependente, aquele que: 
a - Apresenta-se em prótese ventilatória 
contínua ou intermitente com 3 ou mais 
intervenções diárias; 
b - Apresenta-se inconsciente/comatoso ou 
totalmente restrito ao leito, associado a 
necessidade de algum dos suportes 
terapêuticos (cateter vesical, traqueostomia, 
acesso venoso e diálise domiciliar); 
c - Faz uso de medicações intravenosas de 
caráter contínuo; 
d - Possui cirurgia de fixação de coluna, em 
decorrência e instabilidade grave, com menos 
de 60 dias de pós operatório. 

 
 
Os itens de avaliação são classificados e agrupados 
conforme tabela a seguir: 
 
Alto � Traqueostomia com 

aspiração; 
� Acesso venoso contínuo; 
� Diálise domiciliar; 
� Quimioterapia intra tecal; 
� Úlcera de pressão grau 4; 
� Cuidados técnicos - 

Dependente total; 
� Nutrição Parenteral Total. 

Bom � Acesso venoso intermitente; 
� Ventilação mecânica 

intermitente; 
� Úlcera de pressão grau 3. 

Intermediário � Aspiração de vias aéreas 
superiores; 

� Quimioterapia sub-cutânea; 
� Oxigênio contínuo; 
� Úlcera de pressão grau 2; 
� Uso de sonda naso-enteral 

ou jejunostomia. 
Baixo � Sonda vesical intermitente; 

� Traqueostomia sem 
aspiração; 

� Oxigênio intermitente; 
� Úlcera de pressão grau 1; 
� Cuidados técnicos – Semi-

dependente; 
� Reabilitação – Dependente; 
� Gastrostomia. 

Insuficiente � Sonda vesical permanente; 
� Quimioterapia oral; 
� Suplementação oral. 

 
 
 

 
Tabela 1 - Critérios de Classificação 

 
 
4. Implementação 
 
 As regras foram implementadas no Shell 
Expert SINTA, que é um software gratuito criado 
pela Universidade Federal do Ceará, para o 
desenvolvimento de sistemas especialistas.  

A criação da base de conhecimentos é um 
dos pontos críticos na elaboração de um sistema 
especialista. Existem diversas formas para a 
representação do conhecimento por parte do 
projetista do conhecimento - aquele que se 
encarrega da extração do saber de um especialista. 
As mais utilizadas são as chamadas regras de 
produção: são regras no formato se - então, 
permitindo-se o uso dos conectivos lógicos (E, OU, 
NÃO, e outros desejados), além do tratamento de 
incertezas, garantindo maior legibilidade da base de 
conhecimentos.  

O Expert SINTA utiliza algumas regras de 
cálculo de incertezas que utilizam, inclusive, o fator 
de confiança do usuário em relação às respostas 
dadas. 

De acordo com as premissas relacionadas a 
seguir, foram desenvolvidas até o presente 
momento 71 regras de produção. 

As dificuldades encontradas foram 
principalmente relacionadas ao grande número de 
combinações possíveis devido ao número de itens 
de avaliação. 

A seguir relaciona-se 10 das 39 premissas 
desenvolvidas a partir dos itens de avaliação, de 
onde foram obtidas as regras de produção: 
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� Todo paciente que obtiver dois critérios “Alto”, 
será considerado de alta complexidade; 

� Todo paciente que obtiver pelo menos um 
critério “Alto” já será considerado de média 
complexidade, podendo progredir para de Alta 
complexidade; 

� Todo paciente com Nutrição Parenteral Total já 
será considerado de média complexidade, 
podendo progredir para de Alta complexidade; 

� Todo paciente com traqueostomia com 
necessidade de aspiração já será considerado 
de média complexidade, podendo progredir para 
de Alta complexidade; 

� Todo paciente com grau de atividade diária 
semi-dependente e com acesso venoso 
intermitente já será considerado de média 
complexidade, podendo progredir para de Alta 
complexidade; 

� Todo paciente que necessita de suporte 
ventilatório e acesso venoso é elegível; 

� Todo paciente que necessite de aspiração de 
vias aéreas superiores é elegível; 

� Todo paciente portador de sonda vesical e 
acesso venoso é elegível; 

� Todo paciente com 2 critérios “Bom” é elegível; 
� Todo paciente com 1 critério “Bom” e 2 critérios 

“Intermediário” é elegível; 
� Todo paciente com 1 critério “Bom” e 2 critérios 

“Baixo” é elegível; 
� Todo paciente com 3 critérios “Intermediário” é 

elegível; 
� Todo paciente com 2 critérios “Intermediário” e 1 

critério “Baixo” é elegível; 
� Todo paciente com 2 critérios “Intermediário” e 2 

critérios “Insuficiente” é elegível; 
� Todo paciente com 1 critério “Intermediário” e 3 

critérios “Baixo” é elegível; 
� Todo paciente com 4 critérios “Baixo” é elegível; 
� Todo paciente com 3 critérios “Baixo” e 2 

critérios “Insuficiente” é elegível; 
� Todo paciente com 1 critério “Alto”, 3 critérios 

“Bom” e 1 critério “Intermediário” é de alta 
complexidade; 

� Todo paciente com 1 critério “Alto”, 3 critérios 
“Bom” e 2 critério “Baixo” é de alta 
complexidade; 

� Todo paciente com 1 critério “Alto” e 5 critérios 
“Intermediário” é de alta complexidade; 

� Todo paciente com 1 critério “Alto”, 2 critérios 
“Bom” e 2 critérios “Intermediário” é de alta 
complexidade; 

� Todo paciente com 1 critério “Alto”, 2 critérios 
“Bom”, 1 critério “Intermediário” e 2 critérios 
“Baixo” é de alta complexidade; 

� Todo paciente com 1 critério “Alto”, 1 critério 
“Bom”, 4 critérios “Intermediário” é de alta 
complexidade; 

� Todo paciente com 1 critério “Alto”, 1 critério 
“Bom” e 3 critério “Intermediário” e 1 critério 
“Baixo” é de alta complexidade; 

� Todo paciente com 3 critérios “Bom” e 3 critérios 
“Intermediário” é de alta complexidade; 

� Todo paciente com 3 critérios “Bom” e 2 critérios 
“Intermediário” e 1 critério “Baixo” é de alta 
complexidade; 

� Todo paciente com 3 critérios “Bom” e 1 critério 
“Insuficiente” é de média complexidade; 

� Todo paciente com 2 critérios “Bom” e 2 critérios 
“Intermediário” é de média complexidade; 

� Todo paciente com 2 critérios “Bom”, 1 critério 
“Intermediário” e 1 critério “Baixo” é de média 
complexidade; 

� Todo paciente com 2 critérios “Bom”, 1 critério 
“Intermediário” e 2 critérios “Insuficiente” é de 
média complexidade; 

� Todo paciente com 2 critérios “Bom” e 3 critérios 
“Baixo” é de média complexidade; 

� Todo paciente com 1 critério “Bom” e 3 critérios 
“Intermediário” é de média complexidade; 

� Todo paciente com 1 critério “Bom”, 2 critérios 
“Intermediário” e 2 critério “Baixo” é de média 
complexidade; 

� Todo paciente com 1 critério “Bom”, 2 critérios 
“Intermediário”, 1 critério “Baixo” e 1 critério 
“Insuficiente” é de média complexidade; 

� Todo paciente com 5 critérios “Intermediário” é 
de média complexidade; 

� Todo paciente com 4 critérios “Intermediário”, 1 
critério “Baixo” ou 1 critério “Insuficiente” é de 
média complexidade; 

� Todo paciente com 3 critérios “Intermediário”, 2 
critérios “Baixo” é de média complexidade; 

� Todo paciente com 3 critérios “Intermediário”, 1 
critério “Baixo” e 2 critérios “Insuficiente” é de 
média complexidade; 

� Todo paciente com 2 critérios “Intermediário” e 4 
critérios “Baixo” é de média complexidade. 

 
 
 
5. Resultados 
 
 Demonstra-se a seguir algumas regras de 
produção desenvolvidas, implementadas no Shell 
Expert SINTA e testadas:  
  Regra 1 
    SE Traqueostomia = com aspiração 
    E  Acesso Venoso = contínuo 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 2 
    SE Traqueostomia = com aspiração 
    E  Diálise domiciliar = Sim 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
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  Regra 3 
    SE Traqueostomia = com aspiração 
    E  Quimioterapia = venosa ou intratecal 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 4 
    SE Traqueostomia = com aspiração 
    E  Suporte ventilatório = ventilação mecânica 
contínua 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 5 
    SE Traqueostomia = com aspiração 
    E  Úlcera de pressão = grau 4 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 6 
    SE Traqueostomia = com aspiração 
    E  Grau de atividade diária = dependente total 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 7 
    SE Traqueostomia = com aspiração 
    E  Terapia Nutricional = nutrição parenteral total 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 8 
    SE Acesso Venoso = contínuo 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 9 
    SE Diálise domiciliar = Sim 
    E  Quimioterapia = venosa ou intratecal 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 10 
    SE Diálise domiciliar = Sim 
    E  Suporte ventilatório = ventilação mecânica 
contínua 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 11 
    SE Diálise domiciliar = Sim 
    E  Úlcera de pressão = grau 4 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 12 
    SE Diálise domiciliar = Sim 
    E  Grau de atividade diária = dependente total 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 13 
    SE Diálise domiciliar = Sim 
    E  Terapia Nutricional = nutrição parenteral total 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 

Regra 14 
    SE Quimioterapia = venosa ou intratecal 
    E  Suporte ventilatório = ventilação mecânica 
contínua 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 15 
    SE Quimioterapia = venosa ou intratecal 
    E  Úlcera de pressão = grau 4 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 16 
    SE Quimioterapia = venosa ou intratecal 
    E  Grau de atividade diária = dependente total 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 17 
    SE Quimioterapia = venosa ou intratecal 
    E  Terapia Nutricional = nutrição parenteral total 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 18 
    SE Suporte ventilatório = ventilação mecânica 
contínua 
    E  Úlcera de pressão = grau 4 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 19 
    SE Suporte ventilatório = ventilação mecânica 
contínua 
    E  Grau de atividade diária = dependente total 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
  Regra 20 
    SE Suporte ventilatório = ventilação mecânica 
contínua 
    E  Terapia Nutricional = nutrição parenteral total 
    ENTÃO Alta complexidade = Sim CNF 100% 
 
 
 
 
 
6. Conclusões 
 
 A padronização da determinação da 
elegibilidade de um paciente candidato à assistência 
domiciliar é um grande avanço no relacionamento 
com o prestador de serviço – plano de saúde, pois 
estes poderão de uma forma simples e rápida definir 
os recursos para o atendimento dos pacientes. 
Assim sendo, os recursos serão alocados 
previamente de comum acordo entre as partes, o 
que evitará problemas futuros tais como glosas da 
conta e de sub-locação dos recursos, o que poderia 
acarretar prejuízos ao paciente. 
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 Observa-se ainda, que este sistema poderá 
também ser utilizado como instrumento de avaliação 
da evolução do paciente, pois a indicação do 
decréscimo da complexidade de seu atendimento 
significará melhora clínica do mesmo.  
 A automatização agilizará o processo de 
classificação, o que pode significar diminuição do 
tempo do processo de ingresso do paciente no 
programa de assistência domiciliar. 
 Com a aplicação desta padronização, será 
possível reconhecer o momento em que o paciente 
estará apto a ter alta do serviço. . 
 A utilização de sistemas especialistas vêm de 
encontro à demanda gerada por diversos fatores, 
dentre os quais se destacam: a dificuldade de 
acesso a especialistas humanos em determinadas 
regiões, o armazenamento e humanos, treinamento 
de profissionais e imparcialidade na tomada de 
decisões.  
 O Sistema de Classificação e Elegibilidade de 
Pacientes Para Assistência Domiciliar servirá como 
ferramenta de apoio à tomada de decisões por parte 
do especialista. Com a utilização deste sistema 
haverá ganhos principalmente advindos da 
formalização do conhecimento de vários 
especialistas.  
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Resumo – Raciocinadores baseados em casos (CBR) é uma pratica relativamente nova na área de saúde. Este 
artigo apresenta uma aplicação de inteligência artificial em saúde, especificamente o Raciocínio Baseado em 
Casos aplicado no auxílio à conduta no paciente com dor torácica. Utilizando uma ferramenta chamada CBR-
Works, que busca casos armazenados semelhantes aos propostos, espera-se diminuir as chances de uma 
escolha errada das rotas de dor torácica. 
 
Palavras-chave: Informática Médica, Dor Torácica, Inteligência Artificial, Raciocínio Baseado em Casos, CBR. 
 
Abstract – Reasoners case based (CBR) is one relatively new practice in the area of health. This article presents 
an application of artificial intelligence in health, specifically the case based reasoning applied in the aid to the 
conduct in the patient with thoracic pain. Using a called tool CBR-Works, that looks for stored cases similar to 
those proposed, it hopes to diminish the chances of a wrong choice of the decision routes of thoracic pain.  
 
Key-words: Medical Informatics, Chest Pain, Artificial Intelligence, Case Based Reasoning, CBR  
 
 
 
Introdução  
 

A dor torácica é um dos problemas mais 
comuns na clínica médica, e uma das causas mais 
prevalentes de internação. Ocorrem 3 a 6 milhões 
de atendimento por dor no peito em emergência por 
ano nos EUA [1]. 

Cerca de 5 a 10 % dos pacientes do total de 
atendimentos na emergência são devido à dor 
torácica. Destes, 20 a 35% têm uma Síndrome 
Coronariana Aguda (SCA) [2]. 

A dor torácica pode ter origem em outros 
órgãos, não somente ser originária do coração, 
como[3] : 

• Intra-Torácicas: Aorta, árvore brônquica, 
pleura, mediastino, esôfago, diafrágma. 

• Cervical ou Parede Torácica. 
• Subdiafragmáticas: estômago, duodeno, 

pâncreas, vesícula biliar. 
Somente 10-15% dos pacientes com dor no 

peito resultam em infarto agudo do miocárdio (IAM). 

Ao se dispor de uma ferramenta de auxílio 
à decisão na avaliação da dor torácica, o que se 
propõe é uma redução na liberação equivocada do 
paciente para casa, ao se subestimar o estado do 
paciente. O que pode representar uma elevada taxa 
de mortalidade. E por outro lado, ajudar a evitar que 
o paciente fique internado, até mesmo em Unidade 
Coronariana ou realizando exames desnecessários, 
por superestimar a gravidade da dor torácica no 
paciente. 

A avaliação inicial do paciente, 
normalmente nos primeiros 10 minutos, deve definir 
basicamente se há e qual é o tipo de alteração no 
eletrocardiograma (ECG) e qual a característica da 
dor. O que acaba por definir qual rota será tomada, 
no sentido de propor exames subseqüentes e 
definir a gravidade do caso, ou mesmo a não 
gravidade, figura 1. As Tabelas I e II, demonstram 
como deve ser a avaliação imediata e a 
classificação da dor torácica, respectivamente. Já a 
avaliação do ECG está exemplificada na Tabela III. 
Estes itens são importantes na definição das rotas a 
serem seguidas na conduta do paciente. 
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Tabela I – Avaliação imediata. 

       Avaliação Imediata (< 10 Minutos): 
 
Anamnese e exames físicos breves e direcionados 
(identificar candidatos à reperfusão) 
 
Dados vitais / Monitorização cardíaca contínua. 
 
Saturação de oxigênio 
 
ECG 12 derivações 
 
Acesso IV 
 
Exames laboratoriais: marcadores cardíacos, 
eletrólitos e coagulação. 
 
Rx de tórax 
 
 
 
 
Tabela II - Inicialmente deve-se avaliar com cuidado 

as características da dor torácica. 
Classificação da dor torácica: 

 
Tipo A - Dor definitivamente anginosa:  
A dor é muito sugestiva, definitivamente anginosa. 
Leva a quase certeza do diagnóstico, independente 
dos exames. 
 
Tipo B - Dor provavelmente anginosa:  
A isquemia é a principal hipótese, exigindo porém, 
exames complementares para confirmação.  
 
Tipo C - Dor provavelmente não anginosa: 
A isquemia não é a principal hipótese, porém exige 
exames para excluir o diagnóstico. 
 
Tipo D - Dor definitivamente não anginosa: 
A isquemia não faz parte do diagnóstico diferencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela III – Avaliação das alterações o ECG. 

Avaliação do ECG: 
 
Supradesnível de ST: 
Nova ou presumivelmente nova elevação do ST no 

ponto J em duas ou mais derivações contíguas, 
2mm nas derivações V1, V2 ou V3 e 1mm nas 
outras derivações. 
 
Bloqueio de ramo esquerdo: 
Complexos QRS > 120ms com morfologia Qs ou 
rS em V1 e ausência de q em D1 , V5 ou V6. 
 
Infradesnível do ST ou inversão da onda T: 
Desvio negativo do ponto J > 0.5 mm em pelo 
menos 2 derivações contíguas, ou 
Inversão da onda T > 2 mm simétrica em pelo 
menos 2 derivações contíguas. 
 
Normal ou inespecífico: 
Alteração de repolarização, áreas eletricamente 
inativas, normal ou inespecífico. 
 
 

 
 

 
 
Figura 1 – Algoritmo de Dor Torácica. 
 
 
 
 
Metodologia 
 

Usou-se para a validação da solução uma 
base de dados, da Santa Casa de Misericórdia de 
Curitiba PUCPR [4], com 350 pacientes, atendidos 
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no serviço de dor torácica, em que foram avaliados 
11 itens, os quais se denominaram atributos, que 
são: 

Dosagem sérica da enzima CPKmb 
(Cretinofosfoquinase ligada ao miocárdio), qual foi o 
diagnóstico, o diagnóstico final, a intensidade da 
dor, o eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma, a 
idade do paciente, se findou em óbito, qual foi a 
classificação da rota de conduta, o sexo do paciente 
e teste ergométrico. 

Uma parte importante do processo de 
caracterização de um problema no CBR é o nível de 
abstração. Deve ser o mais próximo possível da 
realidade do contexto analisado.  

Antes da inserção de dados numa aplicação 
de CBR, há necessidade de se entender os 
conceitos inerentes à aplicação antes da 
modelagem do problema. 

Na construção de uma aplicação no 
sistema CBR-Works, usa-se uma terminologia 
especifica para identificar elementos da 
modelagem. A equipe interdisciplinar deve dominar 
conceitos como o Domínio, significa a abrangência 
do contexto da aplicação, a Base de casos, é a 
base de dados onde são armazenados os dados 
dos casos e o Modelo, que contém todas as 
informações descrevendo as relações entre os 
dados dos casos e a terminologia do domínio. 

O raciocínio baseado em casos é baseado 
na idéia de que novos problemas podem ser 
resolvidos usando soluções passadas. Visa buscar 
uma solução semelhante para um problema atual 
através do estabelecimento do grau de similaridade 
com uma experiência passada, armazenada em 
uma base de dados de casos [6]. 

O modelo de raciocínio baseado em casos se 
dá em 4 etapas, conforme figura 2: 
 

• Recupera um caso relevante; 
• Avalia como o caso recuperado se aplica à 

nova situação; 
• Adapta o caso para a aplicação; 
• Aprende armazenando sucessos e falhas 

como novos casos. 
 

Base de Casos

Casos
anteriores

Novo
Caso

Aprendizado
de caso

Caso
recuperado

Caso
testado

Caso
Solucionado

Problema

Solução
Confirmada Solução

Sugerida

Recuperar

Reuso

Revisão

Retenção

 

Figura 2 – Conceituação dos modelos 
 
 
Aprendizado 
  
 A retenção de novos casos, equivale a 
aprendizado de novos casos ou de conhecimento 
relevantes abstraídos de casos individuais [7].  
O CBR aprende armazenando novas soluções 
usando-as para futura utilização e por aprendizado 
por falhas, para que em situações futuras possam 
ser evitadas [6]. 
 O maior grau de similaridade se dá quanto 
mais casos são armazenados, tornando-o mais 
eficiente e eficaz. 
 
Índices 
   

A definição dos atributos que será 
necessário para a comparação entre um caso e a 
situação presente é uma parte importante para que 
se possa recuperar os casos similares. Esses 
atributos são chamados de índices. 

Índices são entidades de informação de um 
caso que são relevantes para a determinação da 
similaridade entre um caso e a pergunta ou 
problema [7]. 

A experiência do especialista é demasiado 
importante nesse momento, pode-se tomar como 
exemplo um especialista que possui um paciente 
que apresenta um conjunto de sintomas. Esse 
conjunto de sintomas é o responsável pela 
determinação do diagnóstico provável para o 
problema apresentado pelo paciente. O índice que 
mais prediz será formado por este conjunto de 
sintomas. 

CBIS’2004 716

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



Índices úteis são aqueles que referenciam 
adequadamente a meta de recuperação presente, 
ou seja, devem diferenciar um caso como útil à 
solução [7]. 
 
Similaridade 
 
 A medida de similaridade define como será 
calculada a similaridade entre a situação atual e um 
determinado caso na base de casos [7]. Cada 
atributo do problema é atribuído um valor de 
importância e um valor de similaridade para a 
posterior recuperação. Os casos na base de casos 
são ordenados de acordo com seu valor de 
similaridade e os casos mais similares são 
sugeridos como solução potencial para o problema 
presente. 
 
Recuperação de casos 
  
 O processo de recuperação de casos é 
iniciado com uma descrição parcial do problema 
atual e termina quando um caso ou conjunto de 
casos prévios que satisfaz a busca é encontrado 
[7]. O usuário insere um conjunto mínimo de dados, 
para poder gerar sua primeira busca. O sistema usa 
os valores de similaridades e peso pré-definidos 
para a busca na base, retornando os casos 
suficientemente similares aos da consulta. 
  
Resultados 
 
 Neste trabalho, foram usados os valores 
default do sistema, ou seja, não foi atribuído grau 
de importância para cada um dos atributos, todos 
foram considerados como peso 1 (um), o 
especialista, no momento da modelagem do 
domínio, irá determinar este peso de acordo com o 
grau de importância do conjunto de sintomas.  

Alimentando-se as opções dos atributos, 
Figura 3, nos espaços indicados como Query, 
propõe-se um Novo Caso, que pode ser um 
paciente real que acaba de ser admitido na 
Unidade de Dor Torácica. Não há necessidade de 
alimentar todos os espaços, ficando sem 
preenchimento os atributos “diag” e “óbito”, neste 
caso, mas quanto mais atributos são levados em 
consideração, maior o grau de precisão de 
similaridade. 

Ao se executar o software, conseguiu-se 
um grau de similaridade de 94,1%, como observado 
no caso 42, conforme a base de dados empregada, 
entre o Novo Caso, e um caso da base de dados, e 
que foi utilizado a rota 2, e o que destoou foram a 
idade e o nível de CPKmb – Caso 44 da base de 
dados.  

Ainda neste exemplo observa-se um grau 
de similaridade de 93,0%, similaridade um pouco 
menor do que o primeiro caso levantado, quando 
comparado com o Novo Caso, e que foi adotada a 
rota 3, e o que destoou foram a idade e o nível de 
CPKmb – Caso 42 da base de dados.  

 

 
 
Figura 3 – Atributos empregados em um Novo 
Caso. 
 

Chamando a atenção do especialista para a 
rota empregada em casos passados, e como se 
desenvolveram os casos similares, e qual foi o 
diagnóstico, o que auxilia na tomada de decisão.  
 
Discussão e Conclusões 
 

O CBR tem demonstrado ser uma ferramenta 
valiosa no diagnóstico precoce da dor torácica, 
como demonstrado na figura 2, onde na 
comparação de dois casos similares, um foi 
classificado para a rota 2 e o outro para rota 3. 
Nota-se uma diferença mínima nos valores, mas 
crucial quando deve-se decidir qual melhor rota, 
sem detrimento da qualidade de atendimento. Isto 
implica numa economia sem precedentes na 
unidade de dor torácica.  

Os recursos da Tecnologia da Informação 
estão cada vez mais sendo utilizados para 
minimizar possíveis erros humanos nos serviços 
prestados na área de saúde. 

Implementação de algoritmos inteligentes é 
uma premissa nos sistemas de tecnologia em 
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saúde, onde a massa de dados é muito grande e as 
variações de comportamento dos dados é mínima, 
deixando escapar pequenos detalhes, mas cruciais 
quando tratamos da saúde humana.  

A reutilização de casos se mostra 
extremamente útil para seres humanos e máquinas 
que tenham a sua disposição informações sobre 
experiências prévias. Isto porque a reutilização 
dessas informações poderá evitar a repetição de 
grande parcela do esforço necessário para se obter 
uma determinada solução. 

  O CBR, em particular através do software 
CBR-Works, torna-se uma ferramenta de auxílio 
confiável agregando conhecimento ao especialista 
na tomada de decisões, não só no diagnóstico da 
dor torácica como em qualquer “situação” na 
medicina e em outras áreas, que disponha de uma 
base de dados real. 

O software CBR-Works permite ajustar o 
domínio do problema de acordo com as 
necessidades de cada instituição, pois não depende 
de protocolos prontos. A resistência por parte dos 
profissionais envolvidos na resolução de um 
problema é um fator que deve ser considerado. Por 
exemplo, ao se adquirir um Sistema Hospitalar de 
informatização que não se adapta com o protocolo 
da instituição compradora, corre-se o risco da não 
adesão dos profissionais e perda do investimento, o 
que não ocorre com o CBR, só dependendo de uma 
base de dados sólida e confiável. 

 A revisão dos atributos, atribuição de pesos 
diferenciados para cada atributo, atribuição de grau 
de similaridade, inserção de novas bases de casos 
será tema de novo trabalho. 
 
 
Referências 
 
Bassan R, Pimenta L, Leães PE, Timerman A 
(2002). Sociedade Brasileira de Cardiologia. I 
Diretriz de Dor Torácica na Sala de Emergência. 
Arq Bras Cardiol; 79 (supl II): 1. 
 
Braunwald E, Zipes D, Libby P (2001). Heart 
Disease – A Textbook of Cardiovascular Medicine, 
6ª ed.  WB Saunders, Philadelphia. 
 
Ryan TJ, Antman EM, Brooks NH, Califf RM, Hillis 
LD, Hiratzka LF, Rapaport E, Riegel B, Russell RO, 
Smith EE III, Weaver WD (1999). 1999 update: 
ACC/AHA guidelines for the management of 
patients with acute myocardial infarction: executive 
summary and recommendations: a report of the 
American College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force on Practice Guidelines 

(Committee on Management of Acute Myocardial 
Infarction). Circulation. 100: 1016 –1030. 

Alpert And Thygesen, Et Al. (2000). Myocardial 
Infarction Redefined. JACC. Vol. 36, No. 3, 
September: 959–6. 
 
Tecinno GmbH. (1999), Manual do software CBR –  
Works 4, revision 1.0. 
Freitas R L.(1998). Sistemas Baseado em Casos, 
PUC – Campinas. 
 
Von Wangenheim, CG (2003).  Raciocínio Baseado 
em Casos, 1ª Ed. Editora Manole. 
 
 
Contatos 
 
Roberto Tsuneo Cervato Sato - 
robertosato@hotmail.com  
 
Ivo Rodrigues de Oliveira, Analista de Sistemas 
ivo@opusmultipla.com.br  
 
Bráulio Coelho Ávila - avila@ppgia.pucpr.br  
 
João da Silva Dias – jdias@ppgia.pucpr.br 
 

CBIS’2004 718

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo 
 
O Projeto Metraton é um sistema que oferece funcionalidades referentes a medição de índices de prognósticos 
em um Sistema Gerenciador de Informações para UTI (Projeto Ganesh). Essa solução informatizada tem o 
propósito de atuar como uma ferramenta para auxílio de Médicos Intensivistas na tomada de decisões e tem a 
intenção de conduzir a melhores resultados no tratamento de pacientes, solucionando problemas inerentes às 
dificuldades de estudo de quadros clínicos.  Estes problemas são resolvidos através de customizações, 
comparações e filtros de dados objetivando o seu o reaproveitamento através do sistema. 
Palavras-chave: Informática Médica, UTI, Evolução Clinica, Índices Prognósticos. 
 
Abstract 
 
The Metraton Project offers a system that provides functionalities associated to prognostic index measurement. 
It works integrated with an ICU management information system (Ganesh Project), providing functionalities 
related to measurement of prognostic indexes. The main goal of this system is to act as a decision tool for ICU 
doctors. This tool leads the best results in the patient treatment, helping to solve problems associated to 
difficulties in the study of clinical cases. These problems are solved through data customizations, comparisons 
and filters allowing reusing it throughout the system. 
Key-words: Medical Computer science, ICU, Clinical Evolution, Prognostic Indexes. 

 
 
 

1. Introdução 
 

O Trauma refere-se ao conjunto de 
perturbações causadas subitamente por 
um agente físico, de etiologia, natureza e 
extensão muito variadas, podendo estar 
situada nos diferentes segmentos 
corpóreos. A palavra trauma é uma palavra 
grega e seu significado é “ferida”, sendo 
que do ponto de vista da medicina pode-se 
considerar vários significados, sempre 
ligados a acontecimentos imprevistos e 
indesejáveis como acidentes de trânsito, 
trabalho entre outros [19].  

A medicina já possui métodos e 
conhecimentos para a utilização de um 
processo de abstração da complexidade 
para obtenção de resultados quanto aos 
procedimentos aplicados no tratamento de 

pacientes em uma Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI1), entre eles estão os 
escores para medição de Índices 
prognósticos [19, 11, 9].  

Analisando esses fatores, surgiu a 
necessidade de apresentar uma solução 
para medição de índices prognósticos 
integrados com um Sistema Gerenciador de 
Informações para UTI (Projeto Ganesh2),  
originando assim o Projeto Metraton3, que 
                                                 
1 UTI – Unidade de Terapia Intensiva – Unidade 
médica onde se concentra todo o técnico e processo 
terapêutico para o tratamento de pacientes 
extremamente graves. 
2 Ganesh – Filho de Shiva, seu significado é aquele 
que derrruba os obstáculos. 
3 Metraton - diz respeito aos anjos Serafins que estão 
próximos de Deus, e seu significado é aquele que 
governa em benefício dos habitantes da terra, em 
hebraico significa Reis dos Anjos. Como em um 
sistema gerenciador de informações para UTI, as 
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através da implementação de escalas 
padronizadas por especialistas da área de 
saúde provê essa solução. 

Para alcançar os objetivos foi 
realizada uma análise de requisitos junto a 
especialistas da área de saúde, com a 
finalidade de obter informações que 
permitiram a modelagem de uma fábrica de 
índices prognósticos. 

Uma fábrica de índices consiste 
inicialmente de um modelo relacional com 
a abstração dos pontos comuns que 
podem tornar o sistema mais genérico de 
forma que o aproveitamento dos dados 
gere informações mais consistentes em um 
processo de mineração de dados. Dessa 
forma, a implementação de novos índices é 
simplificada e pode haver um aumento de 
funcionalidades de forma padronizada 
utilizando os mesmos parâmetros com 
escores diferenciados. Conforme é 
apresentado na figura 1, existe um modelo 
relacional configurado em um banco de 
dados onde estão os pontos comuns e os 
dados registrados para utilização de 
determinados índices, incluindo a 
descrição, o grupo de variáveis fisiológicas 
e anatômicas utilizado, categorias entre 
outros.  

 
Figura 1 - Fábrica de Índices Prognósticos 

Um Sistema Gerenciador de 
Informações para UTI tem o propósito de 
informatizar este ambiente hospitalar 
acrescentando funcionalidades definidas 

                                                                               
funcionalidades relacionadas a índices prognósticos 
são fundamentais e de extrema importância, o 
sistema foi assim denominado. 
 

em módulos administrativos, relatórios e 
aplicação científica, onde se enquadra a 
medição dos índices. Assim, o médico 
pode de realizar o tratamento dos 
pacientes através de recursos para apoio à 
tomada de decisão obtendo melhores 
resultados. O escopo do Metraton é 
composto por funcionalidades que tem a 
capacidade para analisar informações de 
prontuário, prescrições, cuidados médicos 
e procedimentos médicos, além do 
acompanhamento da evolução clínica [6, 
13, 14, 15]. 

Em Curitiba (Paraná), a exemplo de 
outras cidades podem-se encontrar UTI´s 
Gerais, Cardiológicas (adulto e infantil), 
Neonatais (0 a 1 ano) e semi-intensiva. Em 
outras localidades existem Hospitais que 
oferecem unidades especificas.  

Nessas unidades são utilizados 
alguns índices, considerados como 
classificação de prognostica, sendo que 
alguns são mais consagrados pelo uso para 
pacientes adultos (APACHE II), crianças 
(PRISM II) e pacientes neonatais (PSI 
modificado) [19, 18, 9]. 

Alguns parâmetros são comuns entre 
os índices por existe uma especificidade 
entre eles que estão ligadas  a fatores 
como o estabelecimento de pré-requisitos 
mínimos para indicação da necessidade de 
internação, estratificação da severidade da 
doença com o prognóstico, o 
acompanhamento da evolução clínica do 
paciente e até mesmo fatores de 
comparação entre UTI, analisando 
desempenho e mortalidade hospitalar, 
avaliando ainda de forma indireta o custo 
benefício de determinados procedimentos 
ministrados em pacientes nas etapas da 
doença.  

O APACHE II (Acute Physiologic and 
Chronic Health Evaluation) tem o objetivo 
de quantificar a severidade de uma 
condição clínica em pacientes adultos e a 
partir de um índice estimar o risco de óbito 
[9].  
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Este índice caracteriza-se por ser de 
fácil e rápida execução para medidas 
rotineiras, devido ao fato de que as 
variáveis envolvidas são sinais vitais ou 
exames laboratoriais de rotina, sendo que 
não necessita de métodos invasivos para a 
obtenção de dados. São considerados 
também outros fatores como a interferência 
de uma condição cirúrgica [9].  

Para obter o índice APACHE II são 
considerados os somatórios de três 
escores, sendo A (Escores atribuídos aos 
piores desvios da normalidade de 
parâmetros fisiológicos), B (Escores 
atribuídos à idade do paciente) e C 
(Escores atribuídos a co-morbidade). 
Esses valores são obtidos através de 
tabelas que relacionam determinada 
variável com o respectivo escore [9]. 

O PRISM II (Pediatric Risk of 
Mortality) e o PSI Modificado (Physiologic 
Stability Index) possuem o mesmo objetivo 
do APACHE II, porém estão voltados, 
respectivamente, para pacientes 
pediátricos e neonatais. As principais 
características desses índices contemplam 
a avaliação da instabilidade fisiológica em 
pacientes neonatais que necessitam de 
cuidados intensivos.  Muitas avaliações 
sangüíneas presentes no PSI foram 
retiradas porque elas não são 
monitorizadas rotineiramente nas Unidades 
de Tratamento Intensivo Neonatais. Em 
relação ao PRISM são adicionados dados 
do sistema neurológico-convulsão; 
hematológicos – glóbulos brancos, 
plaquetas e PDF; sistema renal – BUN, 
metabólicos – sódio, osmolaridade e pH. 
De acordo com a alteração fisiológica 
(clínica ou laboratorial) dá-se uma 
pontuação de (+1, +3 e +5) [9]. 

Pode ser aplicado na internação 
seguindo diariamente para se avaliar a 
estimativa de gravidade da doença. A 
validação do PSI modificado, utilizando o 
risco de mortalidade como parâmetro, 
necessita de um estudo colaborativo e 
multicêntrico muito grande, uma vez que as 

taxas de mortalidade nas UTI's Neonatais 
são geralmente muito baixas [19, 9].  

No Metraton foram estudados ainda 
os índices Escala de Coma de Glasgow, 
Parsonnett e SOFA. 

 
2. Metodologia 
 

O primeiro passo para a aquisição 
dos conhecimentos que permitiram o 
estudo aprofundado quanto à medição de 
índices prognósticos foi à consulta com 
especialistas na área de saúde, procurando 
obter material e abstrair as dificuldades 
encontradas nos procedimentos 
executados durante a prática das 
atividades. Essa análise de requisitos 
incluiu visitas em vários tipos de UTI´s 
procurando observar as atividades 
realizadas com maiores detalhes e o 
relacionamento com índices, ou seja, 
levantar quais índices podem por exemplo, 
serem utilizados em uma UTI Neo-natal.  

Ao término de cada etapa do ciclo de 
desenvolvimento ocorreram testes da 
documentação de análise e 
implementações juntamente com os 
especialistas. Devido às características do 
sistema, e a linha de pesquisa, foram 
utilizadas etapas do ciclo de vida clássico e 
da prototipação dos paradigmas da 
Engenharia de Software [5]. 

Para análise do sistema foi utilizado 
como metodologia, os conceitos da 
orientação a objeto através da notação 
UML (Unified Modeling Language). O uso 
de Design Patterns (Padrões de 
Desenvolvimento) é um ponto importante a 
ser citado, para que o sistema tenha menor 
ocorrência de manutenção corretiva. A 
implementação realizada foi feita em 
camadas seguindo os princípios da 
arquitetura MVC (Model – View – 
Controller), conforme figura 2, onde são 
aplicados os padrões Value Objects, Proxy, 
Bridge, Comparator entre outros [1,4, 5]. 
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Figura 2 - Arquitetura MVC 

Os recursos de linguagem utilizados 
foram o Java (JSP – Java Server Pages),  
SQL ANSI4, que através JDBC (Java Data 
Base Connectivity) o sistema fica 
independente de plataforma quanto ao 
banco de dados utilizado [2,3]. 

A globalização é outro fator 
importante na construção da aplicação. 
Citamos ainda que o processo de 
globalização iniciou-se com a tradução do 
sistema para o inglês, que é a linguagem 
universal. A própria linguagem Java 
permite recursos para manipular o idioma 
através de arquivos contendo os labels5 e 
sua referência no código fonte [2,3]. 

As informações do paciente estão 
restritas ao médico que gerou o índice em 
determinada evolução clínica e aos 
médicos a que ele tenha alocado para 
acompanhamento do tratamento. A partir 
do momento em que um índice é gerado, 
ele só poderá ser alterado no momento da 
geração, caso contrário à análise terá que 
ser desconsiderada pelo médico, este 
justificando no registro correto a causa pela 
qual deve-se desconsiderar o registro 
anterior, isso evita que haja uma 
manipulação dos dados em caso de óbito e 
através dos dados seja necessária a 

                                                 
4 SQL ANSI – Linguagem padrão para manipulação 
de informações em um banco de dados relacional 
[2,3]. 
5 Labels – Identificadores de campos para 
ergonomia de telas de um sistema [2,3]. 

apuração dos fatos para constatar por 
exemplo, um erro médico. 

Juntamente com a segurança das 
informações o sistema provê uma 
autenticação para os usuários e conforme o 
perfil de acesso são habilitadas as opções 
de manipulação das funcionalidades, como 
por exemplo, um enfermeiro não pode fazer 
uma análise da evolução clínica do paciente 
e tomar decisões quanto ao tratamento, 
mas pode consultar o que um médico 
analisou. Além da senha de 6 dígitos, o 
sistema utiliza SSL (Secure Socket Layer) 
[2,3] para criptografia nas requisições do 
protocolo HTTP. 

 
3. Resultados 
 

Com os estudos realizados sobre 
índices de prognósticos, foi possível 
implementar um sistema de apoio à decisão 
de grande importância no auxílio dos 
médicos no tratamento de pacientes na 
UTI. É importante mencionar que o sistema 
gera informações, como por exemplo, o 
risco calculado de óbito do paciente, e não 
tem como objetivo substituir a decisão 
humana quanto ao destino do tratamento, 
portanto em nenhuma hipótese o sistema 
será responsável pelas ações tomadas 
pelos profissionais.  

A identificação dos parâmetros 
relacionados entre índices diferentes 
viabilizou a modelagem de uma fábrica de 
índices prognósticos. A modelagem de 
abstração dos conceitos de índices, 
baseados na Escala de Coma de Glasgow, 
APACHE II, PRISM II, PSI Modificado, 
Parsonnett e SOFA. Foi identificado que 
todos esses índices possuem em comum 
variáveis fisiológicas e/ou anatômicas 
sendo que se diferenciam por algumas 
características como a inclusão da 
categoria no caso do APACHE II 
[7,13,14,15]. 

A implementação do Metraton 
ocorreu de forma independente, ou seja,  
fornece um conjunto de classes e interfaces 
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Java que podem se integrar a um outro 
sistema. Neste caso, integrado ao Ganesh 
o sistema é utilizado de forma padronizada 
com o restante da aplicação. Assim, no 
contexto de UTI, tornou-se um módulo no 
gerenciamento das informações, ficando 
transparente para quem utiliza, ou seja, 
quem utilizar uma funcionalidade 
relacionada a Índices Prognósticos, estará 
utilizando o Ganesh.  

A figura 3 apresenta o padrão de 
telas para entrada de dados manual para a 
medição dos índices. 

 
Figura 3 - Padrão de tela para entrada de dados 

na medição de um Índice Prognóstico 

A figura 4 apresenta o padrão do 
sistema para a apresentação dos 
resultados da medição, fornecendo tabelas 
e gráficos com a abstração dos resultados 
obtidos no acompanhamento do paciente. 

 
Figura 4 - Padrão de tela para análise de índices 

gerados 
Existe a possibilidade do sistema 

integrar-se a outros módulos, como por 
exemplo, uma estrutura desenvolvida para 
interagir com equipamentos biomédicos, o 
que tornaria o processo manual para a 
entrada de dados desnecessária em alguns 

casos onde todas as variáveis tenham o 
equipamento para a medição. 

 
4. Conclusões 
 

Independente de sua melhor 
definição e solução, o fato e que o trauma é 
uma doença que representa um problema 
de saúde pública, que tem provocado forte 
impacto na morbidade e na mortalidade da 
população, ocasionando um impacto nas 
estruturas da sociedade. 

O desenvolvimento de sistemas que 
contribuam para aumentar a qualidade do 
tratamento apresentando informações para 
apoio a decisão é o maior benefício do 
Metraton, com isso médicos intensivistas 
poderão se apoiar em informações mais 
precisas, tanto em um primeiro momento 
onde o sistema se encarrega de realizar os 
cálculos conforme a necessidade e 
funcionalidade, como em um segundo 
momento quando o sistema estiver com 
quantidade e qualidade de dados para 
aplicação de técnicas de raciocínio baseado 
em casos, onde o sistema poderá informar 
não somente o índice gerado através dos 
algoritmos e padrões, mas também fazer 
um comparativo com casos anteriores. 

Portanto, um sistema de apoio à 
decisão nos dias de hoje é fundamental 
para aumentar a qualidade do atendimento 
de pacientes em Unidades de Terapia 
Intensiva, proporcionando informações que 
permitiram muitas fontes de pesquisa para 
encontrar soluções de cura e prevenção 
para aqueles que necessitarem de 
tratamento, assim como facilitar para que 
especialistas da área de saúde possam 
usufruir as informações geradas e em seus 
estudos descubram novos processos a 
serem implementados e implantados em 
uma Unidade de Terapia Intensiva e 
ambientes que possam estar relacionados. 
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Resumo - A partir da crescente preocupação de organizações pagadoras de serviços de saúde com a 
otimização dos recursos financeiros aplicados nas ações em saúde estabeleceu-se uma nova especialidade 
para os profissionais de saúde: a Auditoria de Contas Médicas Hospitalares. A realização da presente 
pesquisa teve como objetivo propor um formulário de coleta de dados para os profissionais envolvidos nesta 
atividade, a fim de que os dados nele coletados fossem estruturados de maneira a contribuir de maneira 
eficaz para a produção de informação e conhecimento relacionado aos gastos com a área hospitalar.  
 Foram coletados formulários de cinco operadoras de saúde do tipo auto-gestão da cidade de Curitiba-PR, e 
posteriormente realizadas discussões com especialistas na área de Auditoria para que finalmente fosse 
proposto um modelo para a coleta de dados em Auditoria de Contas Médicas Hospitalares. Foram 
elaboradas 17 categorias, sendo que duas delas caracterizam-se por campo aberto, e as demais como 
campo fechado. A contribuição da presente pesquisa é a modelagem dos dados essenciais para a prática 
da Auditoria de Contas Médicas Hospitalares, otimizando a prática dessa auditoria, e servindo de base para 
a implementação de um sistema com versão para PDA. 
 
Palavras-chave: auditoria de enfermagem, auditoria de contas médicas hospitalares, informação em saúde. 
 
ABSTRACT- Medical-Hospitals Bills Audit is a new specialty for health professionals, established from the 
increasing interest of health care financing organizations on the optimization of the financial resources 
applied to health actions. This paper aims to propose a data collection form to model data in a effective way 
that it would lead to the production of information and knowledge related to medical-hospital expenses. 
Forms were analyzed from five health organizations in Curitiba -PR, that perform the activity of Medical-
Hospital Bills Audit. Afterwards, specialists in this area were consulted, and finally we proposed a model  
for data collection. Seventeen categories were developed, two of them as open fields, and the others as 
closed fields. The relevance of this paper arises from modeling the essential data for the Medical-Hospital 
Bills Audit, which may enhance the audit practice, and serve as a base to the implementation of a system 
with a PDA version.  
 
Keywords: nursing audit, medical-hospitals bills audit, health information. 
 
Introdução 

Muito vem sendo discutido em relação às 
questões estratégicas no gerenciamento e 
controle de organizações de saúde, e seus 
processos de gestão. A partir da crescente 
preocupação de organizações/ fontes pagadoras1 
de serviços de saúde com a otimização dos 
recursos destinados ao financiamento das ações 
em saúde, se estabelece uma nova especialidade 
para os profissionais de saúde: a Auditoria de 
Contas Médicas Hospitalares.  

A Auditoria Médica consiste na revisão, 
perícia, intervenção ou exame de contas de 
serviços ou procedimentos [1] prestados por 
organizações prestadoras de serviços de saúde2. 
É realizada por auditores ligados a uma 

                                                           
1 Organização ou fonte pagadora – Sistema Público de 
Saúde; Operadoras de Planos de Saúde como: Seguradoras, 
Cooperativas Médicas, Autogestões; ou o próprio paciente.  
 
2 Organização prestadora de serviços de saúde/ Prestador: 
hospitais, clínicas, centros de saúde. 

organização/ fonte pagadora que é responsável 
pelo pagamento destas contas. 

Também neste contexto, é essencial a 
sistematização das informações, uma vez que 
nem sempre os gestores dispõem das 
informações necessárias para decidir com 
segurança e consistência. O fato é que nem todo 
dado gera informação útil. Os únicos dados 
relevantes são os que geram informação, e esta 
somente é relevante se gera conhecimento 
indispensável para a tomada de decisão gerencial 
ou técnica.  

De acordo com Évora[2], a tecnologia 
computacional pode contribuir para 
aprimoramento da qualidade da assistência à 
saúde, uma vez que pode facilitar o 
planejamento, a tomada de decisão, a 
comunicação, o controle gerencial e as mudanças 
na estrutura organizacional. A autora 
complementa ainda que os sistemas de 
informação estratégicas, admintrativas e 
operacionais podem auxiliar na estruturação, 
operacionalização, controle e avaliação do 
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desempenho do serviço. Afinal, é interessante 
para todas as partes envolvidas na questão da 
saúde que o diagnóstico médico seja correto, a 
terapêutica aplicada seja a adequada, e que seja 
realizada com o menor custo possível [3].  

Dentro deste ponto de vista, o processo 
de Auditoria de Contas Médicas pode também se 
beneficiar desta tecnologia, no sentido da 
otimização do tempo de coleta e processamento 
dos dados coletados na organização auditada.  

Os processo de informação constitui-se 
de três elementos básicos os quais se inter-
relacionam: o dado, a informação e o 
conhecimento. De acordo com Branco [4], dado é 
qualquer indicador bruto, sem capacidade de por 
si só levar à compreensão de uma situação ou 
realidade. Sigulem et al. [3] complementam com a 
definição de que “dados são fatos e conceitos 
expressos sob a forma de declarações”, a qual é 
adequada dentro da ótica do processo de coleta 
de dados para o diagnóstico médico. Pelo 
processamento destes dados, a fim de encontrar 
significado ao que se observa, temos a 
informação. O conhecimento se dá pelo 
processamento de informações relevantes. Évora 
[2], citando Amos & Graves, complementa o 
conceito de informação como sendo “dados cujos 
significados têm estado juntos em virtude do 
contexto ou por terem sido organizados dentro de 
um estrutura de real significado”. 

 
Trajetória Metodológica 

Contextualizando a Prática 

A Auditoria é uma especialidade nova na 
área médica. Apesar de ser prevista nos 
Conselhos Federais de Medicina e de 
Enfermagem, no Brasil existe pouca literatura 
especializada no assunto, embora já existam 
associações da classe  regionais e federal.  

Seu conceito advém da Contabilidade, 
ciência cujos profissionais que praticam a 
Auditoria organizam-se desde 1850 (Sá, 1998). É 
da Contabilidade o conceito de que a “Auditoria 
significa o mesmo que revisão, perícia, 
intervenção ou exame de contas ou de toda uma 
escrita, periódica ou constantemente, eventual ou 
definitivamente” (Motta, 1992, p.14). 

Auditoria Médica  pode ser realizada de 
diversas maneiras, a saber: 

- Auditoria Médica Preventiva: realizada a 
fim de que os procedimentos sejam auditados 
antes que aconteçam. Geralmente está ligado ao 
setor de liberações de procedimentos ou guias do 
plano de saúde, e é exercida pelos médicos. [6] 

- Auditoria Médica Operacional: é o 
momento no qual são auditados os 
procedimentos durante e após terem acontecido. 

O auditor atua junto aos profissionais da 
assistência, a fim de monitorizar o estado clínico 
do paciente internado, verificando a procedência 
e gerenciando o internamento, auxiliando na 
liberação de procedimentos ou materiais e 
medicamentos de alto custo, e também 
verificando a qualidade da assistência prestada. É 
nesta hora que o auditor pode indicar, com a 
anuência do médico assistente, outra opção de 
assistência médica ao usuário, como o Home 
Care3 ou o Gerenciamento de Casos Crônicos. [6] 

Inclui-se na Auditoria Médica Operacional 
a Auditoria de Contas. Classificada de Visita 
Hospitalar de Alta [5] quando ocorre após a alta 
hospitalar do paciente, porém ainda no ambiente 
hospitalar, este processo ocorre antes desta 
conta ser enviada para a fonte pagadora, tendo o 
auditor a posse do prontuário médico completo 
para análise. Neste caso, possíveis 
irregularidades ou inconformidades podem ser 
negociadas antes do envio da conta hospitalar à 
fonte pagadora, com mútua e formal 
concordância. A outra possibilidade é da Auditoria 
de Contas ser realizada nas instalações da 
organização pagadora. 

A Auditoria de Contas trata-se de um 
processo minucioso, no qual são verificados os 
seguintes aspectos: o diagnóstico médico, os 
procedimentos realizados, exames e seus laudos, 
materiais e medicamentos gastos conforme 
prescrição médica nos horários corretos, taxas 
hospitalares diversas, relatórios da equipe 
multidisciplinar, padrões das Comissões de 
Controle de Infecção Hospitalares (CCIH), entre 
outros.  

O auditor externo (o qual realiza suas 
atividades nos Prestadores) possui um formulário 
de coleta dados, o qual será apresentado junto à 
fonte pagadora para que se evidencie a atuação 
do auditor, e para que se visualize com clareza 
onde foram detectadas as inconformidades4, 
realizadas as glosas5, e de quanto deverá ser o 
pagamento final ao Prestador de serviços de 
saúde. Neste contexto é que a padronização e 
sistematização dos dados a serem coletados 
informações pode otimizar o tempo e incrementar 
o conhecimento da Operadora de Saúde com 
relação aos prestadores, por nortear a 
investigação do auditor. 

                                                           
3 Home care – modalidade de Serviço de Assistência à Saúde 
(internamento domiciliar). 
4 Inconformidades são achados nas contas médicas os quais 
não refletem os acordos contratuais entre as partes envolvidas 
no processo de cobrança/ pagamento dos Serviços de 
Atenção à Saúde. 
5 Glosas são as correções que o auditor faz das 
inconformidades encontradas na contas médicas hospitales, 
baseado nas tabelas e contratos previamente firmados entre o 
Prestador e o Pagador dos Serviços de Saúde. 
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Muitas vezes, a única fonte de informação 
que os auditores internos (que fazem auditoria 
nas dependências da Operadora de Saúde) 
possuem é o formulário de coleta de dados, que o 
auditor externo preenche, e que chega na 
operadora junto com a fatura hospitalar. 

Auditoria Médica Analítica: Junqueira [6] 
engloba nesta classificação as atividades de 
análise dos dados levantados pela Auditoria 
Preventiva e Operacional, e da sua comparação 
com os indicadores gerenciais e com indicadores 
de outras organizações. Neste processo, os 
auditores devem possuir conhecimento 
relacionado aos indicadores de saúde e 
administrativos, e no que tange a utilização de 
tabelas, gráficos, bancos de dados e contratos. 
Desta forma, são capazes de reunir informações 
relacionadas ao plano de saúde, bem como 
quanto aos problemas detectados em cada 
prestador de serviços de saúde. 
Conseqüentemente, tais análises contribuem 
substancialmente para a gestão dos recursos da 
organização. 

O presente estudo teve como princípio 
norteador o conhecimento das informações 
essenciais para a elaboração de um formulário 
informatizado em Auditoria de Contas Médicas, 
visando o melhor gerenciamento de organizações 
pagadora de serviços de saúde, mais 
especificamente as Operadoras de Planos de 
Saúde. 

O Desenvolvimento da Pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de 
caráter exploratório-descritiva [7]. Foi realizado 
um levantamento dos formulários de Auditoria de 
Contas Médicas Hospitalares de cinco 
organizações que desenvolvem esta atividade: 
duas organizações particulares que prestam 
serviço de Auditoria para planos de saúde, e três 
operadoras de saúde do tipo Autogestão que 
possuem serviço próprio de Auditoria de Contas 
Médicas Hospitalares.  

Fase 1 A partir da análise por similaridade e 
complementaridade dos cinco formulários 
coletados e de considerações advindas da  
experiência pessoal na Auditoria, foi elaborado 
um formulário de coleta de dados para Auditoria 
de Contas Médicas Hospitalares. Desta forma foi 
elaborado um modelo inicial, chamado de Modelo 
1. 

Fase 2  Após a elaboração deste formulário 
inicial, foi realizada entrevista com  profissionais 
auditores de contas médicas hospitalares. 
Através de uma análise crítica do modelo inicial, 
foi desenvolvido o Modelo 2, no qual foram 
acrescentadas as sugestões discutidas durante a 
entrevista. A partir das sugestões da entrevistada, 
foram realizados ajustes de linguagem, 

ordenação dos campos, bem como foi dado 
aprofundamento aos campos inseridos no Modelo 
1. 

Fase 3 A partir do Modelo 2, foi realizada nova 
entrevista com outro profissional da Auditoria de 
Contas Médicas Hospitalares que, por sua vez, 
contribuiu significativamente com a sua 
remodelação. Sendo assim, considerando os 
debates oriundos desta segunda entrevista, teve 
origem o Modelo 3. Neste modelo foi incluído um 
campo para Avaliação da Qualidade da 
Assistência Hospitalar. 

Fase 4 Nesta etapa, apesar das discussões 
proveitosas com relação às informações 
pertinentes a um formulário para auditoria, houve 
a saturação dos dados já coletados e 
conseqüente validação teórica do Modelo 3.  

Fase 5 Nesta fase, foi realizada a categorização 
dos dados coletados, de acordo com a sua 
finalidade na estrutura do formulário, a título de 
organização para a sua posterior discussão à luz 
da literatura e experiência pessoal.  

 
Resultados 
 A partir das entrevistas com os 
especialistas, considerou-se que, antes de se 
definir os dados relevantes para a prática da 
Auditoria de Contas Médicas Hospitalares, o 
formulário utilizado pelos profissionais deveria ser 
composto de dados estruturados, para facilitar o 
preenchimento, compreensão e tabulação dos 
mesmos.  

Devido ao fato de que não é utilizada uma 
terminologia padrão nesta área, dados 
estruturados facilitam a comunicação entre os 
profissionais envolvidos na revisão das contas. 
Somente nos campos destinados ao resumo 
clínico da internação e considerações do auditor 
há espaço para que o profissional possa adicionar 
comentários pertinentes, como ferramenta de 
auxílio para os profissionais que trabalham 
internamente na Operadora.  

Autores como Hammond e Cimino [8], 
salientam que é através dos padrões que o 
trabalho disassociado pode ser exercido de 
maneira colaborativa. Além disso, afirmam que na 
área da informática médica, são os padrões que 
possibilitam a construção de bases de dados 
clínicos, orientam os dados da observação, 
contribuem para o conhecimento na área, para o 
desenvolvimento de sistemas especialistas e para 
a estatística médica. Mais importante, a 
padronização facilita a recuperação das 
informações e viabiliza a pesquisa em grandes 
bases de dados. 

Baseado nestas afirmações, e pelo fato 
de ainda não haver um padrão de terminologia na 
área da Auditoria, no Brasil, é que optou-se pelos 
dados estruturados. 
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 Observa-se no Quadro 1 os dados 
considerados como essenciais a um formulário de 
coleta de dados para a Auditoria de Contas 
Médicas Hospitalares.  
 
Quadro 1: Dados Essenciais para Auditoria 
de Contas Médicas Hospitalares
Campo para Resumo Clínico da Internação
Identificação
Dados da Internação
Diagnosticos
Diárias
Taxas
Gases
Exames
Hemoderivados
Equipamentos
Materiais
Materiais de Alto Custo
Medicações
Medicações de Alto Custo
Serviços
Honorários
Fisioterapia
Procedimentos
Valores referenciais
Avaliação da Qualidade
Motivos da Glosa
Campo para Considerações do Auditor  
 
1. Resumo Clínico da Internação - Trata-se de 
um campo aberto, para que o auditor possa 
descrever as intercorrências com o paciente, 
desde a sua admissão no hospital, até 
Considerado um campo útil, no sentido de que 
facilita a compreensão do todo da internação aos 
demais profissionais que entrem em contato com 
o formulário. Através da descrição da internação, 
não há necessidade de se verificar todo o 
prontuário do paciente para se saber do que ela 
se trat. 

2. Identificação - Neste campo, o dado coletado 
deve ser a Matrícula do usuário na Operadora de 
Saúde. A dispensa da coleta do dado Nome se 
faz possível a fim de que se siga as 
recomendações de segurança e privacidade dos 
dados de saúde. 

3. Dados da Internação - Foram agrupados 
nesta categoria, os dados referentes ao hospital, 
dados sobre admissão e alta, o código de 
liberação da internação pela Operadora, duração 
da internação em dias, destino do paciente e tipo 
de Internação. 

4. Diagnósticos - Esta categoria compreende os 
dados coletados em relação ao diagnóstico 
principal e outros diagnósticos detectados durante 
a internação. Devem seguir a padronização pela 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), 

e podem influenciar significativamente os 
indicadores de custos das internações.   

5. Diárias - As diárias hospitalares se referem ao 
tipo de acomodação que o paciente utilizou 
durante os dias de internação hospitalar.  

6. Taxas - Nesta categoria foram agrupados os 
dados relacionados às taxas de sala nas quais 
são realizados os mais diversos procedimentos 
dentro do hospital, como por exemplo as salas 
cirúrgicas, sala de recuperação pós anestésica, 
de gesso, de hemodiálise, entre outras. 

8. Gases - Nesta categoria, agrupam-se os dados 
da utilização dos diversos tipos de gases 
utilizados no ambiente hospitalar, de acordo com 
o tempo da sua utlização.  

9. Exames de Imagem, Exames Laboratoriais, 
Hemoderivados e Fisioterapia - Nestas 
categorias estão incluídos os Códigos dos 
exames e de fisioterapia, de acordo com a tabela 
preconizada pela Operadora de Saúde.  

10. Equipamentos - Com relação aos 
equipamentos, são aqueles de uso eventual pela 
equipe médica no cuidado ao paciente internado. 
Dentre os equipamentos que podem estar 
incluídos neste campo específico, pode-se citar: 
marcapasso temporário, RX com intensificador de 
imagens para uso no Centro Cirúrgico, aparelhos 
de vídeo-cirurgia ou diagnóstico, bomba infusora, 
entre outros. 

11. Materiais e Medicamentos - É da alçada do 
auditor a atividade de verificação dos materiais e 
medicamentos, tanto em relação à quantidade, 
como em relação ao seu valor. Neste sentido, a 
quantidade é regida pela prescrição médica, 
associada à checagem da administração da 
medicação pela enfermagem.  

12. Materiais e Medicamentos de Alto Custo - 
Os campos incluídos nesta categoria 
correspondem aos mesmos da categoria 
Materiais e Medicamentos, porém, para que os 
materiais e medicamentos sejam considerados de 
alto custo, geralmente a Operadora define um 
piso em relação a valores.  

13. Serviços - Nesta categoria foram incluídos os 
serviços médicos de uso eventual pela equipe 
multidisciplinar, para a assistência ao paciente. 
Aspiração Contínua, Preparo de Alimentação 
Enteral e Parenteral, Fototerapia, Incubadora fora 
da UTI, são exemplos destes serviços, entre 
outros. 

14. Honorários - Incluem-se nesta categoria os 
dados relacionados ao pagamento dos honorários 
médicos. Este pagamento é realizado de acordo 
com o código do procedimento para o qual o 
paciente esteve internado.  
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15. Procedimentos - Os campos que se referem 
à esta categoria incluem todos os procedimentos 
médicos que foram realizados com o paciente, 
durante o período de internação, os quais devem, 
geralmente, estar solicitados e liberados junto a 
Operadora de Saúde. Como documentação 
auxiliar para o processo de auditoria e 
conseqüente pagamento, o procedimento deve 
estar descrito pelo profissional que o realizou, 
bem como conter uma relação dos materiais e 
medicamentos utilizados durante a sua 
realização. Seus Códigos devem ser preenchidos 
de acordo com tabelas previamente acordadas 
entre a Operadora e os Prestadores.  

16. Valores Referenciais - São valores que 
incluem os custos de toda a internação. 
Geralmente são criados códigos diferenciados 
para que não se confunda o código que contém 
somente o procedimento, daquele que contém 
procedimento, honorários, diárias, taxas, 
materiais, medicamentos, serviços, etc., 
previamente acordados entre Operadora e 
Prestador.  

A decisão de elaboração dos valores 
referenciais para determinados procedimentos 
pode ser uma prática bastante interessante para 
os envolvidos na assistência do paciente. Para a 
Operadora, facilita consideravelmente o trabalho 
da auditoria de contas, otimizando o tempo, 
direcionando sua atividade para a avaliação da 
qualidade da assistência prestada. Além disso, a 
administração da Operadora pode atuar com 
maior segurança no gerenciamento dos seus 
custos. Uma vez conhecido o valor de 
determinada internação “empacotada”, é possível 
agendá-la de acordo com as prioridades dos 
usuários e mesmo da própria Operadora.  

17. Avaliação da Qualidade - Nesta categoria 
foram agrupados campos para coleta de dados os 
quais visam a Auditoria da Qualidade da 
Assistência a Saúde, e não a Auditoria de Contas 
Médicas Hospitalares. Esta atividade da auditoria 
em saúde é pouco realizada pelos profissionais 
que realizam a Auditoria de Contas Médicas 
Hospitalares, mas nem por isso esta análise deixa 
de ser importante e apresenta-se como um 
diferencial do presente estudo. A categoria 
“Avaliação da qualidade” compreende os dados 
coletados referentes aos registros Médico, a 
Enfermagem, e aos Resultados da Internação. 

Marin [9], citando Casey, pondera que a 
melhoria da qualidade de atendimento ao 
paciente depende de alguns fatores, a saber: a) 
da competência do profissional designado para 
medir e avaliar a efetividade do serviço 
executado, o qual deve dispor sobre os dados 
relativos aos pacientes de modo que representem 
alguma informação, que por sua vez demonstre 
significado para os responsáveis pela avaliação; 
b) do domínio e controle que os profissionais da 

assistência têm sobre a informação relativa aos 
pacientes, sobre a qualidade de atendimento, e 
de como devem utilizar a informação para mudar 
e direcionar a sua prática e avaliar o desempenho 
da equipe.  

18. Considerações do Auditor - Trata-se de um 
campo aberto, para considerações, 
complementações, justificativas, comentários do 
auditor em relação à internação auditada, ou 
relacionado a intercorrências com o faturamento 
do hospital. 

19. Motivos da Glosa - Esta categoria não 
contempla dados que devem ser coletados e 
preenchidos no formulário, mas compreende uma 
relação de motivos para as glosas realizadas, os 
quais orientam o preenchimento dos campos de 
Motivo de Glosa presentes na maioria dos 
quesitos do formulário. 

Constatou-se a importância de que, para 
cada glosa realizada pelo auditor externo deve 
haver um campo para que o profissional preencha 
com um código, de acordo com o motivo da 
realização da glosa. Este campo, implementa a 
compreensão das inconformidades realizadas 
pelo Prestador. Além disso, em caso de pedidos 
de Revisão de Glosa, ou seja, de questionamento 
ou dúvidas em relação à glosa efetuada ainda no 
ambiente hospitalar, a explicação contida no 
formulário torna-se clara e objetiva. 
 
Considerações Finais 

Esta pesquisa vem ao encontro da 
necessidade daqueles profissionais que possuem 
uma visão estratégica de negócio em saúde e 
que percebem a mudança de paradigma que vem 
permeando esta área, valorizando o papel da 
sistematização da informação como diferencial 
competitivo e estratégico no gerenciamento das 
organizações de saúde. 

Osterfeld [10] comenta que a tecnologia 
wireless tornou-se um elemento chave, facilitador 
de iniciativas as quais estão melhorando 
processos e resultados dentro do setor saúde. 
Explicita que muitos avanços no sentido de 
segurança, inter-operabilidade e maior 
receptividade traduzem que os processos 
wireless podem ser prontamente integrados com 
os sistemas existentes, a fim de otimizar o 
trabalho operacional em saúde. O autor cita 
alguns exemplos nos quais as soluções wireless 
podem implementar os resultados dos pacientes, 
como a admissão no hospital, a documentação 
clínica e o acesso instantâneo aos dados do 
paciente na beira do leito hospitalar.  

O presente trabalho serviu de base para a 
implementação de um sistema que possui uma 
versão para PDA, o que permite a coleta de 
dados da Auditoria Externa. Aliado a este 
sistema, a sua sincronização via telefonia móvel 

CBIS’2004 729

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



ou após retorno às dependências da Operadora 
otimiza consideravelmente a inclusão dos dados 
em bases de dados. Conseqüentemente,.o 
processo de Auditoria de Contas Médicas pode 
também se beneficiar desta tecnologia, no sentido 
da otimização do tempo de coleta e 
processamento dos dados coletados na 
organização auditada.  

O desenvolvimento do formulário para 
coleta de dados para a atividade da Auditoria 
Externa teve como princípio norteador o fato de 
que este instrumento deve ser adaptado às 
demandas dos profissionais que o utilizam, da 
organização de saúde ou do sistema de saúde 
em que está se insere. Bem como o fato de que 
tal formulário deve dar suporte eficaz à 
elaboração de relatórios gerenciais. 

Desta maneira, os campos incluídos 
apresentam especificações amplas, que devem 
ser ajustadas de acordo com a realidade de cada 
Operadora de Saúde. Além disso, campos que 
permitem a inclusão de dados estruturados e não 
estruturados foram incluídos no formulário, a fim 
de que o Auditor possa, além de seguir a 
indicação de como a informação deve ser 
preenchida, contribuir com seus pareceres 
pessoais com relação à situação auditada.  

O método de trabalho utilizado por 
profissionais e administradores na área da Saúde 
atualmente sofre um impacto relevante devido à 
velocidade em que as novidades tecnológicas 
avançam, e a interposição entre as ciências 
torna-se uma realidade.  Com a realização da 
presente pesquisa, espera-se contribuir para o 
estabelecimento de novos rumos na prática da 
Auditoria por profissionais da área de Saúde. 
Sugere-se que a pesquisa seja replicada em 
outros contextos, a fim de que se estabeleçam 
regras e padrões para esta prática à nível 
nacional. 
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Resumo  – Este artigo apresenta a definição de uma arquitetura de agentes cognitivos independentes para o 
pré-atendimento hospitalar. Neste contexto, a escolha de uma arquitetura distribuída e aberta baseou-se nos 
seguintes critérios: a) Trata-se de um problema cuja decomposição em subproblemas é natural, à medida que 
cada subproblema (Central Regulação, Unidade Móvel, etc) pode ser representado e implementado como um 
agente autônomo e independente; b) a interação entre os agentes pode tornar o sistema de pré-atendimento 
mais confiável, à medida que as trocas de informações entre os agentes podem resolver situações difíceis pelo 
número de especialistas e recursos exigidos de forma dinâmica (ou sobre demanda); c) o paralelismo natural 
dos sistemas multi-agentes podem contribuir de forma considerável na implementação de um sistema de alta 
performance. Deve-se enfatizar que tais critérios, no contexto do pré-atendimento hospitalar, facilitam a 
decomposição do problema em entidades fracamente acopladas e fortemente coesas que são os princípios 
básicos para se construir sistemas eficientes e mais fáceis de mantê-los. Finalmente, será apresentado um 
exame sobre o conceito de agente, sistema aberto, arquitetura de agente e sistema multi-agente, assim como 
um estudo de caso. 
 
Palavras-chave: Informática em Saúde, Agentes Inteligentes, Sistema Aberto, Pré-atendimento Hospitalar. 
 
Abstract  - This article presents the definition of an architecture of independent cognitive agents for the hospital 
pre-attendance. On this context, the choice of a distributed and opened architecture was based on the following 
condition: a) It’s about a problem which decomposition in subproblem is natural, as sar as each subproblem 
(Central Regulation, Mobile Unit, etc) can be represented and be implemented as a selfs-sustained and 
independent agent; b) the interaction between the agents can become the system of more trustworthy pre-
attendance, as sar as the exchanges of information between the agents can solve difficult situations for it 
number of specialists and demanded resources of dynamic form (or on demand); c) the natural parallelism of the 
system multi-agent can contribute in a considerable form in the implementation of a system of high performance. 
It must be emphasized that such criterials, in the context of the hospital pre-attendance, facilitates the 
decomposition of the problem in entities weakly connected and strongly joined that are the basic principles to 
construct efficient and easier systems to keep them. Finally, it will be presented an examination on the agent 
concept, open system, agent’s architecture and multi-agent system, as well as a case study. 
 
Key-words: Computer Science in Health, Intelligent Agents, Open System, Pre-attendance Hospital. 
 
 
Introdução 
 

A informática aplicada na área de saúde 
busca através de técnicas computacionais contribuir 
para o desenvolvimento dos diversos segmentos da 
saúde. O pré-atendimento hospitalar é um segmento 
multidisciplinar que envolve entidades de natureza 
distinta como: Hospital, IML, Polícia, Central de 
Regulação, Unidade Móvel, entre outras; com o 
objetivo de prestar atendimento de urgência e 
emergência médica à vítimas de traumas [1].  

A natureza operacional do pré-atendimento 
hospitalar é segmentada entre competências de 
entidades distintas e distribuída fisicamente, 
evidenciando a necessidade de comunicação e 

colaboração mutua entre as entidades, a fim de 
prover assistência à vítima. Desta forma, a 
organização do pré-atendimento hospitalar 
caracteriza-se como um sistema distribuído e aberto, 
por envolver competências multidisciplinares de 
organizações dinâmicas e distribuídas. [1]. 

A Inteligência Artificial Distribuída estuda 
sociedades de agentes de software para trabalhar 
juntas resolvendo problemas de natureza distribuída, 
ou seja,  problemas complexos que não podem ser 
resolvidos por uma única aplicação [2]. Não há uma 
única definição para agente de software, na 
literatura encontram-se conceitos distintos 
dependendo do foco do autor [3, 4]. Contudo estes 
conceitos não se anulam, mas colaboram para um 
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entendimento genérico da concepção de um agente 
de software. A aplicação de uma sociedade de 
agentes para o pré-atendimento hospitalar é 
fundamentada em entidades de agentes. Uma 
entidade de agente é um software persistente que 
permite a interoperabilidade entre sistemas 
computacionais de organizações distintas, 
tipicamente devem possuir capacidade adaptativa 
entre os ambientes heterogêneos das organizações, 
caracterizando a necessidade de sistemas abertos 
[3]. 

Agente de software é uma entidade de 
software persistente dedicada para um propósito 
específico. A capacidade de persistência do 
software distingue agentes de sub-rotinas; agente 
tem suas próprias concepções de como efetuar 
tarefas [4]. Percepção das condições dinâmicas do 
ambiente, ação para afetar condições no ambiente; 
e raciocínio para interpretar percepções, resolver 
problemas, projetar inferências e determinar ações 
[5]. Agentes podem agir autonomamente para 
cumprir um conjunto de objetivos [6]. 

Um agente possui um conjunto de 
propriedades que o ajudam a permitir sua atuação 
no ambiente que está inserido, desta forma um 
agente pode ser ainda um sistema computacional 
com habilidade de autonomia, capacidade social, 
reatividade e pró-atividade [7]. 

As propriedades ou habilidades dos agentes 
diferenciam a atuação de um agente com relação a 
outro. Abaixo são apresentadas algumas das 
propriedades que poderão ser encontradas em um 
agente:  
Reatividade: propriedade que permite aos agentes 
perceberem seus ambientes e responderem 
adequadamente às mudanças neles ocorridas [7]; 
Autonomia: capacidade de tomar iniciativa e ter um 
controle sobre as suas próprias ações; Orientação 
por Meta (Objetivo): capacidade de possuir objetivos 
e trabalhar em virtude destes; Continuidade 
temporal: capacidade de continuarem ativos após 
uma mudança de ambiente; Coerência: propriedade 
que agente possui de resolver conflitos entre 
objetivos concorrentes ou conflitantes [8]; Habilidade 
Social: habilidade que os agentes possuem de 
interagir com os outros agentes ou pessoas, no 
momento adequado, para concluir suas tarefas ou 
ajudar outros agentes [9]; Confiabilidade: agentes 
devem demonstrar veracidade e benevolência, ou 
seja, os usuários precisam ter certeza de que os 
agentes serão fidedignos nas ações e informações, 
e irão agir em seu benefício [7]; Inteligência: 
propriedade de um agente que o habilita a negociar 
efetivamente com ambigüidades [10]; Capacidade 
de Adaptação: a capacidade do agente de modificar 
seu comportamento em função de experiências 
anteriores [7]; Mobilidade: capacidade do agente de 

transportar-se de uma máquina à outra [11]; 
Capacidade de Aprendizagem: capacidade que um 
agente deve possuir para executar uma tarefa com 
maior eficiência do que em execuções anteriores 
[10]; Flexibilidade: habilidade dos agentes de 
escolher dinamicamente as ações e a seqüência de 
execução das mesmas, em resposta a um estado do 
ambiente [10]; Persistência: necessidade de manter 
um estado interno conciso através do tempo, sem 
alterá-lo ao acaso [12]; Personalização: capacidade 
do agente de personalizar tarefas e ajudar pessoas 
a desenvolvê-las da melhor maneira possível [13].  

O agente de software não necessita possuir 
todas as habilidades descritas, as habilidades do 
agente dependeram do contexto que está inserido e 
do papel que está representando. Um agente 
sempre estará interagindo com o meio externo. 
Desta forma o agente deverá estar inserido em um 
contexto previamente definido, onde a troca de 
dados, informações ou conhecimento ocorre através 
de um protocolo conhecido [9].  

As propriedades do agente de software são 
caracterizadas pela arquitetura do sistema. Através 
da arquitetura do sistema são fornecidos e 
gerenciados os recursos primitivos de um conjunto 
de agentes [6], [7]. 
 
Sistemas Abertos 

Esta tecnologia é usada em várias áreas da 
ciência da computação: a) interconexão entre 
arquiteturas de diferentes máquinas (modelo OSI) 
[14]; b) Ligação dinâmica entre cliente e servidor 
(modelo CORBA) [15]; c) Reconfiguração dinâmica e 
seleção mútua (modelo Contract-Net) [16] e d) 
integração dinâmica de um agente em um contexto 
de trabalho (modelo agente) [17]. A integração 
dinâmica de agentes implica na capacidade de 
aprendizagem do agente sobre tarefas que estão 
envolvidos. A complexidade e a dinâmica dos 
sistemas levam a uma nova situação onde saber 
como projetar sistemas computacionais eficientes, 
confiáveis e corretos não é mais suficiente.  

Jacques Ferber [18] argumenta que os novos 
softwares devem facilitar adaptação, em particular, 
as mudanças no contexto do trabalho, tais como: a) 
mudança do sistema  operacional; b) mudança do 
sistema gerenciador de banco de dados; c) 
mudança da interface gráfica; e d) inserção de um 
novo software. O novo sistema computacional deve 
ter capacidade que envolve situações como: a) 
inclusão de novas funcionalidades; b) alteração do 
modo de funcionamento do software; c) integração 
do novo software. Neste sentido pode-se dizer que 
sistemas abertos são fortemente adaptativos. 

Sistemas Multi-agente são candidatos 
promissores para implementação de arquiteturas 
distribuídas, heterogêneas, flexíveis e abertas, 
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capaz de oferecer uma grande quantidade de 
serviço em ambientes de trabalho coletivo sem uma 
estrutura prévia definida. Sistemas Multi-agente 
podem ser classificados de acordo com a arquitetura 
que possuem (organização global), o grau de 
autonomia de cada agente, o tipo de protocolo 
usado para comunicação, ou a sua complexidade. A 
principal distinção está relacionada aos agentes 
autônomos. Agentes reativos são muito simples sem 
qualquer representação do seu ambiente. Eles 
interagem com um tipo de comportamento estimulo-
resposta [14]. Assim, comportamentos inteligentes 
podem emergir de uma população de numerosos 
agentes [19]. Os agentes autônomos são mais 
complexos [20], [21], [22], [23], [24]. 
 
Metodologia 
 
Comunicação entre agentes 

O pré-atendimento hospitalar é um contexto 
multidisciplinar que envolve entidades de naturezas 
distintas, evidenciando a necessidade de 
comunicação e colaboração mutua entre as 
entidades. Neste caso a ação coletiva entre os 
agentes é suporta pela capacidade de comunicação 
dos agentes [25], [22], [24]. O processo de 
comunicação entre agentes complexos é 
normalmente assíncrono, e é executado por meio de 
vários protocolos. Por exemplo, a Knowledge Query 
and Manipulation Language (KQML) é uma 
linguagem que possibilita os agentes expressarem 
as suas convicções, após escolherem uma 
modalidade de comunicação [15]. KQML define o 
formato de tipos de mensagens que descrevem a 
atitude do remetente direcionando o conhecimento. 
A Linguagem de Cooperação (CooL), é uma outra 
linguagem onde a comunicação entre os agentes é 
executada por formatos de tipos de mensagens, 
chamadas de primitivas de cooperação [26]. O 
princípio de cooperação em CooL pode ser 
observado por exemplo, no protocolo de Contract-
Net [27]. 

Na arquitetura proposta foram utilizadas 
performativas KQML como forma de comunicação 
entre os agentes participantes. Desta forma, um 
agente que desejar participar de um pré-
atendimento deverá implementar na camada de 
comunicação suportando a linguagem KQML. 
Arquitetura 

Independente da arquitetura, os agentes 
devem possuir informações de sua localização e de 
suas competências. A diferença é a forma de 
armazenamento e recuperação destas informações. 
Os modelos de arquitetura expostos a seguir 
preocupam-se em prover uma forma de 
comunicação entre dois ou mais agentes: 

Quadro Negro – BlackBoard -- Neste tipo de 
arquitetura todos os agentes de um determinado 
contexto estão publicados em um único lugar de 
acesso. Todos os agentes antes de solicitarem 
comunicação com os demais devem 
necessariamente buscar este local. No BlackBoard 
encontram-se registrado o nome do agente, 
localização e competência de cada agente 
integrante da arquitetura. A única forma de um 
determinado agente conseguir comunicar-se dentro 
da arquitetura é estando registrado no blackboard 
[9]. A desvantagem desta arquitetura ocorre quando 
o BlackBoard está indisponível (sem comunicação), 
neste caso nenhum agente da rede poderá se 
comunicar. Outro problema é com relação à 
concorrência de acesso ao BlackBoard, todos os 
agentes estarão concorrendo com solicitações a um 
mesmo local. Este problema pode ser agravado 
quando a rede possui um grande número de 
agentes com muitas transações, ocasionando 
problemas de performance [9]. 
Agentes Facilitadores - Na estrutura de sistemas 
multiagentes os agentes complexos chamados de 
facilitadores, organizam o trabalho entre os agentes 
mais simples [3]. O processo de coordenação é 
conduzido a um facilitador; agentes de serviços 
notificam o facilitador das tarefas que eles podem 
tratar; e quando um agente envia um pedido ao 
facilitador, posteriormente é localizado um agente 
competente para executar a tarefa; então, o 
facilitador retorna o resultado para ser transmitido ao 
agente que solicitou. A arquitetura facilitadora 
racionaliza recursos de comunicação. Porém, devido 
ao facilitador operar como uma ponte entre agentes, 
seu fracasso pode impedir a comunicação entre os 
agentes. 
Troca direta de mensagens – A troca direta de 
mensagem ocorre quando um agente possui o 
endereço e a competência de cada agente que 
integrante da arquitetura. Todos os agentes 
participantes dispõem de uma área reservada para o 
armazenamento das informações dos demais 
agentes. Para a entrada ou saída de um novo 
agente na rede é necessários que o agente 
comunique a todos os outros agentes a sua 
identificação e suas competências. 

Os agentes da rede deverão manter o 
endereço e as competências de cada agente. Neste 
caso a indisponibilidade do BlackBoard não causará 
problema de falta de comunicação. Cada agente 
poderá comunicar-se diretamente com outros 
agentes sem intervenção d BlackBoard. Caso um 
determinado agente esteja sem comunicação 
apenas este não trocará informações, os demais 
estarão realizando a comunicação normalmente [9]. 
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Resultados 
 

O modelo interno de um agente também é 
uma característica importante [20]. O modelo de um 
agente estrutura mecanismos que podem permitir o 
agente: (a) planejar e coordenar suas ações; (b) 
argumentar sobre as convicções e intenções de 
outros agentes (desta forma, escolhendo o que 
comunicar com os agentes) [28]; (c) coordenar suas 
ações sem comunicação [29]; (d) tomar decisões 
locais (controle descentralizado); (e) reduzir 
comunicação (somente informação útil é 
comunicada, com assinatura KQML [15]); (f) saber 
quem faz o quê e para quem é útil pedir informação 
[30]. 

Desta forma todo agente constante de uma 
arquitetura possui um modelo de funcionamento. No 
modelo definido neste artigo, o agente é subdividido 
em algumas camadas: 
- Comunicação e Percepção: Camada onde é 
implementada a forma do agente comunicar-se com 
os demais agentes da rede. Toda comunicação do 
agente será realizada por recebimento e envio de 
mensagens, que neste caso serão prerrogativas 
KQML. Este modelo de agente tem a capacidade de 
perceber o ambiente e postar as respostas ao que 
foi questionado. 
- Núcleo de Processamento: O processamento é 
responsável pelas respostas que o agente poderá 
fornecer. 
- Representação de si: Guarda os dados e 
informações utilizadas pelo agente para processar 
as respostas necessárias. São armazenadas aqui 
também as capacidades e as tarefas do agente. 
- Representação Externa: Guarda as informações do 
ambiente externo, principalmente das capacidades e 
tarefas (Objetivos e conhecimento) dos demais 
agentes. 

O modelo de agente adotado para a 
construção da arquitetura foi baseado no modelo de 
agente do Centro de Inteligência Artificial da 
Espanha, conforme ilustra figura abaixo [31]: 

 
Figura 1 - Modelo de Agente 

 
Após a definição do agente é importante 

colocar como estes agentes estarão interagindo com 
o ambiente. 

O ambiente definido para operação dos 
agentes que são necessários a um pré-atendimento 
hospitalar pode ser alterado, independente de quais 
instituições estejam envolvidas. Neste contexto, será 
necessária a colaboração de três agentes 
importantes no pré-atendimento hospitalar: a) central 
de regulação; b) unidade móvel; c) hospital ou 
clínica. Dependendo da alteração do ambiente, 
outros agentes podem fazer parte do atendimento, 
por exemplo, em uma catástrofe, podem ser 
alocadas quantas unidades móveis, centrais de 
regulação, hospitais e demais entidades forem 
necessárias. 

As entidades colaboram no atendimento por 
meio de uma solicitação ou por iniciativa própria. A 
rede de agentes do pré-atendimento ainda possui a 
característica de registrar e desresgistrar agentes 
participantes, o que traz a possibilidade de 
contribuições de outras instituições a qualquer 
ocorrência que esteja sendo atendido, esta 
característica de rede aberta é ilustrada na figura a 
seguir, junto com alguns agentes que podem fazer 
parte de um atendimento. Por se tratar de uma rede 
aberta a ilustração não representa todos os agentes 
que poderão participar de um atendimento, 
apresenta apenas os agentes importantes para o 
pré-atendimento hospitalar. 

 
Figura 2 - Estrutura básica da rede do Pré-atendimento  

 
Cada agente envolvido na rede do pré-

atendimento pode ser integrante de outras redes, 
como é o caso da Central de Regulação. 

Mensagens trocadas com outros 
agentes 

Comunicação e Percepção 

Agente A Agente B Agente N 

Núcleo de montagem (Codificação e Decodificação) de  mensagens. 

Núcleo de 
Processamento 

Representação de si 

Representação Externa 
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A construção de uma arquitetura de agentes 
sociais visa facilitar o acesso e a atualização das 
informações decorrentes do pré-atendimento 
hospitalar. A proposta para atender o pré-
atendimento hospitalar é a utilização de uma rede 
interna para controlar as informações específicas. 
Esta rede seria abastecida por todos os agentes que 
estiverem participando do pré-atendimento. Cada 
agente da arquitetura possuíra uma configuração 
específica para sua rede interna. 

Para que um agente possa participar do pré-
atendimento ele deverá utilizar o protocolo e a 
linguagem de comunicação definidos. A partir do 
momento da apresentação de um novo agente para 
a rede do pré-atendimento este passará a contribuir 
com suas informações e competências. 

Para atender a esta flexibilidade o pré-
atendimento necessitará de uma estrutura, onde 
deverão ser definidos papeis distintos a cada 
membro participante, esta estrutura é exclusiva para 
atender ao pré-atendimento e não necessariamente 
deverá ser a mesma de outros agentes 
participantes. A intenção de criar estes conceitos e 
definições (papéis) é de organização. Cada agente 
interno da estrutura possuirá suas atribuições para 
que todas as informações de um pré-atendimento 
possam ser mantidas e gerenciadas. 
Agente Controlador de Repositório 

Este agente irá realizar a interação com a 
base de dados, todas as solicitações de informações 
serão dirigidas a este agente, assim como 
solicitações de inclusão e manutenção das 
informações. É necessária a existência deste agente 
sempre que se desejar controlar as informações de 
um determinado contexto. Neste caso o pré-
atendimento que estará sendo controlado. A 
arquitetura possibilitará que as informações do pré-
atendimento sejam utilizadas por qualquer agente 
integrante da rede.  
Agente User 

Este agente é responsável em realizar a 
integração com as demais estruturas que fazem 
parte do pré-atendimento hospitalar. Estas 
estruturas podem ser hardwares, softwares 
(processos, sistemas) ou outros agentes. Esta 
arquitetura existe para possibilitar a portabilidade de 
um pré-atendimento. A comunicação com demais 
objetos (agentes) passa a ser imprescindível quando 
o sistema é aberto para utilização por órgãos que 
trabalham de maneira distinta inclusive em locais 
físicos diferentes.  
Agente de processamento 

Este agente estará sempre prestando serviços 
a outros agentes, será responsável pelos 
processamentos necessários para o pré-
atendimento hospitalar, operando em conjunto com 
o Agente Controlador de Repositório. Este agente 

estará trabalhando para o pré-atendimento, os 
mantenedores do negócio poderão solicitar para 
este agente, informações mantidas por todos os 
participantes da rede pré-atendimento. Este agente 
também possibilita que a mesma rede seja 
implementada em qualquer outro contexto. A 
contextualização do negócio passa a ficar ao 
encargo destas entidades, e se estas entidades 
estiverem trabalhando, por exemplo, para uma rede 
de supermercados, o negócio a que estará tratando 
será de um supermercado. Isto torna uma 
arquitetura portável. 

A ilustração a seguir mostra a estrutura de 
funcionamento da rede interna do agente Central de 
Regulação: 

 
 

Figura 3 - Estrutura do Agente Central de Regulação 
 
Conhecendo o modelo de agente e os dois 

modelos de arquitetura propostos procurou-se dispor 
os agentes para disponibilizar as informações do 
pré-atendimento. Desta forma foi criada uma 
estrutura para acesso a base de dados que estará 
sendo mantida e consultada pelos agentes 
participantes da rede. A idéia é que toda solicitação 
de informação e toda manipulação de dados sejam 
realizadas através desta estrutura. 

O fluxo das informações ocorrerá conforme 
indicado. As solicitações da rede serão captadas 
pela área de comunicação e percepção do agente 
User, cuja principal funcionalidade é justamente 
realizar esta interface. Após identificadas e 
devidamente filtradas, no sentido de responder a 
rede se a mesma poderá ser atendida, as 
solicitações são encaminhadas ao agente de 
Processamento, responsável por identificar qual 
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conjunto de dados é necessário para responder a 
solicitação que lhe foi encaminhada pelo agente 
User. O agente de processamento deverá repassar 
ao agente Controlador de Repositório todos os 
dados necessários para resolver a solicitação. O 
agente Controlador de Repositório elaborará as 
consultas necessárias à base de Dados do pré-
atendimento assim como as manipulações de dados 
exigidas pelo negócio. Prontamente o fluxo de 
informações retorna a sua origem passando 
novamente pelos agentes que fizeram o seu 
encaminhamento. Desta forma o Agente Controlador 
de Repositório devolve os dados solicitados pelo 
agente de processamento, este monta a solução 
com as informações solicitadas e devolve ao agente 
User que disponibiliza a informação montando a 
resposta ao agente da rede que a solicitou.  

 
Discussão e Conclusões 
 
 O ideal para o pré-atendimento é prover uma 
estrutura para atender a um único chamado, onde 
estaria se ocupando apenas uma unidade móvel 
uma central de regulação e um hospital ou clínica. 
Mas também ter capacidade de atender, por 
exemplo, a uma catástrofe, onde estariam presentes 
várias unidades móveis, integradas a muitas centrais 
de regulação utilizando diversas clínicas e hospitais 
além dos demais órgãos que prestam apoio nas 
ocorrências. 
 Logo abaixo é apresentado um diagrama de 
seqüência, representando o pré-atendimento 
hospitalar, ilustrando todos os passos necessários a 
um atendimento e a ação de cada agente que pode 
colaborar no pré-atendimento. Observando o 
diagrama, consegue-se verificar com mais clareza a 
viabilidade de utilização do modelo proposto. 
 A validação do modelo, para este artigo, será 
realizada de acordo com um relato de um pré-
atendimento hospitalar. Este relato estará sendo 
acompanhado pelo diagrama de seqüência onde 
será possível visualizar a ação dos agente da rede 
de pré-atendimento no momento em que se está 
atendendo uma ocorrência.  
Relato de Acidente de Trânsito  

 “Um acidente de trânsito acontece, um 
automóvel em alta velocidade choca-se contra uma 
arvore. No carro um condutor e 3 passageiros, todos 
ficam presos nas ferragens. O acidente ocorre por 
volta das 4:00h da madrugada de sábado, 
imediatamente pessoas da localidade acordadas 
pelo barulho acionam o fone reservado ao serviço 
de pré-atendimento. As informações são captadas 
pelo atendente responsável pelo atendimento. Neste 
momento o que se sabe é que se tem 4 pessoas 
todas presas em ferragens, o endereço da 
ocorrência e características do mesmo (veículo de 

passeio conduzido em alta velocidade choca-se 
contra uma árvore). Após esta prévia coleta de 
informações realizadas pelo atendente o médico é 
acionado recebendo a ligação. As informações 
neste caso são outras, paralelo ao atendimento do 
médico a unidade móvel já está se conduzindo ao 
local da ocorrência. O médico capta novas 
informações com relação as vítimas. Estas 
informações são capazes de conduzir a próxima 
ação a ser tomada. Informações como escoriações 
externas, possibilidade de óbito no local, grandes 
números de vítimas presas em ferragens, são 
definitivas na decisão de encaminhamento do 
médico até o local da ocorrência. Tais informações 
são coletadas e o médico se dirige para o 
atendimento. No momento da liberação da unidade 
móvel, o que ocorreu antes da decisão da presença 
medica, sabendo que seria necessária a utilização 
de equipamentos especiais para recortar as 
ferragens do veículo. Os paramédicos que 
chegaram primeiro ao local do acidente realizaram o 
trabalho de remoção das vítimas de dentro do 
veículo, sempre apoiados pelo atendimento médico 
da Central de Regulação responsável pelo 
atendimento, quando a presença médica foi 
requerida o mesmo estava presente para estabilizar 
a situação dos feridos, durante o atendimento existe 
a necessidade de consultar especialistas médicos, a 
solicitação da Unidade foi prontamente atendida por 
uma Clínica Especializada. O atendimento recebeu 
o auxilio dos oficiais que respondem ao 
departamento de trânsito. Duas unidades móveis do 
tipo UTI foram utilizadas para a remoção dos feridos 
além da unidade móvel médica. Os 3 passageiros 
do veículo foram encaminhados ao hospital e 
receberam os primeiros atendimentos logo após a 
colisão, o que evitou o óbito dos 3, já o condutor do 
veículo entrou em óbito no local do acidente antes 
mesmo da equipe de socorro prestar atendimento, 
devido a tal fato este foi atendido pelos profissionais 
do Instituto Médico Legal.” 
Contextualização do Cenário  

A ação dos agentes dentro de um pré-
atendimento é variável, ou seja, em cada chamado a 
atuação pode existir ou não, assim como a própria 
tarefa que o agente executa pode ser diferenciada. 
No caso descrito acima, por exemplo, o agente 
clínica especializada prestou auxilio ao médico que 
fora deslocado ao local da ocorrência com relação a 
traumas generalizados, o que não impede que em 
uma próxima ocorrência o mesmo agente clínica 
especializada venha a fornecer auxilio a um para 
médico sobre um caso clínico. 

O pré-atendimento exige em seus requisitos 
mais básicos um grande número de agentes 
distintos com atitudes diferentes e que possam agir 
correspondendo as necessidades de cada 
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atendimento. Este modelo é fortemente inspirado 
nas relações humanas que atualmente atendem as 
necessidades das ocorrências. Com essa 
arquitetura almeja-se conseguir controlar os diversos 
órgãos quando estes se fizerem necessários dentro 
de uma ocorrência, unir uma grande massa de 
dados e informações capaz de auxiliar nos mais 
variados métodos de atendimento hospitalar de 
urgência/emergência, fornecer meios de criação de 
melhores técnicas de pré-atendimento hospitalar e 
principalmente fornecer um melhor auxilio aos 
usuários dos serviços de pré-atendimento hospitalar 
de uma determinada região. A seguir é apresentado 
um diagrama de seqüência para ilustrar  como as 
mensagens são trocadas entre os agentes definidos 
para o pré-atendimento descrito neste artigo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Diagrama de seqüência do cenário exposto  
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Resumo –  O uso da telemedicina possibilita que serviços especializados e informações para suporte a 
prática médica possam ser oferecidos à distância por meios eletrônicos. Este artigo apresenta um conjunto 
de trabalhos do projeto ONCOPEDIATRIA, que são direcionadas a pesquisa e o desenvolvimento da prática 
da telemedicina em oncologia pediátrica no Brasil, como o estabelecimento da Rede Piloto Nacional de 
Telesaúde em Câncer Infantil, o uso de infraestrutura computacional de alto desempenho baseado em 
“clusters”, a implantação do Portal do Câncer Infantil, bem como a oferta de serviços médicos 
especializados relacionados ao registro eletrônico de pacientes. Também serão discutidos aspectos de 
modelagem, implementação e integração. 
 
Palavras-chave: oncologia pediátrica, telemedicina, clusters, serviços em saúde. 
 
Abstract - The use of telemedicine turns possible the offer of long-distance specialized services and 
information to support the health practice through electronic media. This article presents a set of works of 
project ONCOPEDIATRIA, which are directed to the research and the improvement of the telemedicine 
practice in pediatric oncology in Brazil, as the establishment of the Childhood Oncology National Tele-Health 
Network, the use of computing infrastructure of high performance based on "clusters", the implantation of the 
Childhood Oncology Portal Site, as well as the offer of medical services specialized related to the electronic 
medical records. Also aspects of modeling, implementation and integration are covered. 
 
Key-words: childhood oncology, telemedicine, cluster computing in medicine, health services. 
 
Introdução 
 

Constatamos que o atendimento médico 
para o Câncer Infantil, principalmente nas regiões 
remotas do país, deixa muito a desejar na oferta e 
na qualidade dos serviços de saúde. 

Através de diagnóstico e tratamento 
adequado a taxa de cura do câncer infantil é de 
70% [1], índice que é alcançado nos hospitais de 
referência localizados principalmente nas regiões 
mais desenvolvidas no Brasil, entretanto a taxa 
nacional de cura está abaixo de 50% [2], este 
valor é equivalente ao de países da África. 

Atualmente, o câncer pediátrico constitui-se 
como a segunda causa de mortalidade infantil em 
várias regiões do Brasil [1], sendo que podemos 
citar os principais fatores relacionados da alta 
mortalidade como: 

 má distribuição de recursos e 
investimentos no setor da saúde no país; 

 falta de especialistas médicos, 
principalmente nas regiões mais remotas 
do Brasil; 

 heterogeneidade de condutas médicas e 
protocolos adotados no tratamento do 
câncer.  

Verificamos também que os registros de 
pacientes muitas vezes são incompletos, 
inconsistentes e realizados em papel, resultando 
numa precariedade de registros sobre incidência 
e de dados demográficos de pacientes, 

dificultando a gestão da oncologia pediátrica no 
país. 

Os protocolos de tratamento utilizados em 
diversas regiões do Brasil são heterogêneos. A 
SOBOPE (Sociedade Brasileira de Oncologia 
Pediátrica), que associa 58 hospitais pelo Brasil, 
divulga periodicamente os “Protocolos 
Cooperativos de Tratamento de Tumores de 
Câncer Infantil”, resultantes de pesquisa 
investigativa dos “grupos cooperativos” formados 
por médicos especialistas dos hospitais de 
referência do país. Estes protocolos de 
tratamento definem os programas e condutas 
médico mais avançados do câncer infantil, com 
os melhores índices de cura e taxa de sobrevida 
de paciente. Todavia, as atuais formas de 
disseminação dos novos protocolos são ainda 
muito ineficientes, assim, várias instituições 
médicas continuam utilizando protocolos 
defasados.  

Entretanto, estes problemas podem ser 
minimizados através do uso da Telemedicina, que 
se apresenta como uma opção para melhorar os 
serviços e disseminar os conhecimentos na área 
médica, possibilitando que centros de excelência 
médica ofereçam serviços de saúde à distância a 
instituições de saúde aonde existam carência 
destes serviços.  

Acreditamos que a Telemedicina baseado 
na nova geração de Sistemas de Informação em 
Saúde (SIS) é uma abordagem adequada a este 
problema. Os SIS, que se referem às várias 
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aplicações de Tecnologia da Informação (TI) no 
setor de saúde, envolvendo vários tipos de 
aplicações e vários campos de estudo, como 
Medicina, Ciência da Computação, Estatística, 
Engenharia Biomédica, entre outras [3], buscam 
se basear nos novos paradigmas e tendências 
tecnológicas, como os padrões de informação, a 
orientação a objetos, componentes de software e 
as arquiteturas de sistemas distribuídos. Estas  
tendências permitem que estes sistemas sejam 
baseados em WEB, possibilitando fácil acesso às 
informações e serviços através da internet e das 
redes de computadores. 

 
Objetivos gerais e especifícos 
 

Dessa forma, este trabalho objetiva um 
estudo de caso de aplicação da telemedicina 
baseada nesta nova geração de SIS, voltado às 
rotinas de tratamento do Câncer Infantil. 

Os objetivos específicos do projeto 
ONCOPEDIATRIA se referem a realização dos 
seguintes desenvolvimentos: 
• Estabelecimento de uma Rede Piloto de Tele-

Saúde em Oncologia Pediátrica (ONCONET), 
com as seguintes instituições: 
o Laboratório de Sistemas Integráveis da 

Escola Politécnica da USP (LSI-EPUSP); 
o Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP); 
o Sociedade Brasileira de Oncologia 

Pediátrica (SOBOPE) 
o Instituto EDUMED; 
o 6 Hospitais em vários estados pelo Brasil 

(DF, SC, ES, PI, AM, RO). 
• Desenvolvimento de um Portal WEB 

(www.oncopediatria.org.br) em Oncologia 
Pediátrica. 

• Desenvolvimento de infra-estrutura baseado 
em  “Cluster“ para Medicina 

• Implantação e oferecimentos de serviços 
avançados multimídia para auxílio a prática 
médica em câncer infantil, tais como: 
o Registro Eletrônico de Paciente 
o Protocolos de Tratamento Cooperativo 

Multimídia 
o Prontuário Virtual para Câncer Infantil 
o Educação à Distância 
o Quantificações estatísticas de dados 

médicos 
 

Rede Piloto de Telesaúde em Oncologia 
Pediátrica  - ONCONET 

 
A Rede Piloto Nacional de Telemedicina 

em Oncologia Pediátrica (ONCONET) será 
estabelecida por rede de alta velocidade (banda 
larga) aos pontos remotos dos 6 hospitais pelo 
Brasil através da RNP2 (Rede Nacional de 
Pesquisa 2) (figura 1). As questões como QoS 
(Quality of Service) serão importantes pela 

característica de dados multimídia (imagem 
médicas, videoconferência ou dados textuais) a 
serem trafegadas na rede. 

Figura 1 – Rede ONCONET 
 
Medodologia, Arquitetura e Implementação 

 
A análise, modelamento e projeto do 

sistema seguiu a metodologia de engenharia de 
software orientada a objetos, utilizando-se 
métodos do padrão UML (Unified Modeling 
Laguage) [4]. 

A implementação e desenvolvimento das 
aplicações se baseiam em software livre e 
sistemas abertos, com o uso linguagem de 
programação JAVA, e Sistema Operacional 
LINUX, e linguagens como HTML (Hyper Text 
Markup Language), XML (eXtensible Markup 
Language) e SQL (Structured Query Language), 
possibilitando inclusive a diminuição de custos  de 
desenvolvimento deste trabalho. O sistema 
baseia-se numa arquitetura em N camadas para 
WEB, com o uso de componentes distribuídos de 
software orientados a objetos do padrão J2EE 
(Java 2 Platform Enterprise Edition) [5], que é  
uma plataforma completa para elaboração de 
aplicações distribuídas na WEB em linguagem 
JAVA. Dentro desta arquitetura, um padrão de 
projeto (design pattern) adotado foi o MCV 
(Modelo-Controle- Visualização) [6] (figura 2). 

 
Figura 2: Arquitetura MVC em N Camadas 

 
O arquitetura do sistema servidor consiste 

em um servidor WEB Apache com um servidor de 
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Aplicação Jakarta Tomcat. São utilizadas 
tecnologias de três componentes da Plataforma 
J2EE: os Servlets e os JSP para interface da 
lógica de apresentação da WEB, e o uso do 
componentes JavaBeans, que executam a lógica 
de negócios do sistema. A persistência dos 
objetos relativos aos componentes JavaBeans é 
realizado pelo uso da API (Aplication 
Programming Interface) do Java JDBC (Java 
Database Connection), que oferece a 
conectividade do sistema para um servidor de 
banco de dados relacional SQL, o SGBD 
(Servidor de Gerenciamento de Banco de Dados) 
adotado foi o PostgreSQL. 

 
Servidor baseado em Clustering para 
Telemedicina 
 

Figura 3- Acesso ao Cluster Médico  
 
O SIS deve ser de fácil acesso, através da 

Internet e por redes de computadores, e por uma 
premissa de projeto, a sua execução será num 
servidor médico baseado em técnicas de 
clustering, o “Cluster Médico” (figura 3), que se 
caracteriza por ser um cluster híbrido, pois 
baseia-de em camadas funcionais da arquitetura: 
nós referentes a WEB, Aplicação e Banco de 
Dados, sendo  desenvolvido como um sistema de 
alto desempenho de missão crítica,  isto é, 
fortemente tolerante a falhas, alta disponibilidade, 
suporte  a escalabilidade e com balanceamento 
de carga (figura  4) . 

 
Portal Oncopediatria 
 

O arcabouço do sistema será um portal ou 
sítio web na internet, no endereço 
www.oncopediatria.org.br (figura 5), possibilitando 
fácil acesso a todos profissionais médicos aos 
serviços desenvolvidos disponibilizados para o 
apoio ao tratamento do Câncer Infantil 

remotamente. Além dos hospitais no ONCONET, 
como o sistema é baseado em web, também é 
oferecidos a outros 52 hospitais associados a 
SOBOPE através da internet convencional. 

  
FFiigguurraa  44--  CClluusstteerr  MMééddiiccoo    

 
Todas aplicações de software e serviços de 

saúde serão integrados ao “Oncopediatria” 
através da metodologia de componentes de 
Software, e serão acessadas pelos usuários 
médicos através do menu do Portal.  

 
Figura 5: Portal Oncopediatria 

 
Registro de Pacientes Multimídia 

 
O registro  de pacientes multimídia visa: 

• estabelecer as bases para um Registro 
Nacional Demográfico de Câncer Infantil; 

• disponibilizar estatísticas de dados 
demográficos e análises de resultados de 
tratamentos com uso de protocolos. 

Neste sistema foi utilizado padrões registro 
da informações em saúde de acordo com 
recomendações do DATASUS, que objetiva 
estabelecer padrões para a implantação de 
registros e prontuários eletrônicos, definindo  
tanto o conteúdo quanto a estrutura lógica da 
informação em saúde, a fim de que a mesma 
possa ser compartilhada através de meios 
eletrônicos [7].  

Na figura 6 apresentamos umas das 
interface de registro relacionado aos dados 
pessoais e demográficos do paciente. 

USP

Cluster Médico
ONCOPEDIATRIA

UNICAMP

UNIFESP SOBOPE Instituição Médica NInstituição Médica 0

Dados Transacionais
Dados em Lote

Imagens
Voz

Vídeo

Cliente 0 Cliente N

Internet /
ONCONET

Aplicação IA-32 IA-32IA-32

Base de Dados IA-32 IA-32IA-32

Armazenamento IA-64 IA-64IA-64

Web IA-32 IA-32 IA-32
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Figura 6: Interface de Registro de Paciente 

 
Outro padrão adotado foi  o de registro de 

tumores na infância da ICCC (International 
Classification of Childhood Câncer) proposta em 
1987 pela IARC (International Agency for 
Research on Cancer) da  OMS (Organização 
Mundial de Saúde) [8], que define os seguintes 
dados básicos de registro do tumor:  

 Diagnóstico - Conhecimento ou 
determinação de uma doença de acordo 
com seus sintomas e exames [9] (ex: 
tumor Neuroblastoma) 

 Grupo de Diagnóstico – Os diagnósticos 
de tumores foram agrupados em 12 
grandes categorias de acordo com suas 
características. Os grupos mais 
importantes em incidência são os 
linfomas, as leucemias e os tumores de 
sistema nervoso central (ex: o tumor 
Neuroblastoma está no grupo de 
diagnóstico Sistema Nervoso Simpático); 

 Morfologia (ou Histologia) - Fornece 
especificação do tipo de célula do tumor, 
diferenciação celular e comportamento 
biológico, e é expressa por um código 
alfanumérico (ex: Neuroblastoma 
M9490/3). 

 Topografia - Fornece a localização do 
tumor em relação aos órgãos do sistema 
do corpo humano, e é também expressa 
através de código alfanumérico. (ex: 
Retina C69.2). 

 
Protocolos Cooperativos de Tratamento 
Multimídia 
 

Os “Protocolos Cooperativos de 
Tratamento Multimídia” oferecidos no portal  tem 
como meta principal disseminar os “Protocolos 
Cooperativos da SOBOPE” em formato digital via 
WEB, não somente com a informação e com a 
descrição textual do protocolo, mas também com 
o oferecimento de uma aplicação que modela a 

agenda médica e todas as grandes fases do 
esquema de tratamento de tumores de câncer 
infantil (ver figura 7), e seus respectivos conjunto 
de eventos médicos (ver figura 8).  

 

Figura 7: Interface de Fases de Protocolo  
 
Consideramos que o sistema proposto  é 

um guideline [10] , ou guia de conduta médica 
digital para câncer infantil. Dessa forma, este 
serviço visa disseminação e homogeneização dos 
tratamentos com melhores índices de cura da 
SOBOPE aos médicos oncologistas. 

 

Figura 8: Interface de Eventos Quimioterápicos 
Da Fase de Pré-Indução do Protocolo 
 
Um dos protocolos desenvolvidos até o 

momento é o  “Protocolo Médico de Tratamento 
Combinado dos Neuroblastomas de Alto Risco 
(NEURO-IX-2000)”[11] (figuras 7 e 8), o 
Neuroblastoma é um tumor extracranial sólido 
maligno mais comum em crianças, e é a terceira 
malignidade mais comum na infância, e também 
foram desenvolvidos 

Dentro do protocolo cooperativo de 
tratamento multimídia, grande parte dos registros 
dos eventos médicos são textuais (como 
consultas, exames laboratoriais, quimioterapias), 
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mas parte dos registros são relacionados a 
imagens (como raio-x e tomografias). 

O sistema também possui uma aplicação 
que permite o visualização e diagnóstico de 
imagens armazenadas em padrão DICOM (Digital 
Imaging and Communications in Medicine). 
Foram implementadas algumas ferramentas de 
manipulação geométrica e de melhoramento da 
imagem (figura 9). 

 
Figura 9: Interface para Imagens Médicas 

 
Outros serviços do ONCOPEDIATRIA 
 

Outros serviços estão em  desenvolvimento 
e integradas ao sistema ONCOPEDIATRIA, 
dentro de um modelo de desenvolvimento em 
componentes de software. 
• Sistema de Educação à Distância – o 

software de educação a distância do “Tele-
educ”, desenvolvido na UNICAMP, foi 
customizado para operar no Cluster Médico. 
Os  conteúdos dos cursos oferecidos, que 
são voltados para atualização médica e  
capacitação em oncologia pediátrica, estão 
sendo gerados por pesquisadores do Instituto 
EDUMED (figura 10) 

 
Figura 10: Interface do Sistema de Educação à 
Distância 
 
• Sistema de Colaboração Médica – sistema 

com chats de imagens médicas e textos e 
com videoconfêrencia,  que visa oferecer 
suporte a Segunda Opinião Médica e 

diagnóstico a distância, está fase final de 
desenvolvimento (figura 11). 

        Figura 10: Interface para Imagens DICOM 
 
• Prontuário Virtual de Saúde - atividade de 

colaboração com equipe da UNIFESP se 
iniciaram, para que o Sistema de Registro e 
de Protocolos do ONCOPEDIATRIA possam 
se integradas numa aplicação completa de 
Prontuário Eletrônico de Pacientes (PEP). 

• Quantificação estísticas de Dados Médicos - 
uma aplicação  em desenvolvida, é a curva 
do estimador estatístico de Kaplan-Meier, 
método estatístico é largamente utilizado pela 
comunidade em oncologia pediátrica para 
levantar a curva de estimativa de sobrevida 
do paciente.  

  
Resultados 

 
O trabalho já apresenta resultados 

preliminares, uma vez que o projeto 
ONCOPEDIATRIA entrou em operação em 2004. 
A infraestrutura Cluster está operacional.  
Atualmente 25 hospitais da comunidade da 
SOBOPE já utiliza o “Registro de Paciente 
Multimídia”, sendo que banco de dados já está 
com cerca de 1000 (mil) pacientes. E 5 hospitais 
que fazem parte do Grupo Cooperativo do 
Neuroblastoma, já fazem uso também do 
“Protocolo Multimídia Neuroblastoma” 

As atividades de desenvolvimento 
relacionadas com a implementação dos 
protocolos de tratamento de Linfomas Não-
Hodgkin, também já foram iniciadas. 

Cerca de 100 médicos da SOBOPE 
participaram do primeiro curso a distância para 
atualização em tratamento em Oncologia 
Pediátrica.  

A rede ONCONET começa a ser 
implantada através da infra-estrutura da RNP, 
sendo que o LSI-EPUSP, a UNIFESP e o Hospital 
em Santa Catarina já estão conectadas a RNP e 
as conexões dos demais pontos estão sendo 
viabilizadas. 

A avaliação inicial feita por médicos da 
SOBOPE usuários do sistema foi bastante 
positiva, principalmente em relação ao fato do 
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sistema permitir fácil acesso on-line, 
possibilitando a médio prazo o abandono do 
registro em papel, e também do registro 
eletrônico propiciar armazenamento de dados de 
melhor qualidade, Alguns médicos se queixaram 
da velocidade, quando acessam o sistema via 
acesso discado. E outros médicos da SOBOPE 
fizeram queixas pelo fato de não estarem 
acostumados ao uso do computador e da internet. 

 
Discussões e Conclusão 

 
Neste projeto traz consigo um novo 

paradigma para telemedicina no Brasil. Como a 
articulação de universidades, instituições de 
pesquisa, sociedade médica e hospitais dentro de 
uma iniciativa de telemedicina nacional. 
Apresenta também a viabilidade de uso de infra-
estrutura cluster e integração de serviços dentro 
de um modelo de componentes de software para 
serviços de  saúde voltado ao câncer infantil, 
modelo que inclusive pode ser extendido a outras 
aplicações na área da saúde que demandem alto 
desempenho, para isso é fundamental o uso de 
software livre, padrões abertos e modelo de 
desenvolvimento em componentes de software. 

Os resultados e avaliações dos médicos de 
hospitais que estão dentro do “Grupo Cooperativo 
Neuroblastoma” sobre o “Protocolo Multimídia” 
representam uma parcela do proposto. A 
avaliação da eficiência como ferramenta de 
disseminação e capacitação médica somente 
poderá ser precisa quando abranger a totalidade 
proposta.  

A avaliação parcial realizada do uso da 
ferramenta eletrônica, mostrou que os dados dos 
registros apresentaram melhor qualidade, uma 
vez que a ferramenta permite a validação dos 
dados inseridos. 

O projeto está oferecendo a comunidade 
médica novos aspectos de aceitação, usabilidade 
e cultura do uso da internet, desafios que 
atualmente estão sendo enfrentados pela equipe 
de desenvolvimento. 

O ONCOPEDIATRIA que se encontra na 
sua fase inicial de implantação, está sendo 
pioneiro mostrando as instituições de saúde uma 
perspectiva de estabelecimento de um sistema de 
informação de saúde nacional e uma mudança 
radical de paradigma de tratamento da oncologia 
pediátrica, mostrando a importância de adoção de 
métodos informatizados para melhora da 
qualidade  e homogeneização de serviços de 
saúde, bem como possibilitar a minimização de 
carências através do oferecimento de serviços 
remotamente a distância através da telemedicina.  
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Algoritmo para Detecção do Complexo QRS e Reconhecimento de 
Contração Ventricular Prematura em Eletrocardiograma 
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Resumo - Este trabalho propõe um algoritmo capaz de extrair de um Eletrocardiograma informações que 
descrevam a morfologia do complexo QRS, de forma a determinar a análise do ritmo cardíaco e o 
reconhecimento de uma contração ventricular prematura. Estas informações são obtidas a partir da 
detecção dos pontos significativos do complexo QRS: ondas Q, R e S. A performance do algoritmo é 
avaliada através de testes com a base de dados Arrhytmia Database do MIT-BIH que atestam a viabilidade 
do emprego do algoritmo. 
 
Palavras-chave: Eletrocardiograma (ECG), Complexo QRS, Transformada Wavelet (WT), Limiar Adaptativo. 
 
Abstract - This paper proposes an algorithm capable of extracting from an Electrocardiogram features 
describing QRS morphology in order to evaluate cardiac rhythm and recognize a premature ventricular 
contraction. These features are obtained from the detection of significant points of the QRS Complex: Q, R 
and S waves. The performance of the proposed algorithm was tested using the records of the MIT-BIH 
Arrhythmia Database.  
 
Key-words: Electrocardiogram (ECG), QRS Complex, Wavelet Transform (WT), Adaptive Threshold. 
 
 
Introdução 
 

Alguns dos tipos mais perturbadores de 
disfunção cardíaca não resultam do músculo 
cardíaco anormal, mas em virtude do ritmo 
cardíaco anormal, o que caracteriza as arritmias 
cardíacas [1]. Dentre as possíveis causas das 
arritmias cardíacas, relacionam-se [1]: ritmicidade 
anormal do marca-passo, deslocamento do 
marca-passo do nodo sinusal para outras áreas 
do coração e vias anormais para transmissão do 
impulso elétrico do coração. A contração 
prematura é uma contração cardíaca antes do 
momento que deveria ocorrer a contração normal 
[1]. Esta condição também é chamada de extra-
sístole, batimento prematuro ou batimento 
ectópico. Uma extra-sístole ventricular ocorre 
quando um foco situado em algum lugar dos 
ventrículos dispara um impulso precocemente e 
assume a função de marca-passo por um 
batimento [2]. O próximo impulso originado do 
nodo sinusal irá encontrar os ventrículos em 
estado refratário, e causa uma pausa 
compensadora que se segue imediatamente à 
contração prematura. A extra-sístole ventricular 
causa em geral efeitos específicos no 
Eletrocardiograma, que são os seguintes [1]: 
complexo QRS prolongado e com alta amplitude, 
devido à condução lenta e numa única direção do 
impulso elétrico através do músculo ventricular, 
onda T com potencial elétrico de polaridade 

oposta à do complexo QRS e pausa 
compensadora entre a contração prematura e a 
contração seguinte. A Figura 1 ilustra  
características de uma contração ventricular 
prematura no  Eletrocardiograma anteriormente 
descritas. 

 
Figura 1 – Contração ventricular prematura em 

um ECG. 
 

Algumas extra-sístoles ventriculares são 
relativamente benignas em sua origem e resultam 
de fatores como cigarros, café, falta de sono, 
vários estados de intoxicação moderada e, 
mesmo, irritabilidade emocional [1]. Por outro 
lado, muitas outras resultam de impulsos fugidios 
ou de sinais reentrantes, que se originam em 
torno dos limites de áreas cardíacas infartadas, 
ou isquêmicas [1]. Estatísticas mostram que 
pessoas com número significativo de extra-
sístoles ventriculares têm probabilidade muito 
maior do que uma pessoa normal de desenvolver 
fibrilação ventricular espontânea letal, 
presumivelmente iniciada por uma destas 
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contrações prematuras [1]. Portanto, a presença 
destas extra-sístoles não deve ser ignorada.  

Neste trabalho, um algoritmo é 
desenvolvido com o uso da técnica do limiar 
adaptativo e da transformada Wavelet cujo  
parâmetro de escala variável. A técnica do limiar 
adaptativo é comumente utilizada pelos 
algoritmos de processamento de sinal ECG no 
estágio da detecção do complexo QRS. Os 
diversos modos de aplicação desta técnica têm 
uma característica em comum: pré-
processamento sobre o sinal. As transformadas 
Wavelet e de Hilbert, os filtros integradores e 
derivativos permitem obter sinais modificados do 
ECG original, que mantém energia acentuada 
para o complexo QRS [3,4,5]. No algoritmo 
proposto neste trabalho, dois detetores trabalham 
alternadamente. O detetor R-R identifica as 
posições das ondas R através de um limiar 
adaptativo. Neste estágio, apenas intervalos em 
que é detectada discrepância de duração do 
intervalo R-R são filtrados, utilizando a função 
“Chapéu de Mexicano” como Wavelet-Mãe. A 
operação de convolução aplicada pela 
transformada Wavelet visa validar picos em 
análise ou procurar picos não detectados através 
da técnica do limiar adaptativo. O detector Q-S 
identifica as posições dos picos Q e S. Neste 
estágio, seleciona-se uma janela, de tamanho 
variável, em torno de cada pico R e aplica-se a 
transformada Wavelet, usando a mesma Wavelet-
Mãe. O parâmetro de escala da transformada é 
variável ao longo do exame e uma rotina de 
treinamento é utilizada para se determinar seu 
valor inicial. A partir das características extraídas 
do ECG pelos dois detetores, intervalos R-R e 
dos limites de cada complexo QRS, é possível 
desenvolver o algoritmo proposto para o 
reconhecimento das contrações ventriculares 
prematuras. 

 
Metodologia 
 
A Transformada Wavelet 
 
 A transformada Wavelet é uma operação 
linear que decompõe um sinal  em componentes 
de diferentes escalas ou resoluções [6,7]. Uma 
função � (t) é chamada Wavelet, podendo 
assumir valores reais e complexos em L²(R), se, e 
somente se, sua transformada de Fourier satisfaz: 
 

O que implica que  

 

  A partir de uma Wavelet mãe � (t), deduz-se um 
conjunto de funções, chamadas Wavelet filhas, 
dadas por: 
 
em que a e � são os parâmetros de escala e de 
translação, respectivamente.  
A transformada de Wavelet de uma função f(t) é 
dada por: 
 

 
A Wavelet mãe utilizada neste trabalho é a 
segunda derivada da função gaussiana, também 
conhecida como “Chapéu de Mexicano” 
 

 
O Algoritmo Proposto 
 
Dois sub-sistemas interdependentes detectam os 
pontos significativos do complexo QRS: o detetor 
RR localiza as posições dos picos R e o detetor 
QS localiza as posições dos picos Q e S, usando 
a informação de posição de cada onda R. 
 
Detetor RR 
 
Neste estágio não há pré-processamento, mas 
um limiar adaptativo é utilizado, como um 
parâmetro de decisão no processo de 
comparação. Toma-se uma expressão 
ponderada, envolvendo valores estimados de 
amplitude de pico (Re) e valores reais de 
amplitude de pico (R) no instante k-1, para 
determinar o limiar th[k]. Este valor de limiar será 
usado para detectar a posição RR do próximo 
pico, no instante k. A expressão é dada a seguir 
 

    
em que X e Y são pesos determinados de acordo 
com a discrepância entre as amplitudes de pico 
nos instantes k-2 e k-1 e � é um fator de 
amplitude. Em cada instante, o valor estimado de 
pico é dado por Re[k]=th[k-1]/� e seu valor inicial 
é baseado na máxima amplitude de um intervalo 
inicial do ECG.  

Há dois tipos de falha que ocorre no 
modelo do limiar: detecção falso-positiva (picos 
não-válidos) e detecção falso-negativa (picos 
válidos não identificados). Ambas as falhas 
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podem ser corrigidas através da aplicação da 
transformada Wavelet. Primeiro, ao detectar-se 
um possível pico R, calcula-se o parâmetro t 
como segue 
 

 
em que I[k] é o último intervalo, entre RR[k] (pico 
já armazenado) e o pico em análise, m(R-R) é a 
média dos intervalos RR e � é o desvio padrão 
destes intervalos. Se o parâmetro t exceder um 
fator de tolerância �1, então tem-se indicação de 
detecção falso-negativa e se t for menor que um 
parâmetro �2, tem-se indicação de detecção falso 
positiva.  

Na ocorrência de indicação de detecção 
falso-negativa, se o intervalo entre o último pico 
armazenado e o pico em teste não exceder um 
intervalo de tempo crítico, dado por 3 vezes o 
último intervalo R-R, então o algoritmo aplica no 
intervalo entre R[k] e o pico em teste a 
transformada Wavelet. Para o intervalo filtrado, 
um limiar temporário é calculado com base num 
novo fator de amplitude, que é determinado de 
acordo com as discrepâncias entre as amplitudes 
R[k-1] e R[k] e entre os intervalos I[k-1], 
correspondente aos picos R[k-1] e R[k], e I[k]. A 
Tabela a seguir, sintetiza o cálculo do limiar 
temporário: 
 
 R[k-1] < 0.8*R[k] R[k-1] > 0.8*R[k] 
I[k]>2*I[k-1]  � =0.50  

th[k]= � *R[k-1] 
� =0.30  
 th[k]= � *R[k] 

I[k]<2*I[k-1] � =0.70  
th[k]= � *R[k-1] 

� =0.50  
th[k]= � *R[k] 

Tabela 1 - Cálculo do limiar temporário para 
reconhecimento de picos não-detectados. 

 
Na ocorrência de indicação de detecção 

falso-positiva separa-se um intervalo contendo o 
último pico armazenado R[k] e o pico em teste. 
Aplica-se sobre este intervalo a transformada 
Wavelet e obtém-se um limiar temporário dado 
por pela percentagem � do máximo valor em 
módulo do sinal filtrado. Se o pico em teste 
ultrapassa o limiar e a sua distância com relação 
ao último pico armazenado não é menor que o 
comprimento do sinal “Chapéu de Mexicano”, 
utilizado na transformada, então, armazena-se a 
a sua posição como RR[k+1]. Se a distância do 
pico em teste com relação ao último pico 
armazenado é menor que o comprimento do sinal 
“Chapéu de Mexicano”, então RR[k] recebe a 
posição do pico com maior amplitude em módulo 
no sinal filtrado.  

 
 
 
 

Detetor QS 
 
 No detetor QS, determina-se os limites do 
complexo QRS, a partir das posições dos picos R 
já obtidos. Calcula-se a energia de cada 
complexo QRS pela soma dos quadrados das 
amostras contidas no intervalo definido pelos 
picos Q e S. O processo inicia-se com um estágio 
de treinamento que determina a escala inicial da 
transformada Wavelet.  
 
Estágio de Treinamento 
  

A Wavelet “Chapéu de Mexicano” é 
definida em um intervalo [Ti,Tf] e, dada a sua 
resolução desejada S, o espaçamento entre cada 
amostra é dado por (Tf-Ti)/S. Esta relação define 
o parâmetro de escala da transformada Wavelet.  
 A partir de um certo número de picos R já 
determinados no exame, testa-se uma seqüência 
de resoluções para a Wavelet “Chapéu de 
Mexicano, dada por td_R. Então, obtém-se uma 
janela de tamanho td_R[k] em torno de cada pico 
R já detectado, sobre a qual aplica-se a 
transformada. Determinam-se os pontos críticos 
mais próximos à posição correspondente ao pico 
R. Tomando estes pontos como possíveis limites 
do complexo QRS, efetua-se um teste de 
eficiência da filtragem.    
 
Teste de Eficiência da Filtragem 
 

Com o objetivo de avaliar a filtragem 
efetuada, determina-se uma relação entre a 
energia do sinal correspondente ao intervalo 
obtido no estágio anterior e a energia do sinal 
“Chapéu de Mexicano” utilizado na transformada. 
Os dois sinais são transladados para que os picos 
sejam coincididos e as amplitudes das amostras 
do intervalo correspondente ao QRS são 
normalizadas em relação às amplitudes máxima e 
mínima do “Chapéu de Mexicano”. Então, o 
seguinte parâmetro de erro é calculado: 

 
 Este parâmetro, calculado em forma de 
média, informa a evolução da eficiência da 
filtragem para uma seqüência de resoluções do 
sinal “Chapéu de Mexicano” na detecção das 
ondas Q e S. O estágio de treinamento toma 
como resolução td para o sinal “Chapéu de 
Mexicano” aquela amostra da seqüência td_R 
que houver produzido menor valor médio do erro 
e, ao longo dos batimentos para treinamento.  
 
Estágio de Detecção e Adaptação 
 
 A detecção das ondas Q e S é efetuada 
após cada detecção dos picos R. A resolução da 
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transformada Wavelet que é inicialmente usada é 
aquela determinada no estágio de treinamento. 
Contudo, o parâmetro de erro, explicado na seção 
anterior, é continuamente calculado e monitorado. 
A discrepância entre intervalos consecutivos, 
correspondentes à duração do complexo QRS, 
também é avaliada. A atualização do parâmetro 
de escala da transformada se dá quando, por dois 
batimentos consecutivos, o erro obtido para uma 
dada aplicação da transformada excede aquele 
erro mínimo médio encontrado no estágio de 
treinamento de um fator configurável, ou se o 
intervalo entre os picos Q e S, varia de um 
determinado fator também configurável.   
 
Reconhecimento do Padrão da Contração 
Ventricular Prematura 
 
 De posse dos intervalos R-R, obtidos pela 
detecção das ondas R, e dos limites de cada 
complexo QRS, obtidos pela detecção das ondas 
Q e S, elaborou-se um algoritmo simples de 
reconhecimento das contrações ventriculares 
prematuras. Três condições são testadas para 
que seja detectada a ocorrência de batimentos 
que caracterizam a contração ventricular 
prematura. 
           Primeiramente, é verificada a ocorrência 
de uma pausa compensadora seguida de um 
batimento precoce. Os intervalos consecutivos 
em que se verifica uma relação do tipo I[k] > (1+ 
�)*I[k-1], em que � é um fator de superação 
configurável, são selecionados. Três batimentos 
definem estes dois intervalos, sendo o batimento 
central aquele que provavelmente corresponde a 
uma contração prematura. Então, calcula-se a 
energia do complexo QRS dos três batimentos de 
cada par de intervalos selecionados. Os grupos 
de intervalos que possuírem energia do QRS 
central maior do que a energia dos complexos 
QRS adjacentes, de um dado fator configurável 
são selecionados. 
          Finalmente, procede-se a determinação do 
pico   da onda T correspondente ao batimento 
central dos grupos selecionados no teste anterior. 
Calcula-se um limiar a partir da máxima amplitude 
do intervalo entre o QRS central e o terceiro QRS 
de cada grupo. Obtém-se o pico mais próximo do 
QRS central. Se este pico obtido e a onda R do 
QRS central apresentarem amplitudes de sinal 
contrário, então o QRS central do par de 
intervalos correspondente é reconhecido como 
uma contração ventricular prematura.   

 
Resultados 
 
A performance do algoritmo na detecção de 
complexos QRS e de contrações ventriculares 
prematuras é avaliada através de testes com a 
base de dados Arrhythmia Database do MIT-BIH.  
Obteve-se para detecção do complexo QRS 
99.06% de sensitividade (Se%), 99.7% de 

preditividade positiva (+P%) e uma taxa de erro 
de detecção (DER %) de 1.27%. A Tabela 2 
relaciona o desempenho do algoritmo, mostrando 
alguns resultados e a Figura 2 ilustra complexos 
QRS detectados para o exame 112. 
 

Record DER(%) Se(%) +P(%) 
100 0 100 100 
101 0 100 100 
102 0.68 99.95 99.36 
103 0 100 100 
104 1.66 99.68 98.65 
105 1.94 98.71 99.33 
106 5.03 95.92 98.97 
107 1.45 98.83 99.72 
118 1.92 98.07 100 
119 0 100 100 

Tabela 2 - Resultados de Detecção do Complexo 
QRS 

 
 

 
Figura 2 - Complexos QRS detectados no exame 
112 
 
Para reconhecimento de contração ventricular 
prematura (CVP), testaram–se os exames 100, 
102, 104, 105, 106, 116, 118 e 119. A Tabela 3 
ilustra os resultados de detecção obtidos e a 
Figura 3 ilustra uma contração ventricular 
prematura reconhecida no exame 119 . 

 
Figura 3 - Contração ventricular reconhecida no 
exame 119 correspondente ao batimento central 
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Exame Total CVP CVP 
detectadas 

100 1 1 
102 4 3 
104 2 0 
106 520 222 
116 109 38 
118 96 43 
119 444 442 

Tabela 3 – Resultados do Reconhecimento de 
Contração Ventricular Prematura   

 
Discussão e Conclusões 
 
O método mostrou-se muito eficiente na detecção 
de complexos QRS, inclusive em exames com 
forte contaminação de ruído, como 105, e com 
expressiva variação da morfologia do complexo 
QRS, como o 106. Com relação ao 
reconhecimento das contrações ventriculares 
prematuras, obteve-se uma taxa de detecção de 
63.7%. Levando em consideração que o método 
não utiliza pré-procesamento, mas apenas as 
informações obtidas pelo detector QRS, que são 
os intervalos R-R e os limites de cada complexo 
QRS, os resultados são considerados 
satisfatórios. No entanto, mais simulações serão 
realizadas e novos resultados serão 
documentados para o método proposto.  
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Simulador de Extração de Parâmetros em 
Eletrocardiograma (ECG) 
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Resumo - Este artigo apresenta um simulador de extração automática de parâmetros em Eletrocardiograma 
(ECG) usando a ferramenta GUI (Graphical User Interface) do MATLAB 6.5 . A interface gráfica permite ao 
usuário verificar o efeito causado pela filtragem a partir das diferentes funções matemáticas (bases de 
wavelets): Chapéu Mexicano, Haar, Daubechies e DOGs (Derivação de Gaussiana). A plataforma é 
contenplada de um robusto detector de complexos QRS baseado na combinação das transformadas de 
Hilbert e Wavelets. Além disso foram consideradas caracteristicas dos traçados eletrocardiográficos (e.g. 
velocidade da agulha do aparelho seja 25 mm/s ou 50 mm/s) e caracteristicas dos registros dos bancos de 
dados Normal/ Arritmia do MIT-BIH.  
 
Palavras-chave: Extração de Parâmetros de ECG, Complexo QRS, Transformada de Hilbert e Wavelets. 
 
Abstract - This paper present a simulator of parameter automatic extraction in Electrocardiogram (ECG) 
using a GUI (Graphical User Interface) tool from the MATLAB 6.5.  The graphical interface allows to user to 
verify the filtering outcomes with several mathematical functions (mother wavelets) such as Mexican Hat, 
Haar, Daubechies and DOGs (Derivative of Gaussian). The platform has a robust complex QRS detection 
based on the combination between Hilbert Transform and wavelet bases. Moreover, it has considered the 
electrocardiograph layout features such as  slender pointed tool velocity of the equipment be 25 mm/s or 50 
mm/s and it has also considered Arrhythmia/Normal MIT-BIH Database features (e.g. number of channels, 
sample frequency, etc).  
 
Key-words: ECG Parameter Extraction, QRS Complex, Hilbert and Wavelet Transforms. 
 
 
Introdução 
 

O monitoramento do eletrocardiograma 
(ECG) é uma importante ferramenta na análise de 
doenças cardíacas. Tipicamente, sinais de ECG 
são compostos pela onda P, complexo QRS e 
onda T. E, a forma das ondas, a duração e a 
relação uma com as outras são os principais 
parâmetros para identificar a presença de alguma 
patologia cardíaca.  

O objetivo deste simulador é criar um 
ambiente de investigação do comportamento das 
diversas bases de wavelets, tais como, Chapéu 
Mexicano, Haar, Daubechies e DOGs (Derivação 
de Gaussiana) no processo de filtragem e 
extração de automática de parâmetros em 
eletrocardiograma.  Além de ser uma referência 
na escolha da wavelet-mãe usada no método 
baseado na combinação das transformadas de 
Hilbert - Wavelet e responsável pelos os dados 
nos gráficos e tabelas deste artigo. 
 
Base de Wavelets 
 

Uma base de wavelet é uma função 
( ) ( )ℜ∩ℜ∈ 21)( LLxψ , tal que a família  de 

funções 

)2(
,

22)(
,

kxj
kj

j

x
kj

−−−
= ψψ  (1)

 
onde j e k são inteiros arbitrários, seja uma base 
ortogonal para ( )ℜ2L . As bases implementadas 
no simulador foram Chapéu Mexicano, Haar, 
Daubechies e DOGs (Derivação de Gaussiana) 
no qual são definidas a seguir. 

A funçao Chapéu Mexicano, mostrada 
na figura 1,  é definada como  

 

224
1 2

)1(
3

2)(
x

exx
−−
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Esta é proporcional a seconda derivada 

da função densidade de probabilidade Gaussiana. 
 
A família de derivadas da Gaussiana 

(DOG), ilustrada na figura 2, é construida pela p-

ésima derivação da função 2

2

)(
x

eCxf p
−= . O 

inteiro é o parâmetro da familia e pC  é tal p o

que 

 

1
2)( =pf . 
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Figura 1 – Chapéu Mexicano 

 

 
Figura 2 – Oitava Derivada da Gaussiana 

  
 função Haar, ilustrada na figura 3, é 

definad

=
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 A função Daubechies não tem uma 
expressão explícita, exceto para db1, o qual é a 
wavelet Haar.  Entretato, o valor do módulo ao 
quadrado da função transfência H  é explicita e 
claramente simples.  

 Seja  onde  

denotam os coeficientes binomiais. Então,  

∑
−

=

+−=
1

0

1)(
N

k

kkN
k yCyP

kN
kC +−1

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2
sin.

2
cos)( 2

2
22 ωωω Pm

N

o

 

 
(5) 

 

onde ∑
−

=

−=
12

02
1)(

N

k

kw
ko eHm ω . 

 
Tranformada de Hilbert 
 

A Transformada de Hilbert [1,2,3] { }( )H  

de uma função real ( )tf  é definida como: 
 

( ){ } ( ) ( )tf
tt

dftfH *11
πτ

ττ
π

=
−

= ∫
+∞

∞−  

 
(6)

 
A Transformada de Hilbert pode ser 

interpretada como sendo a convolução entre a  

função ( )tf  e o termo 
tπ

1
. Se denotarmos  a 

Transformada de Fourier por ( )ωF , 
 

( ){ } ( ) (ωω FdtetftfF tj == ∫
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e usarmos (8) 
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desta forma podemos reescrever a equação (6) 
em termos da transformada de Fourier e obter a 
equação (9). 
 

( ){ }{ } ( ) ( )ωω FjtfHF sgn−=  (9)
 

A função )sgn(ωj  é definida como: 
 

( )
⎪
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ω
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(10)

 
No domínio da freqüência, o resultado é 

obtido sisplesmente multiplicando o espectro de 
( )tf  por   pelas componentes de freqüências 

negativas e 
j

j−  pelas componentes de 
Figura 3 – Função Haar 
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freqüências positivas. Enquanto que no domínio 
do tempo, o resultado pode ser obtido pela 
transformada inversa de Fourier. 
 
Material e Metodologia  
 

O simulador de extração automática de 
parâmetros em Eletrocardiograma (ECG) foi 
desenvolvido usando a ferramenta GUI (Graphical 
User Interface) do MATLAB 6.5. Os eventos 
foram associdos ao objetos e dia-a.dia 
melhorametros estão sendo realizados a fim de 
gerar uma aplicação em tempo real de detecção e 
reconhecimento de padrão.   

Os bancos de dados com registros normais 
e com arritmias do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts e o Hospital Beth Israel (MIT-BIH) 
[7] foram usados para desenvolver e analisar o 
simulador. Os registros são amostrados em 360 
Hz ou 128 Hz com 11 bits de resolução, um 
ganho de sinal de 200 adu/mV (unidade analógica 
para digital por miliVolt) e com uma duração de 
30 minutos para arquivos completos e 5 minutos 
para curtos. 
 
Resultados 
 

Os resultados foram gerados usando os 
arquivos normais e patológicos do banco de 
dados do MIT/BIH e o processamento em tempo 
real foi simulado considerando as caracteristicas 
dos traçados eletrocardiográficos (e.g. velocidade 
da agulha do aparelho seja 25 mm/s ou 50 mm/s).  

A figura 4 mostra a simulação para o 
registro normal 16773 considerando a velocidade 
do papel de registro do ECG: 50 mm/s; chanal: 1, 
wavelet-mãe: chapéu mexicano; escala: 1; e 
Tempo: 10 segundos.  

Observe a existência dos campos do 
simulador destinados ao nome do registro 
utilizado e ao caminho de sua aquisição, podendo 
ser facilmente adaptados para a leitura de uma 
porta do computador no qual seria conectado o 
aparelho de eletrocardiograma.  

 

 
 

Figura 4 – Registro normal 16773 

A figura 5 mostra a simulação para o 
registro patológico 104 considerando a velocidade 
do papel de registro do ECG: 50 mm/s; chanal: 2, 
wavelet-mãe: quarta derivada da gaussiana; 
escala: 1; e Tempo: 6 segundos.  

 

 
 

Figura 5 – Registro patológico 104 
 

A figura 6 mostra a simulação para o 
registro patológico 103 considerando a velocidade 
do papel de registro do ECG: 50 mm/s; chanal: 1, 
wavelet-mãe: daubechies 2 (db2); escala: 6; e 
Tempo: 10 segundos.  

É importante lembrar que o simulador tem 
a opção de fazer seus traçados em diferentes 
escalas e usar os métodos existentes para ajudar 
na análise das formas de ondas do ECG ou ainda 
na análise de doenças cardíacas. verificadas no 
retorno dos trabalhos correspondentes. 

 

 
 

Figura 6 – Registro patológico 103 
 
Observando o comportamento da filtragem 

a partir das mudanças dos campos disponíveis no 
simulador, foram escolhidas as diversas wavelet 
mães para participar do processo de detecção do 
complexo QRS usando uma combinação entre a 
transformada de Hilbert e Wavelet. A perfomance 
do detector é mostrada nas tabelas 1 e 2. E, os 
resultados mostram a vantagem do uso da 
interface gráfica no processo de investigaç ão do 
tipo de wavelet a ser usada. 
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Tabela 1 – Performance de detecção do 

complexo QRS usando  o MIT-BIH Arrhythmias 

Database. 

Number of 
Records 

Total 
Beats 

Total of Failed QRS 
Detection 

48 68256 57 
 

Tabela 2 – Performance de comparação do 

com outros robustos detectores usando  o registro 

105 contendo 2572 complexos QRS. 

Method DER(%) Ref. 
Proposed detector 0.15  
Hilbert transform 0.35 [4] 

Neural based adaptive 
filtering 

0.54 [10] 

Wavelet transform 1.09 [8] 
Linear adaptive filtering 2.41 [9] 

Filter banks 3.22 [10] 
 
Discussão e Conclusões 
 

O simulador demonstrou uma importante 
ferramenta na investigação das diversas bases de 
wavelets, tais como, Chapéu Mexicano, Haar, 
Daubechies e DOGs (Derivação de Gaussiana) 
no processo de filtragem e extração de 
automática de parâmetros em eletrocardiograma. 
Além de ter o papel fundamental na escolha da 
wavelet-mãe usada no método de detecção do 
complexo QRS baseado na combinação das 
transformadas de Hilbert – Wavelet. Por exemplo, 
usando o banco de dado do MIT-BIH de arritmias, 
pode-se verificar a robustez do método proposto 
em comparação a outras importantes publicações 
de detectores de complexo QRS. 
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Cálculo da Distância entre Diagnósticos CID-10
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Resumo - Para recuperar informações baseando-se na semelhança entre casos, é necessário medir a
distância entre os objetos em estudo. Neste trabalho é feita a proposta de um método para medir a distância
entre dois diagnósticos especificados utilizando-se códigos da CID-10. Este método foi aplicado a um
conjunto de dados do Hospital Universitário Cajuru com o objetivo de identificar pacientes que tenham sido
atendidos mais de uma vez para o tratamento de doenças similares. Apesar das limitações das bases de
dados devido ao processo de aquisição das informações, os resultados demostram que o método proposto
pode ser útil na identificação de diagnósticos similares.

Palavras-chave:  Similaridade, Distância, CID-10, SIS

Abstract – In order to retrieve information based on similarity with a given case it is necessary to measure
the distance between the probe-object and the reference. In this work a method is proposed for measuring
distances between two given ICD-10 diagnostic codes. This method was applied to a dataset taken from
Cajuru University Hospital database as a means to find inpatients who might have been admitted more than
once for treatment of similar diseases. Even though the dataset presented limitations due to the data
collection process, results have shown that the proposed method can be a useful tool for identifying similar
diagnostic codes.

Key-words: Palavras-chaves: Similarity, Distance, Health Information Systems - HIS

Introdução

O prontuário médico é composto por uma
série de documentos, como: resultados de
exames, laudos, prescrições, histórico, gráficos e
imagens estáticas. Em uma situação ideal, cada
indivíduo teria somente um prontuário, contendo
informações relacionadas a todos os atendimentos
de saúde e de doença, incluindo mas não se
limitando a, diagnósticos, vacinações,
antecedentes  familiares, prescrições, exames,
queixas, sinais e sintomas, alergias, etc. Tal
registro de saúde deveria se estender desde o
nascimento do indivíduo até a sua morte. Porém,
freqüentemente, a cada atendimento em um novo
estabelecimento de saúde, é criado um novo
prontuário, desconsiderando-se as informações
anteriores [1].

Os Sistemas de Informação em Saúde –
SIS, lidam com informações complexas, pouco
padronizadas em conteúdo e em estrutura, pois o
prontuário médico é uma coleção de documentos
pouco estruturados. O acesso aos dados do
prontuário é, por decorrência destas dificuldades,
efetivado quase que exclusivamente através da
identificação do paciente. Em outras palavras,
como o prontuário médico é organizado e
armazenado "por paciente", o acesso à
informação, necessariamente segue a mesma
lógica [1], [2], [3].

O processo de se obter informação a partir
de seu conteúdo é fundamental quando se deseja
agrupar informação em categorias. O raciocínio do

médico ou do profissional de saúde é
freqüentemente conduzido pela "semelhança de
casos". O próprio processo de diagnóstico é
dominado pela semelhança de casos. Com
freqüência, o clínico reconhece uma doença por
tê-la visto antes, em um caso semelhante. É
público e notório que a casuística aumenta a
capacidade de resolução do médico [4], [5].

A utilização de conceitos de semelhança
além de ser fundamental no raciocínio médico,
também está relacionada às diferentes áreas do
conhecimento [6]. A habilidade de se basear em
semelhanças é o centro do conhecimento, por isso
é indispensável e possui um papel fundamental
nas teorias de raciocínio [7]. Citando William
James (1890): “This sense of Sameness is the
very keel and backbone of our thinking” O sucesso
na solução de problemas depende da semelhança
dos problemas atuais com os anteriormente
solucionados.

Para se identificar todos os pacientes que
tenham determinada doença, ou condição, é
necessário buscar em cada prontuário todas as
menções a doenças e condições, verificando se
elas coincidem com o que se procura. Buscar
estas informações numa base de dados é possível
e relativamente fácil [8]. A dificuldade existe
quando se quer encontrar diagnósticos ou casos
semelhantes. Por exemplo, identificar pacientes
que foram internados com diagnóstico de infarto
agudo do miocárdio e que retornaram por motivos
relacionados, tais como: insuficiência cardíaca,
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doenças vasculares, hipertensão e isquemia.
Numa consulta à base de dados é bem provável
que critérios de seleção importantes sejam
esquecidos. Para que isto seja evitado, é
necessária uma metodologia que possibilite a
recuperação de informações [9] baseando-se na
semelhança entre elas, independente da
aplicação.

Porém, é fundamental que esta metodologia
possa ser utilizada para a comparação entres os
principais tipos de dados clínicos que são as
terminologias, vocabulários e classificações
especificas para a área da saúde [10], [11]. Como
por exemplo a Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde – CID-10 [12], que é o
padrão de diagnósticos mais utilizado no Brasil e
também adotado pela Organização Mundial de
Saúde [13].

A semelhança entre dois objetos ou dados
pode ser caracterizada pela distância entre eles,
uma vez que esta define a dissimilaridade. Isto é,
a similaridade é inversamente proporcional à
distância. Assim sendo, quanto menor for a
distância, mais semelhantes são os dados
analisados. A distância entre dois objetos idênticos
é zero [14], [15].

Neste trabalho é proposto um método para
medir distância entre diagnósticos especificados
em CID-10. Esta metodologia foi aplicada em uma
amostra de dados do Sistema de Informações do
Hospital Universitário Cajuru – HUC/PUCPR para
a avaliação da relação entre os diagnósticos de
pacientes atendidos mais de uma vez [8]. Neste
estudo são descritas as distâncias entre os
códigos do capítulo 9  da CID-10 [12] referentes às
Doenças do Sistema Circulatório, pois no conjunto
de dados utilizados os diagnósticos relacionados à
cardiologia são os mais encontrados [8] e estão
contidos neste capítulo desta classificação.

Metodologia

Na amostra de dados do HUC foram
selecionados principalmente registros de pacientes
atendidos pelo menos duas vezes no período de
27/09/1999 a 21/05/2002. Entre os atributos que
compõem a base de dados, foram escolhidos três
que caracterizam o cenário de interesse deste
trabalho, a reinternação pelo mesmo diagnóstico:

• Registro do paciente (Código);
• Data de atendimento; e
• Código CID-10 que descreve o

diagnóstico.

Foram analisados 6601 registros (REG) da
amostra da base de dados, que correspondem a
2401 pacientes. Nesta amostra de dados foram
encontrados 352 códigos da CID-10. Na tabela 1
são indicadas as quantidades de registros de
alguns dos códigos CID-10 mais encontrados na

amostra de dados deste estudo. No HUC, os
diagnósticos do capítulo 21 (Z00-Z99) em sua
grande maioria estão relacionados aos
atendimentos realizados referentes ao retorno dos
pacientes após o transplante renal, o que não faz
parte do escopo desta pesquisa, pois estes
pacientes retornam ao hospital diversas vezes por
um mesmo diagnóstico. Já os atendimentos da
cardiologia além de serem o de maior número,
caracterizam bem a aplicação da análise
baseando-se na semelhança entre eles, pois os
atendimentos dos pacientes muitas vezes estão
relacionados.

Tabela 1 - Total de registros por diagnósticos.

CID Quant
Reg. Descrição da CID

Z948 822 Outros órgãos e tecidos transplantados |
Intestino | Medula óssea | Pâncreas

I509 313 Insuficiência cardíaca não especificada
Insuficiência cardíaca ou miocárdica

I248 289 Outras formas de doença isquêmica aguda do
coração | Insuficiência coronária

I64 176 Acidente vascular cerebral, não especificado
como hemorrágico ou isquêmico

Z470 173 Seguimento envolvendo remoção de placa de
fratura e outros dispositivos de fixação

N189 142 Insuficiência renal crônica não especificada
Z519 137 Cuidado médico não especificado

J168 123 Pneumonia devida a outros microorganismos
infecciosos especificados

Z488 123 Outro seguimento cirúrgico especificado |

I249 111 Doença isquêmica aguda do coração não
especificada  Doença isquêmica do coração

J180 110 Broncopneumonia não especificada Bronquiolite

T888 106 Outras complicações de cuidados médicos e
cirúrgicos especificados não classificados

I219 96 Infarto agudo do miocárdio não especificado
Infarto do miocárdio (agudo) S

T07 93 Traumatismos múltiplos não especificados|
Traumatismo SOE (T14.9)

I10 78 Hipertensão essencial (primária)|  | Hipertensão
(arterial) (benigna) (maligna)

Medida de Distância

Uma maneira de determinar a diferença
entre dois objetos é calcular as distâncias entre os
seus atributos, aplicando-se a distância métrica
Euclidiana [8], [14], [15]. Um objeto pode ser
descrito por uma n-tupla formada por seus
atributos. Por exemplo, considerando-se duas
imagens A e B, suas tuplas podem ser definidas
da seguinte maneira:

A   = (DataExame, Topografia, Diagnóstico,.....)
     = (DEA, TA, DA, ....)
B  = (DataExame, Topografia, Diagnóstico,.....)
    = (DEB, TB, DB, ....)

A distância  entre A e B (d(A,B)) é definida
pela soma das diferenças ao quadrado entre
cada um dos atributos, sendo que cada atributo
também é especificado por um coeficiente que
determina quanto ele influência no contexto em
questão. Sendo ai e bi cada  um dos atributos dos
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Figura 1 -  Exemplo de parte da estrutura da árvore da CID-10.

objetos A e B respectivamente, n o número de
atributos de cada objeto e ai o peso de cada
atributo, define-se a distância pela Equação (1):
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A CID-10 é estruturada em 21 capítulos, que
são subdivididos em agrupamentos [12]. Estes
agrupamentos são compostos por códigos de 3
níveis, denominadas categorias, que na maioria
dos casos são subdivididas, em subcategorias,
caracterizando 4 níveis. Na figura 1 é mostrado um
exemplo de parte da árvore hierárquica que
compõe a CID-10 [8].

Cálculo da distância entre os códigos CID-10

A distância entre os códigos CID-10 é
calculada pelo número de nós que são percorridos
na árvore de um código a outro. Utilizando-se o
exemplo da figura 1, a distância o entre o código
M03.2 e M03.6 é de dois nós. Um da distância
entre M03.2 e a categoria M03, mais um nó entre
esta categoria e a subcategoria M03.6. Já entre os
códigos M14.1 e M03.2 a distância é de 6 nós e
entre I01.0 e M14.8 são 8 nós. O nó principal, de
junção dos capítulos ou raiz da árvore, também faz
parte da contagem [8].

Além da contagem de nós, foram
estabelecidos pesos para as mudanças de níveis
na árvore, como está indicado na figura 1. A
utilização de pesos possibilita uma melhor
diferenciação das distâncias entre diagnósticos
diferentes e semelhantes [8]. Por exemplo, a

distância entre I01.0 e M14.8,  códigos de
capítulos distintos, é determinada por:  (I01.0 101)
= 1 + (I01 I00-I02) = 2 + (I00-I02 I00-I99) = 4 +
(I00-I99 Nó Raiz) = 8 + (Nó Raiz M00-M99) = 8 +
(M00-M99 M05-M14) = 4 + (M05-M14 M14) = 2 +
(M14 M14.8) = 1. A soma desta distância é  30. Já
a distância entre M03.2 e M14.8, que são códigos
de um mesmo capítulo, mas de agrupamentos
distintos, é 14. Se não fossem utilizados os pesos
estas distâncias seriam de 6 e 8 respectivamente.
Isto o que demonstra que a utilização dos pesos
realmente possibilita uma melhor caracterização
das diferenças. Na tabela 2, estão relacionadas as
distâncias entre os códigos da CID –10.

Tabela 2 - Valores das distâncias entre os
códigos da CID-10.

Capítulo Agrupamento Categoria
3º Nível Nível Distância

3-4 * 1 -Iguais 4-4 2 1
3-3 4 3
4-3 5 4

Iguais
Diferente

4-4 6 5
3-3 12 11
4-3 13 12

Iguais

Diferentes
4-4 14 13
3-3 28 27
4-3 29 28Diferentes
4-4 30 29

* não existe na base de dados reais.

Excetuando-se os diagnósticos iguais para
os quais a distância é zero, a menor distância
possível  na  árvore  da CID é 1. Esta  distância é
determinada pela diferença entre um código do
quarto nível e um do código do terceiro nível do

M03

M03.0 M03.1 M03.2 M03.6

M02M00 M01

M00-M03

M14M05 M06

M05-M14

...

... ... ... ...

... ...

M14.0 M14.1 M14.8...
... ... ...... ... ...

M00-M99

...

I01.0 I01.1 I01.9

I02I00 I01

I00-I02

I15I10 I11

I10-I15

...

...

...

I11.0 I11.9

...

I00-I02

I00-I99

...
......

...

... ...... ......

CID

... ...

4O. Nível - Subcategorias
3O. Nível - Categorias
2O. nível - Agrupamentos
1O. nível - Capítulos

Nível 1 - 23 = 8

Nível 2 - 22 = 4

Nível 3 - 21 = 2

20 = 1

1 x 8

1 x 4

1 x 2
‘

1

3O. nível - não possui subdivisões
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qual o primeiro é uma subdivisão, por exemplo
I11 e I11.9. Porém está possibilidade não existe
nas bases de dados  analisadas e utilizadas
neste trabalho, pois numa mesma base de dados
são utilizados somente códigos de três níveis ou
de quatro, nunca misturados

Em alguns casos é necessário calcular a
distância entre um código de quatro níveis e um
de três, mas somente quando este último não
possui subdivisões. Por exemplo entre o código
I11.9 e o I10 a distância é 5, e entre o código
M14.1 e o I10, a distância é 29.

Nesta proposta, a menor distância,
considerada '1', é estabelecida entre códigos de
um mesmo capítulo, agrupamento e terceiro nível.
Assim foi subtraído o valor '1' de todas as
distâncias, obtendo-se os  valores especificados
na última coluna da tabela 2, os quais são
utilizados no método proposto.

Aplicação do Método

No cálculo da distância os campos utilizados
dos registros são: Código, Data Atendimento e
CID-10:

REG = (Código, Data Atendimento, CID)
        = (PAC, DATA, CID)

A distância (DREG) entre dois registros é
calculada pela Equação (2).

 (2)
DREG2 = (PAC1-PAC2)2+(DATA1-DATA2)2+(CID1-CID2)2

ou

DREG2 =    DPAC
2     +       DDATA

2     +      DCID
2

A distância entre os registros (DREG) é
caracterizada principalmente pela diferença entre
os diagnósticos, códigos CID, pois neste contexto,
somente interessa comparar registros
relacionados a um mesmo paciente, ou seja, a
distância entre o número do registro do paciente
(DPAC) deve ser igual a 0.

 Foram lidos dois registros (REG1 e REG2),
e se forem do mesmo paciente (PAC1 = PAC2,
isto é, DPAC = 0) e com a diferença de data maior
do que o limite, neste caso 15 dias, foi realizado o
cálculo da diferença entre os diagnósticos. O
primeiro registro de um paciente foi comparado
com todos os seus outros atendimentos. A seguir
o segundo registros foi comparado com os demais,
e assim sucessivamente, até o último registro do
paciente. Todos os registros de um mesmo
paciente foram comparados dois a dois.

Assim que foram calculadas as distâncias
entre todos os registros de um mesmo paciente,
foi lido o primeiro registro de um novo paciente, e
repetiu-se a seqüência de ações para calcular
DREG até que o último registro da base de dados
fosse lido.

A comparação de todos os registros de um
mesmo paciente dois a dois, pode gerar alguns

resultados repetidos, mas evita que reinternações
por diagnósticos sejam mascaradas, caso o
paciente seja atendido por um outro motivo antes
do seu retorno ao hospital. Isto pode ocorrer
principalmente pela HUC atender principalmente
emergências que não estão necessariamente
relacionadas entre si.

Neste cenário de reinternações não foi
necessário utilizar pesos para determinar o
contexto e nem para fazer a equalização dos
valores, pois foram utilizadas faixas de valores
para DPAC e para DDATA. Além disso,  DREG foi
definido somente pelo valor da DCID, pois só
interessam as distâncias onde DPAC  = 0  e DDATA
> limite.

Resultados

Na tabela 3 estão relacionados alguns
exemplos de resultados do cálculo da distância
entre os diagnósticos dos registros da amostra de
dados do HUC.

A seleção destes exemplos foi realizada
com auxílio de médicos do corpo clínico do HUC.
Os profissionais analisaram basicamente os
registros com o campo CID relacionado a suas
especialidades. Um destes médicos foi um
cirurgião geral que na época da realização destes
testes era o auditor das contas hospitalares. Este
profissional foi escolhido por ter sido indicado pela
diretoria do hospital que assegurou que ele
provavelmente seria a pessoa que melhor
conhecia a CID na instituição, pois trabalhava na
instituição há aproximadamente trinta anos,
entendendo bem o seu funcionamento e as
peculiaridades do faturamento. Esta afirmação
ilustra bem a visão da utilização do código CID no
HUC. Na verdade isto ocorre na maior parte das
instituições, na quais a CID é fundamentalmente
relacionada aos pagamentos efetuados pelo SUS.

Discussão e Conclusões

As bases de dados dos SIS são uma
grande limitação na aplicação da metodologia
proposta. Analisando-se a descrição dos campos
Especialidade e Motivo de Atendimento do sistema
do HUC, é nítido que as informações não são
preenchidas de uma forma coerente. Não existe
um comprometimento e nem cuidado por parte dos
profissionais que geram as informações.

No caso específico do HUC, apesar do
campo Diagnóstico (CID-10) estar disponível para
ser preenchido pelos médicos, muitos poucos o
fazem. Os dados deste campo são gerados na
maior parte dos casos pelo próprio sistema.
Geralmente, a função principal do SIS é o
faturamento, objetivando principalmente que o
procedimento não seja rejeitado, o que implicaria
no não pagamento. A visão clínica ainda é
incipiente na maioria dos SIS´s.
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Tabela 3 - Exemplos de resultados que caracterizam potenciais reinternações por diagnósticos
relacionados

Ex
em

pl
o

DIG1 DIG2

D
is

tâ
nc

ia

DESCRIÇÃO DIAGNÓSTICO 1 DESCRIÇÃO DIAGNÓSTICO 2

1 I259 I254 1 Doença Isqüêmica Crônica Coração Aneurisma De Artéria Coronária
2 I64 I619 4 Acidente Vascular Cerebral NE como Hemorragia Hemorragia Intracerebral Ne
3 I248 I219 5 Outra Forma Doença Isqüêmica Aguda do Coração Infarto Agudo do Miocárdio NE
4 I749 I739 5 Embolia e Trombose de Artéria NE Doenças Vasculares Periféricas NE
5 I050 I090 5 Estenose Mitral Miocardite Reumática
6 I219 I248 5 Infarto Agudo Do Miocárdio Ne Outra Forma Doença Isquêmica Aguda  do Coração
7 I248 I10 12 Outra Forma Doença Isqüêmica Aguda do Coração Hipertensão Essencial
8 I050 I749 13 Estenose Mitral Embolia e Trombose de Artéria NE
9 I509 I809 13 Insuficiência Cardíaca NE Flebite e Tromboflebite de Localização

10 I779 I249 13 Outras Afecções das Artérias e Arteríolas Doença Isqüêmica Aguda do Coração NE
11 I509 I842 13 Insuficiência Cardíaca NE Hemorróidas Internas S/Complicação
12 I050 I509 13 Estenose Mitral Insuficiência Cardíaca NE
13 I248 I509 13 Outra Forma Doença Isqüêmica Aguda do Coração Insuficiência Cardíaca NE
14 I509 I248 13 Insuficiência Cardíaca NE Outra Forma Doença Isqüêmica Aguda do Coração
15 I219 I509 13 Infarto Agudo Do Miocárdio NE Insuficiência Cardíaca NE
16 I219 I509 13 Infarto Agudo Do Miocárdio NE Insuficiência Cardíaca NE
17 I269 I509 13 Embolia pulmonar s/menc cor pulmonale agudo Insuficiência Cardíaca NE
18 I509 I050 13 Insuficiência Cardíaca NE Estenose Mitral
19 I050 I509 13 Estenose Mitral Insuficiência Cardíaca NE

* NE - Não Especificado.

 A falta de interesse no preenchimento das
informações não é uma característica exclusiva
dos profissionais do HUC, é encontrada na maior
parte dos hospitais e instituições de saúde. Isto
ocorre principalmente por que muitas bases de
dados não são especificadas a partir do objetivo
para qual serão utilizadas, e as informações
armazenadas são de pouco utilidade, e muitas
vezes os profissionais não sabem como manipulá-
las.

Além disso, para gerar as informações é
necessário conhecer a sua estrutura e saber como
serão aplicadas posteriormente. No caso da CID
por exemplo, são muito poucos os profissionais
treinados para utilizá-la.

Apesar destas características da base de
dados, analisando-se os resultados das distâncias
calculados com a aplicação do método proposto, é
possível identificar situações em que este
mostrou-se eficiente.

Os principais resultado não são as
distâncias '0', que representam a análise de
diagnósticos idênticos. Para encontrá-los não é
necessário aplicar a metodologia,  basta recuperar
das bases de dados os códigos CID iguais. Mas
sim, as distâncias entre '1' e '13'. Estes resultados
permitem estabelecer uma vizinhança, ou “janela”,
em torno do código ou diagnóstico.

Na tabela 3 estão indicados somente alguns
dos resultados que foram caracterizados pelos

médicos como possíveis atendimentos
relacionados aos mesmos diagnósticos. Mas,
estes poucos, ilustram bem com a medida de
distância proposta neste trabalho pode auxiliar na
recuperação de informações semelhantes.

Se, ao invés de se aplicar a metodologia
para determinar a distância entre os códigos da
CID, fosse realizado um cálculo direto entre os
códigos, em algumas situações, diagnósticos
semelhantes teriam um valor de distância bem
maior do que os encontrados. Nos exemplos 18 e
19 da tabela 3, o resultado do cálculo direto entre
os códigos é 459, ou 45 se não forem
considerados os últimos algarismos dos códigos,
as subcategorias. Aplicando-se o método
proposto, encontrou-se uma diferença de 13, bem
menor do que 459, caracterizando que os
diagnósticos são semelhantes, o que realmente
ocorre.

Esta maneira de se calcular distâncias entre
os códigos CID-10 aproximou, também, as
subcategorias. Estas recebem uma numeração de
0 a 9 e diagnósticos praticamente idênticos, com
apenas pequenas variações, podem ter distâncias
entres eles que não caracterizam suas
semelhanças se for realizado o cálculo sem a
aplicação do método. No exemplo 1 da tabela 3,
os diagnósticos Doença Isqüêmica Crônica
Coração e Aneurisma de Artéria Coronária, teriam
um distância de 5 através do cálculo direto, a qual
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foi definida como 1 através da aplicação deste
método.

A especificação de pesos nas distâncias
entre os níveis da árvore da CID é importante para
melhor ressaltar as semelhanças entre os códigos
e diferenciar bem diagnósticos distintos. A
utilização de pesos cria faixa de valores,
relacionados às vizinhanças ou não entre os
códigos.
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Definição de Variáveis em Redes Neurais Artificais
por Análise de Componentes Principais: Aplicação

em Transplante Renal
Antonio F. C. Infantosi1, Renan M. V. R. Almeida2, João Carlos  G. D. Costa3, Carlos A. L.

Ávila4, José H. R. Suassuna5

1,2,3Programa de Engenharia Biomédica, COPPE,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil

4,5Faculdade de Medicina
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Brasil

Resumo – A utilização de sistemas computacionais de auxílio a decisões médicas ainda não tem aceitação
ampla, embora vários trabalhos tenham sido publicados na área; alguns dos quais mostrando a viabilidade da
utilização de Redes Neurais Artificiais (RNA) nesta área. O presente trabalho mostra uma metodologia para a
redução da dimensionalidade das variáveis de entrada  para treinamento de uma RNA aplicada à predição em
transplante renal, a Análise de Componentes Principais (ACP). Utilizando-se a técnica proposta, os resultados
mostraram tanto melhoria no desempenho da aplicação de ACP nesta base de dados, quanto uma maior
estabilidade dos resultados.

Palavras-chave: Transplante Renal, Redes Neurais Artificiais, Análise de Componentes Principais

Abstract – Computer-based decision-making systems in health care are still not fully accepted, although several
studies have shown that Artificial Neural Networks (ANN) are a feasible approach in this area. The present work
aims to show a methodology for dimensionality reduction in an ANN input variables, applied to renal
transplantation outcome prediction, the Principal Components Analysis (PCA) Results showed an enhanced
performance with PCA and an improved stability in results, in this data base.

Key-words: Renal Transplantation, Artificial Neural Networks, Principal Components Analysis

Introdução

A utilização de Redes Neurais Artificiais
(RNA) como apoio à clínica médica ainda não se
encontra consolidada, embora  muitos trabalhos
mostrem sua viabilidade como sistema de auxílio a
decisões médicas [1]. Na área de transplante renal
(TXR), a RNA tem sido aplicada na predição do
funcionamento do enxerto renal [2], no diagnóstico
de rejeição [3], na seleção de variáveis na predição
de rejeição crônica [4], na determinação de
citomegalovirose em receptores [5] e na dosagem
de imunossupressores [6], entre outras.

Alguns estudos têm apontado as RNA como
superiores à regressão logística (RL) na predição
clínica ([7], [8]). Outra vantagem da RNA em
relação à RL , segundo [9] é a capacidade de
permitir a analise de interações complexas entre
variáveis, em particular devido a sua natureza não-
linear. Por outro lado, a principal desvantagem da
RNA é a característica de modelo “caixa-preta”, o
que dificulta a explicitação de relações causa-efeito
[10].

Em geral, as variáveis selecionadas como
preditoras de um modelo são baseadas na
experiência do pesquisador/clínico. Por vezes, o
aumento do conhecimento ou das facilidades de
realização de testes em larga escala têm mostrado
a inadequação da escolha de uma dada variável.
Mesmo que selecionadas de modo subjetivo, com
base em sua relevância para o fenômeno em
estudo, é de fundamental importância para o
desempenho da RNA que tais variáveis sejam
adequadamente caracterizadas e compatíveis com
o objetivo do sistema proposto.

A Análise de Componentes Principais (ACP)
é uma metodologia matemática que pode auxiliar
esta tarefa, sendo largamente utilizada em
situações nas quais seja necessária uma redução
da dimensionalidade sem consequente perda na
quantidade de informação disponível. Neste
trabalho será abordado o uso de ACP para reduzir
a dimensionalidade do vetor de entrada de RNA
aplicada à predição da rejeição de enxerto em TXR.
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Metodologia

Base de dados

A base de dados é oriunda do Departamento
de Nefrologia do Hospital Universitário Pedro
Ernesto (Rio de janeiro, RJ). Após a definição de 15
variáveis relevantes sob o ponto de vista clínico
(Tabela 1), 109 pacientes com doadores vivos
foram selecionados para a modelagem RNA.
Destes, 32 foram aleatoriamente selecionados para
constituírem o conjunto de teste e os demais para
treinamento da RNA. Este último, por sua vez, foi
subdividido nos conjuntos de validação (17
pacientes) e estimação (60 pacientes).

Tabela 1 – Variáveis Preditoras, com a nomencla-
tura utilizada (N) e o tipo (Cont.=Contínua, Dicot.=

Dicotômica e Categ.=Categórica).
Variáveis N Tipo

Idade Receptor E1 Cont.
Idade Doador E2 Cont.
Dif. IdadeDoador/Receptor E3 Cont.
Status da Diferença de Idade E4 Dicot.
Sexo Receptor E5 Dicot.
Sexo Doador E6 Dicot.
Raça Receptor E7 Dicot.
Raça Doador E8 Dicot.
Transplantes Prévios E9 Cont.
Transfusões Sangüíneas E10 Cont.
Tempo de Diálise (meses) E11 Cont.
Tipo da Diálise (HD, CAPD) E12 Dicot.
Rejeição E13 Dicot.
Mismatch HLA(Doador Vivo) E14 Categ
Esquema Imunossupressor E15 Dicot.

As variáveis óbito com enxerto funcionante e
óbito após retorno à diálise antes de 60 meses ou a
perda do enxerto neste período foram definidas
como saída nula na RNA. Quando não havia data
de retorno à diálise, mas havia a de uma
nefrectomia, esta última foi utilizada. A saída
unitária foi  definida como paciente vivo e com
enxerto funcionante ao final de 5 anos de
seguimento.

As categorias das variáveis de entrada
binárias assumidas como contribuintes para o
sucesso do transplante foram classificadas como 1.
Foram consideradas como contínuas as variáveis
Idade do Receptor, Idade do Doador, Transplantes
Prévios, Transfusões Sanguíneas (do receptor) e
Tempo de Diálise. Se o paciente foi submetido à
Hemodialise (HD), a variável Tipo de Diálise
assumiu valor 0, e para a Diálise Peritonial (CAPD)
valor 1. As variáveis HLA A e HLA B foram
transformadas em uma única variável categórica
(Mismatch HLA), com categorias 3  (doador

Idêntico),  2 (doador Haplo) e 1 (doador Não-
Relacionado). Se os dois Loci para HLA A e B são
iguais, Mismatch HLA assume valor 1, se apenas
um Locus é igual,  valor 2, e se não há Loci
coincidentes, 3. As variáveis Pulso Corticóide,
OKT3 e Anticorpo Anticlonal foram transformadas
na variável dicotômica Rejeição, uma vez que a
utilização de quaisquer uma destas implica em
tratamento desta complicação. A ocorrência de
rejeição assumiu valor unitário.

A imunossupressão de manutenção foi
dicotomizada como 1 (se o paciente utiliza
Prednisona (Pred), Azatioprina (AZA) e
Ciclosporina A (CsA) - esquema tríplice) ou 0
(esquema duplo -sem CsA ou AZA). Todos os
pacientes utilizaram Prednisona. Foi também criada
uma variável contínua Diferença de Idade
Doador/Receptor, e, para caracterizar se o receptor
recebeu enxerto de doador mais jovem, foi criada a
variável Status da Diferença de Idade. Doador mais
jovem foi considerado como 1 [11]. Sexo do doador
e Sexo do receptor (dicotômicas) foram
classificadas como 0 para sexo masculino-receptor
e feminino-doador. Raça foi caracterizada como
não-afrodescendente(valor 1) ou afro-descendente
(0).

Como as funções de ativação dos neurônios
são logsigmóides, as variáveis de entrada e saída
foram normalizadas de acordo com [12]:

0,1
minYmaxY

minYiY
0,8escY +

−
−

⋅= (1)

sendo escY  o valor normalizado; iY  o valor da

variável e [ ]maxY,minY  a faixa em que a variável de
entrada se situa. A saída da rede também foi
escalada, assumindo-se os valores iguais ou
superiores a 60 meses como sendo 0,9.

Análise de Componentes Principais

A ACP pode ser considerada,
fundamentalmente, um método estatístico
multivariado linear que permite a redução da
dimensionalidade de um vetor de variáveis [13].
Neste estudo, o emprego da ACP objetiva
determinar quais os preditores mais relevantes para
uma modelagem da variabilidade da variável
dependente por meio de redes neurais artificiais

Como exemplo da metodologia, considere-se
a Tabela 2, que mostra três variáveis selecionadas
do conjunto de estimação, 1X , 2X  e 3X ,
respectivamente, Idade do Receptor, Sexo do
Receptor e Mismatch HLA,  relativas a três
pacientes, cuja matriz de Valores Médios
Quadráticos (VMQ) xC  é dada por:
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0244,00087,00053,0
0087,01562,00134,0

0053,00134,00331,0

xC
,

cujos autovalores, 1λ , 2λ  e 3λ , e autovetores nor-
malizados, a1, a2 e a3, são mostrados na Tabela 3.

A matriz xC  não é a matriz de covariância
porque a média não foi retirada, para diminuir a
probabilidade de saturação dos neurônios log-
sigmoidais. Portanto, os elementos da diagonal
principal não são mais as variâncias dos vetores
originais, mas sim seus valores médios quadráticos
(VMQ).

Tabela 2 – Idade do Receptor ( 1X ), Sexo do

Receptor ( 2X ) e Mismatch HLA ( 3X ).

1X 2X 3X
Paciente1 0,53 0,90 0,10
Paciente2 0,23 0,10 0,50
Paciente3 0,57 0,90 0,10

... ... ... ...
Paciente60 0,29 0,90 0,50

Tabela 3 – Autovetores e Autovalores
1a
r

2a
r

3a
r

1X -0,1040 -0,8735 0,4757

2X -0,9927 0,0622 -0,1029

3X 0,0603 -0,4829 -0,8736

λ 0,1581 0,0350 0,0205

A soma dos autovalores corresponde à
soma dos VMQ dos vetores originais, que poderia
ser entendido como a energia total dos vetores 1X ,

2X  e 3X :

2137,0332211321 =++=++ cccλλλ (2)

Para esse conjunto, os componentes principais
(CP), denotados por Yi , podem ser  expressos
como :

;3.8736,02.1029,01.4757,03

;3.4829,02.0622,01.8735,02

;3.0603,02.9927,01.1040,01

XXXY
XXXY
XXXY

−−=
−+−=

+−−=

(3)

onde se nota que Y1 tem elevada influência do sexo
do receptor ( 1X ), enquanto que para Y2 a maior
influência é da idade do receptor e para Y3 o
mesmo com mismatch HLA. Portanto, as variáveis

selecionadas 1X , 2X  e 3X , poderiam ser
substituídas por esses CPs sem alteração
significante na informação disponível.

A proporção de 1Y  relativa ao VMQ total é:

%74
2137,0
1581,0

321

1 ==
++ λλλ

λ
(4)

muito superior aos valores relativos à 2Y  e 3Y ,
respectivamente, 16,3% e 9,6%.

Tomando-se somente os dois primeiros
componentes principais, tem-se 90,3% da
informação em relação às variáveis originais. Deste
modo, poder-se-ia reduzir a dimensionalidade
usando-se 1Y  e 2Y  (Tabela 4) ao em vez de 1X ,

2X  e 3X . A Figura 1 ilustra a representação no

espaço tridimensional deste último conjunto de
variáveis para 60 pacientes, enquanto que na
Figura 2 tem-se a representação bidimensional
obtida com ACP. Como a multiplicação matricial
dos CPs pela base de dados original resulta em
valores fora da faixa [0,1;0,9], foi utilizada a
normalização dos dados segundo a Equação (1).

Tabela 4 – Base de Dados após aplicação de ACP
1Y 2Y

Paciente1 -0,9426 -0,4553
Paciente2 -0,8872 -0,3864
Paciente3 -0,9226 -0,6834

... ... ...
Paciente60 -0,9205 -0,6659
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Figura 1 – Espalhamento no espaço tridimensional
do sexo do receptor ( 1X ), idade do receptor ( 2X )

e mismatch HLA  ( 3X ) dos 60 pacientes
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Na Figura 2 fica evidenciada a característica
bimodal dos dados em relação à variável Y1,
mostrando que os valores dicotômicos relativos ao
sexo do receptor têm maior relevância neste CP.
Em relação a Y2, a figura mostra a natureza
contínua da idade do receptor, visto que o
coeficiente relativo a 1X  tem maior influência.

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Y1

Y
2

Figura 2 – Representação no espaço bidimensional
(Y1, Y2) após correção usando Equação (1).

Comparação de desempenho

A comparação entre o desempenho das
variáveis Ei (Tabela 1), e dos CPs foi realizada
utilizando-se uma RNA Feedfoward (algoritmo de
retropropagação com gradiente descendente e
momento), 8 neurônios na camada oculta e 1 na de
saída. O número de neurônios da camada oculta
baseia-se em [12], i.e, para neurônios
logsigmoidais, deve-se considerar a faixa definida
pela razão entre o número de entradas da rede e os
valores [1,8 - 2,2]. As constantes de aprendizagem
desta camada e da saída foram 0,30 e 0,15,
respectivamente, e a constante de momento 0,4,
conforme [5].

A apresentação de exemplos foi feita em lote,
sendo o conjunto de estimação apresentado à RNA
época à época. Foram feitos 15 trials para as
variáveis e para os CPs, sendo a inicialização de
pesos aleatória. O treinamento foi considerado
terminado quando MSE (Mean Square Error) menor
ou igual a 0,01 ou em até 5000 épocas.

A análise estatística foi realizada utilizando-
se o teste de sinais dos postos de Wilcoxon, onde a
hipótese nula ( 0H ) foi de não haver diferença entre
os grupos [14]. O nível de significância estabelecido
para a rejeição de 0H  foi de 5%. Os programas
utilizados no desenvolvimento da RNA e nos testes
estatísticos foram [15] e [16], respectivamente.

Resultados

Tomando-se os 6 maiores autovalores e seus
respectivos autovetores normalizados (Tabela 5),
86,3% do VMQ total dos dados pode ser explicado.
A soma dos autovalores é 1,159. A Tabela 6 mostra
os resultados das simulações para RNA com 6
entradas (3 neurônios na camada oculta) e com 8
entradas (4 neurônios na camada oculta) utilizando
ACP e 15 entradas (8 neurônios na camada oculta)
sem ACP.

Tabela 5 – Autovetores e autovalores, ACP no
conjunto de treinamento da RNA (60 pacientes). A
última linha representa a proporção da informação

de cada CP em relação à soma dos vmq das
variáveis originais.

1a
r

2a
r

3a
r

4a
r

5a
r

6a
r

E1 -0,099 0,202 0,015 -0,089 -0,022 0,525
E2 0,091 -0,084 -0,126 0,163 0,095 0,583
E3 0,134 -0,224 -0,061 0,234 -0,070 -0,199
E4 -0,344 0,564 0,315 -0,407 -0,278 -0,027
E5 -0,176 0,218 -0,821 -0,305 0,342 -0,089
E6 0,115 -0,518 0,243 -0,717 0,313 0,079
E7 -0,618 -0,316 -0,002 0,173 -0,008 0,192
E8 -0,635 -0,287 0,001 0,061 -0,022 -0,121
E9 0,010 -0,029 -0,095 0,025 0,008 -0,019
E10 -0,061 -0,042 0,085 -0,140 0,079 -0,203
E11 -0,004 0,037 -0,027 -0,077 -0,012 0,249
E12 -0,031 0,023 0,057 0,057 0,002 -0,116
E13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
E14 0,029 0,005 0,053 0,016 0,030 0,396
E15 0,106 -0,284 -0,353 -0,274 -0,828 0,064

λ 0,33 0,22 0,16 0,13 0,11 0,05
% 28,5 19,0 13,8 11,2 9,5 4,3

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
10

-3

10
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Figura 3- Desempenho da RNA, 8 neurônios na
camada oculrta, sem ACP, mse  = 0,102 (linha
tracejada). A linha contínua é referência para

mse = 0,01.
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A análise estatística entre o grupo sem ACP
e o grupo com ACP e seis autovetores resultou na
rejeição de H0 (p<0,05, Tcalc = 2, Tcrit = 25), havendo
diferenças entre os grupos. A a mediana e a média
do grupo após a utilização de ACP foram menores,
para 3 neurônios ocultos na RNA (dados não
mostrados). O mesmo resultado estatístico foi
encontrado para 8 maiores autovetores (p<0,05,
Tcalc = 4, Tcrit = 25), em RNA com 4 neurônios na
camada oculta.

Tabela 6 – MSE encontrado no treinamento da
RNA, 15 Trials, 5000 épocas. Resultado de ACP

para 6 e 8 autovetores (av), 3 e 4 neurônios
ocultos, respectivamente. Sem ACP com 8

neurônios ocultos.
Trials Sem ACP Com ACP

(6 av)
Com ACP

(8 av)
1 0,107 0,101 0,109
2 0,122 0,093 0,101
3 0,115 0,092 0,101
4 0,111 0,101 0,092
5 0,128 0,099 0,101
6 0,143 0,100 0,091
7 0,101 0,098 0,091
8 0,093 0,098 0,098
9 0,126 0,102 0,098
10 0,108 0,096 0,105
11 0,130 0,105 0,099
12 0,138 0,103 0,110
13 0,110 0,102 0,101
14 0,113 0,104 0,094
15 0,122 0,092 0,102

Discussão e Conclusões

As variáveis contínuas definidas aqui são
usualmente classificadas como ordinais discretas.
Segundo Hirsh e Riegeman [14], dados com grande
número de valores igualmente espaçados podem
ser considerados contínuos, mesmo se, na
verdade, seu processo de mensuração obedeceu a
uma escala ordinal. A classificação para sexo do
receptor e doador foi escolhida considerando-se
que, em geral, o sexo feminino possui menor
massa renal, implicando em que a combinação
doador feminino - receptor masculino teria pior
prognóstico [11]

Mesmo que as variáveis inicialmente
selecionadas fossem aquelas de maior poder
preditivo, estas poderiam ser colineares, e
portando, implicar em aumento desnecessário da
complexidade de um modelo, pois a inclusão
destas não resultaria em melhoria de desempenho.
Este aspecto é evidenciado neste trabalho quando

da aplicação da ACP às variáveis de entrada da
RNA.

A utilização de ACP como um pré-
processamento das entradas de RNA pode, pela
diminuição da correlação entre as novas variáveis
de entrada, acelerar a convergência do algoritmo
de retropropagação, preservando o máximo
possível do conteúdo da informação original. É
portanto, uma metodologia de compressão de
dados [17].  Ao mesmo tempo, essa diminuição da
dimensionalidade do vetor de entrada proporciona
uma maior estabilidade nos resultados do modelo,
como pode ser observado na Tabela 6, onde nota-
se que, sem a ACP, os resultados de MSE
situavam-se na faixa [0,09-0,14], enquanto que,
após a aplciação da metodologia, estes situaram-se
na faixa [0.09 – 0,10] (6 av).

Como a ACP resultou na escolha de 6 novas
variáveis, a RNA respectiva possuiu 3 neurônios na
camada oculta, respeitando o critério sugerido por
[12]. A diminuição para quase 1/3 das variáveis
originais é explicada por associações visíveis já na
Tabela 6, na qual, por exemplo, vê-se que a
variável E13 não apresenta contribuição, uma vez
que nenhum dos pacientes analisados apresentou
rejeição diagnosticada. No entanto, esta
metodologia proporciona uma abordagem
sistemática, que simplifica em muito a tarefa do
pesquisador em realizar a redução de
dimensionalidade em seu modelo. Além disto, pôde
ser visto que que a utilização de ACP neste
conjunto de dados resultou em melhora significativa
do desempenho e do processo de modelagem da
RNA.
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[4] Simic-Ogrizovic, S., Furuncic, D., Lezaic, V.,
Radivijevic, D., Blagojevic, R., Djukanovic, L. J.,
(1999), “Using ANN in Selection of the Most
Important Variables in Prediction of Chronic
Renal Allograft Rejection Progression”,
Transplant Proc, v. 31, n. 1-2, p. 368.

[5] Sheppard, D., McPhee, D., Darkr, C., Shrethra,
B., Moore, R., Jurewitz, A., Gray, A., (1999),
“Predicting Citomegalovirus Disease After
Renal Transplantation: An Artificial Network
Approach”, Int J Med Inf, v. 54, n. 1, p. 55-76.

[6] Camps-Valls, G., Porta-Oltra, B., Soria-Olivas,
E., Martin-Guerrero, J. D., Serrano-López, A. J.,
Pérez-Ruixo, J. J., Jiménez-Torres, N. V.,
(2003), “Prediction of Cyclosporine Dosage in
Patients After Kidney Transplantation Using
Neural Networks”, IEEE Trans Biomed Eng, v.
50, n. 4, p. 442-448.

[7] Melvin, D.G., Niranjan, M., Prager, R.W., Trull,
A.K., Hughes, V.F., (2000), “Neuro-Computing
Versus Linear Statistical Techniques Applied to
Liver Transplant Monitoring: A Comparative
Study”, IEEE Trans Biomed Eng, v. 47, n. 8, p.
1036-1043.

[8] Gismondi, R.C., Almeida, R.M.V., Infantosi,
A.F.C., (2002), “Artifficial Neural Network for
Infant Mortality Modelling”, Comput Methods
Programs Biomed, v. 69, p. 237-247.

[9] Tu, J.V., (1996), “Advantages and
Disadvantages of Using Artificial Neural
Networks Versus Logistic Regression for
Predicting Medical Outcomes”, J. Clin
Epidemiol, v.49, n. 11, p. 1225-1231.

[10] Khoo, M.C.K., (2000), Identification of
Physiological Control Systems”, In:
Physiological Control Systems, Analysis,
Simulation, and Estimation, Ed.: M. Akay, IEEE
Press Series on Biomedical Engineering, New
York: IEEE Press, p. 159-202.

[11] Solá, R., Guirado, L., Díaz, J.M., López-
Navidad, A., Caballero, F., Gich, I., (2002),
“Elderly Donor Kidney Grafts Into Young
recipients: Results at 5 Years”, Transplantation,
v. 73, n. 10, p. 1673-1681.

[12] Andrea, T.A., Kalayeh, H., (1991), “Applications
of Neural Networks in Quantitative Structure-
Activity Relationships of Dihydrofolate
Reductase Inhibitors”, J Med Chem, v. 34, n. 9,
p. 2824-2836.

[13] Johnson, R.A., Wichern, D.W., (1988),
“Principal Components”, In: Applied Multivariate
Statistical Analysis, Englewood Cliffs, New
Jersey: Prentice Hall, p. 340-377.

[14] Hirsh, R.P., Riegelman, R.K., (1992), Statistical
First Aid, Boston: Blackwell Scientific Publications.

[15] MATLAB®, versão 5.3, (1999), The Mathworks,
Natick, MA, USA, www.mathworks.com.

[16] R: Copyright 2003, The R Development Core
Team, Version 1.7.1, (2003), www.r-project.org .

[17] Haykin, S., (1992), Redes Neurais – Princípios
e Prática, 2ª Edição, Porto Alegre, Bookman.

Contato

Contatos podem ser feitos com João Carlos da G.
D. Costa, email jogama@peb.ufrj.br.

CBIS’2004 765

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo - Este trabalho apresenta um programa para análise de dados aplicada ao estudo de pacientes 
com Diabetes e/ou Hipertensão Arterial. O programa utiliza a metodologia de Mineração de Dados, técnica 
da Inteligência Artificial. Foi desenvolvido utilizando o banco de dados Oracle e suas ferramentas de 
desenvolvimento para a construção da base de dados, a criação da interface com os usuários e a geração 
dos relatórios de saída dos resultados. Apresenta-se também uma aplicação utilizando uma base de dados 
de 186 pacientes consultados no ambulatório da UNIVALI. Os resultados mostraram que o índice de 
prevalência de sobrepeso encontrado nos pacientes diabéticos e/ou hipertensos atendidos no ambulatório é 
similar aos índices encontrados em outras pesquisas no Brasil. 
 
Palavras-chave: Análise de dados, mineração de dados, diabetes & hipertensão. 
 
Abstract –  This work present a program for data analysis applied to the study of patients with diabetes 
and/or arterial hypertension. This program uses a datamining methodology, which is an artificial intelligence 
technique. It was developed using the Oracle database and its tools of development for constructing the 
database, users interface and results report generation. It also shows an application using a 186 patient 
database consulted in the UNIVALI’s ambulatory. Results shown that overweight rate found in diabetes 
and/or hypertense patients attended in this ambulatory it is similar to the one determined in other researches 
in Brazil. 
 
Key-words: Data analysis, data mining, diabetes & hypertension. 
 
 
Introdução 
 

O artigo apresenta um programa para 
análise de dados para pacientes com diabetes 
e/ou hipertensão utilizando mineração de dados. 
O programa utilizou um formulário desenvolvido 
para esta finalidade [1], o formulário foi 
informatizado para facilitar a criação do banco de 
dados. Assim, o programa também inclui uma 
interface para a coleta de dados de pacientes 
com Diabetes e/ou Hipertensão Arterial. 

 
A Medicina produz uma grande quantidade 

de informação a qual é armazenada em uma 
base de dados. Mas, apenas disponibilizar esses 
dados não é suficiente para um melhor 
aproveitamento das informações. É necessário ter 
ferramentas para facilitar a analise desses dados. 
Auxiliando no desenvolvimento de estratégias de 
ação, isto é, a tomada de decisão sobre quadros 
clínicos de pacientes e/ou grupo de pacientes 
favorecendo o tratamento e/ou a prevenção de 
doenças. 

 
A interpretação de dados tem sido feita 

desde seus primórdios por meios estatísticos e é 
a estatística um método matemático bem 

estabelecido com suporte teórico que permite tais 
análises. Entretanto, há uma nova linha de 
pesquisa que também permite dita análise, e ela 
é chamada de mineração de dados. Esta 
metodologia busca através de métodos 
estatísticos ou não, a busca de modelos e/ou 
padrões dentro de uma base de dados que não 
seja possível de ser extraída em uma simples 
inspeção dos dados. 
 
Knowledge discovery in database (KDD) 
 

Historicamente, a noção de descobrir 
padrões úteis (ou parte de informação valiosa do 
conhecimento) em dados não processados 
recebeu diversos nomes, entre os quais 
descoberta de conhecimento em bases de dados, 
mineração de dados, extração de conhecimento, 
descoberta de informação, coleta de informação, 
arqueologia de dados, processamento de padrões 
de dados. O termo KDD, foi criado em 1989 e 
refere-se ao amplo processo de descoberta de 
informação em dados, na qual enfatiza-se a 
aplicação de “alto nível” do método particular 
“Mineração de Dados” (MD). O KDD mostra-se 
como uma ferramenta semi-automática que 
possibilita a análise de grandes conjuntos de 
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dados, propõe-se como o descobridor de 
informação útil a partir de grandes bases de 
dados. A informação descoberta pode ser 
representada por regras, descrevendo 
propriedades dos dados, padrões que ocorrem 
freqüentemente, agrupamento de objetos na base 
de dados, etc. [2, 3].  
 

O objetivo da descoberta de informação é 
obter conhecimento útil a partir de grandes 
coleções de dados. Tais tarefas são 
inerentemente interativas e iterativas, de tal forma 
que não se pode esperar obter informação útil 
pelo simples fato de introduzir uma grande 
quantidade de dados em uma caixa preta. Por 
tanto, os sistemas KDD devem ser vistos como 
uma ferramenta interativa, não como um sistema 
de análise automático. 

 
A Figura 1 mostra o processo KDD [4], 

esse processo caracteriza-se pelos seguintes 
passos: 
 

1. Compreensão do domínio; 
2. Organização do conjunto de dados; 
3. Descoberta dos padrões; 
4. Pós-processo dos padrões descobertos; 
5. Disponibilização dos resultados. 

 

 
 

Figura 1  - O processo KDD. 
 

A Compreensão do domínio dos dados é, 
naturalmente, um pré-requisito para se extrair 
qualquer conhecimento útil, ou seja, o usuário de 
um sistema KDD deve ter uma certa 
compreensão sobre a área de aplicação antes 
que qualquer informação de valor possa ser 
obtida. De outro lado, se o especialista humano é 
muito qualificado, pode ser árduo para a 
ferramenta semi-automática obter qualquer 
informação nova. É o caso, por exemplo, de 
domínios mediamente estáveis, nos quais o 
especialista humano teve um bom desempenho, 
com o que desenvolveu a habilidade de perceber 
detalhes dos dados [5]. 
 

Já, a organização do conjunto de dados 
envolve a seleção da fonte de dados, a 
integração dos dados heterogêneos, a limpeza 
dos erros nos dados, a avaliação do ruído, o 
tratamento dos valores perdidos, etc. Este passo 

pode tomar mais do 80% do tempo despendido 
em todo o processo. 
 

Quanto à descoberta do padrão em KDD, é 
o passo em que os padrões freqüentes e de 
interesse são levantados a partir dos dados. MD 
refere-se à descoberta do padrão como uma 
parte da descoberta do conhecimento, sendo, 
com freqüência usada como sinônimo de KDD. A 
fase de MD pode usar várias técnicas como 
estatística e aprendizado pela máquina, tais como 
regras de aprendizado, indução de árvores de 
decisão, agrupamento, programação lógica 
indutiva, etc. A ênfase em pesquisa em MD se 
deve justamente por possibilitar a descoberta 
eficiente de padrões medianamente simples. 
 

O processo KDD não pára quando os 
padrões são descobertos, ou seja, o usuário tem 
de ser capaz de compreender o que foi 
descoberto, visualizando os dados e padrões de 
modo simultâneo, contrastando os padrões 
descobertos com o conhecimento de base, etc. 
Nesse passo a complexidade não está no número 
de objetos na base de dados, mas, sim, no 
número de atributos, visto que o número de 
possíveis padrões típicos crescerá ao menos 
exponencialmente com o número de atributos, o 
que constitui a fonte real de dificuldade. 
 

O pós-processo da informação descoberta 
envolve passos, tais como seleções adicionais ou 
ordenamento de padrões, visualização, etc. 
Algumas abordagens de metodologias de KDD 
põem uma forte ênfase no pós-processamento. O 
processo KDD é necessariamente iterativo, isto é, 
o resultado de um passo de MD pode mostrar que 
alguma mudança deve ser feita no passo da 
formação do conjunto de dados. Assim, o pós-
processamento de padrões deve possibilitar ao 
usuário a visão de uma leve modificação nos 
tipos de padrões, etc. O suporte para tais 
iterações é um importante tópico no 
desenvolvimento de KDD. Aplicações 
proeminentes de KDD incluem dados em saúde, 
aplicações financeiras e dados científicos [6, 7]. 
 
Diabetes e/ou Hipertensão  
 

Segundo Oliveira [8], a Diabetes Mellitus é 
uma anormalidade caracterizada por uma 
quantidade de açúcar em excesso no sangue e 
na urina. O pâncreas é um órgão na região do 
abdome e uma de suas principais funções é a 
produção de insulina. Existem, disseminados por 
todo o órgão, pequenos agrupamentos celulares 
denominados ilhotas de Langerhans, onde é 
produzida a insulina, hormônio responsável por 
regular o nível de açúcar no sangue e transformá-
lo em energia. Se o pâncreas for afetado por uma 
infecção, por exemplo, esta prejudicará a 
produção de insulina e o nível de açúcar no 
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sangue aumentará, provocando os sintomas da 
diabete açucarada. Uma outra doença, bastante 
diferente da diabete açucarada é a diabete 
insípida, caracterizada pelo excesso de excreção 
urinária, devido a um distúrbio dos rins 

 
Nobre & Lima [9] definem a hipertensão 

arterial não somente como uma condição clínica 
de cifras tensionais elevadas, mas como quadro 
sindrômico, incluindo alterações hemodinâmicas, 
tróficas e metabólicas, ou seja, deixou de ser 
vista como uma doença ligada somente a tensão, 
para ser vista como um dos graves fatores para 
doenças cardiovasculares. E essas alterações 
podem ter base genética, influência ambiental ou 
do estilo de vida. 
 
Metodologia 

 
O sistema foi desenvolvido no Oracle 

Forms (telas) e Reports Builder (relatórios), 
utilizou-se a linguagem PL/SQL. A Figura 2 
mostra a tela inicial, da qual pode-se acessar a 
todas as demais telas do sistema, seja através da 
escolha do módulo, ou através do menu. 
 

 
Figura 2  - Tela de abertura do sistema 

 
A base de dados implementada segue o 

formulário para pacientes com Diabetes Mellitus 
e/ou Hipertensão Arterial [1], a interface para a 
coleta de dados é mostrada na Figura 3. 
 

 
 
Figura 3  - Tela de entrada de dados 

O algoritmo de mineração  utiliza técnicas 
estatísticas para o Agrupamento (Clustering) dos 
dados segundo parâmetros de mineração 
esatabelecidos, a geração dos agrupamentos 
permite também estabelecer regras de 
associação. 
 

A tela de entrada de parâmetros de 
mineração é a tela onde o especialista irá 
selecionar os campos que serão minerados na 
base e em quais intervalos, como mostrado na 
Figura 4. 
 

 
 

Figura 4  - Tela de parâmetros de pesquisa 
 

A visualização dos resultados pode ser 
vista de diversas formas, uma delas é através da 
tela de consulta, que pode ser vista na Figura 5. 
Esta tela mostra os registros da tabela de Dados 
Minerados que é a entidade que recebe os 
resultados finais da mineração. 
 

 
 

Figura 5  - Tela de visualização de resultados 
 
Aplicação 
 

Numa etapa inicial, foram selecionados 
doze parâmetros de interesse dos pacientes, eles 
estão mostrados na Tabela 1. Foram ingressados 
ao banco de dados 186 pacientes atendidos nos 
três primeiros meses do ano. 
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Tabela 1 - Parâmetros selecionados 
 
CAMPO DESCRIÇÃO TABELA 

QT_IDADE Idade do 
Paciente 

Paciente 

ID_SEXO Sexo do 
Paciente 

Paciente 

ID_ETNIA Cor do 
Paciente 

Paciente 

DS_PROFISSAO Profissão do 
Paciente 

Paciente 

VL_IMC Índice de 
Massa Corporal 

Guia 
Exame 

VL_FC Valor de FC Guia 
Exame 

VL_LDL Valor de LDL Guia 
Exame 

VL_HDL Valor de HDL Guia 
Exame 

VL_GLICOSE Valor de 
Glicose 

Guia 
Exame 

VL_COLESTEROL Valor de 
Colesterol 

Guia 
Exame 

VL_TRIGLICERIDIOS Valor de 
Triglicerídios 

Guia 
Exame 

VL_PRES_BRACO_DS 
Valor da 
Pressão 
Arterial 

Guia 
Exame 

 
Foram realizadas consultas para diversas 

combinações dos parâmetros, tais como: Indice 
de Massa Corpórea, Idade, Trigliceridios, LDL e 
Sexo. Após o processo de mineração, o 
especialista verificou os resultados através de 
telas de consulta edos relatórios. 
 

Os resultados mostraram a prevalência de 
sobrepeso e obesidade nos pacientes 
consultados e o valor é próximo dos percentuais 
obtidos em outras pesquisas de nível nacional.  
 

Outra observação feita pelo especialista diz 
respeito ao preenchimento dos prontuários no 
ambulatório, ficou constatado que no caso dos 
pacientes idosos, muitos prontuários não 
possuíam informações de peso e altura. 
 

Baseado nos resultados obtidos estão 
sendo previstas duas ações a serem tomadas: 
• Início de atividades para melhorar o 

parâmetro IMC. 
• Monitoramento para o correto preenchimento 

dos prontuários dos pacientes. 
 
Discussão e Conclusões 
 

O algoritmo de agrupamento consiguiu 
trazar o perfil dos pacientes consultados no 
ambulatório. 
 

A base de dados criada é o datawarehouse 
do sistema porque ela é específica para a 
pesquisa de diabetes e/ou hipertensão. 
 

O sistema irá a migrar para uma estrutura 
web para facilitar o acceso ao sistema fora do 
ambulatório. 
 

Será acrescido ao sistema um formulário 
que permita realizar um acompanhamento do 
paciente para permitir análises sobre a evolução 
do estado do paciente no tempo. 
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Resumo - Este trabalho tem como objetivo desenvolver um protótipo para aquisição, registro e monitoração 
de sinais biomédicos diversos que permitissem a avaliação do sistema nervoso através do 
eletrocardiograma, da resistência galvânica da pele e da temperatura cutânea.  
 
Palavras-chave: Instrumentação Biomédica, Sistema Nervoso, Sistemas Micro-processados, Conversão AD. 
 
Abstract -  The objective of this work is to develop a data acquisition system for  biomedical signals that 
could permit the study of the nervous system through the electrocardiogram, the galvanic skin resistance and 
the skin temperature. 
 
Key-words: Biomedical instrumentation, Nervous System, Micro Processed Systems, AD Conversion. 
 
 
Introdução 
 

O sistema nervoso é responsável pelo 
ajustamento do organismo animal ao ambiente, 
percebendo e identificando as condições 
ambientais externas e as internas e elaborando 
respostas que adaptem o organismo a essas 
condições[1]. 

  No ser humano, diversas atividades do 
sistema nervoso são conscientes, estando sob 
controle do sistema nervoso periférico voluntário 
ou somático. Entretanto, existem outras 
atividades que são autônomas ou involuntárias e 
estão sob controle do sistema nervoso autônomo, 
como a digestão, respiração, circulação e 
excreção.  

O sistema autônomo se divide em dois 
ramos: o simpático e parassimpático. Eles 
enervam os mesmos órgãos, mas trabalham em 
oposição, de modo que enquanto o ramo 
simpático estimula ações que mobilizam energia, 
o parassimpático estimula principalmente ações 
relaxantes, o que mantém o funcionamento 
equilibrado do organismo, o que é denominado de 
homeostase. 

  O sistema desenvolvido neste trabalho é  
uma ferramenta que pode auxilar no estudo do 
sistema nervoso autônomo de forma não 
invasiva, verificando através dos sinais de 
eletrocardiograma, resistência galvânica da pele e 
temperatura cutânea se os ramos estão atuando 
como esperado frente as mais diversas situações 
e se este não for o caso, verificar qual ramo está 
deficiente e o porquê. 

 
 
 

 

Metodologia 
 

O sistema desenvolvido, representado na 
Figura 1, consta de unidades externas de 
aquisição e amplificação dos sinais biomédicos 
propostos, conectados a um microcontrolador 
MSP430F149 da Texas Instruments que irá 
digitalizar e transferir as amostras para o 
computador através da porta serial, passando 
antes por um sistema de acoplamento para 
isolação elétrica e por um CI que converte para o 
padrão RS 232 do PC. 

 

 
Figura  1 - Diagrama do sistema implementado. 

 
Todos os três blocos referentes ao 

hardware analógico têm basicamente a mesma 
estrutura, ou seja, o sinal é adquirido por um 
sensor específico, é amplificado e filtrado de 
acordo com suas características. 

Para o circuito de aquisição de ECG, 
representado na Figura 2, é utilizado um 
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amplificador diferencial para atenuar as 
componentes de modo comum referentes 
principalmente ao ruído de 60 Hz da rede elétrica.  

 Depois se utiliza um filtro passa-altas com 
o objetivo de retirar a lenta variação da linha base 
que poderia causar saturação dos estágios 
amplificadores seguintes. Por fim, após o 
amplificador de ganho variável que permite ainda 
a variação do nível DC da saída, existe um filtro 
passa-baixas para limitar o sinal em sua banda 
útil. A parte final do circuito é um diodo Zener 
para limitar a tensão de saída a fim de proteger 
as entradas do microcontrolador. 

 
Figura  2 – Circuito de aquisição do ECG.  

 
O circuito de aquisição da resistência 

galvânica da pele [2], mostrado na Figura 3, 
consiste basicamente de um divisor de tensão 
entre uma resistência conhecida e a própria pele. 
Existem ainda buffers de entrada e saída a fim de 
aumentar a impedância de entrada e diminuir a 
de saída e filtros para limitar o sinal em sua 
banda útil, além do diodo que limita a tensão da 
saída. 

 
Figura  3 – Circuito de aquisição de GSR. 

 
Já o circuito de aquisição da temperatura 

[3], que pode ser visto na Figura 4, utiliza fontes 
de corrente de alta precisão que provocam uma 
queda de tensão sobre o termistor que está em 
contato com a pele. Esse valor é amplificado, 
novamente filtrado e limitado na saída pelo diodo 
e a partir dele é possível estimar o valor da 
resistência e conseqüentemente da temperatura 
medida pelo termistor, uma vez que a curva que 
relaciona temperatura e resistência é conhecida. 
 

 
Figura  4 – Circuito de aquisição de temperatura. 

Os sinais são digitalizados pelo 
microcontrolador (que possui embutido um 
módulo de conversor AD de 12 bits) a uma taxa 
de 312 Hz para cada um dos canais propostos.  
Considera-se ainda a existência de um quarto 
canal prevendo uma possível expansão do 
protótipo, com a aquisição de mais um sinal 
biomédico. 

Digitalizados os sinais, as amostras são 
transmitidas para o PC através da porta serial, o 
que é realizado pelo módulo de UART, módulo de 
comunicação assíncrono também embutido no 
MSP430. A taxa de transmissão adotada foi de 
57600 bauds, com paridade ímpar, 1 bit de 
parada e 8 bits de dados, formando um caracter 
de 10 bits. 

Para permitir a compatibilidade do sinal de 
saída do MSP, que tem padrão TTL, com o 
padrão RS232 do computador foi necessário 
utilizar o CI MAX232 devido à diferença de 
formato que está ilustrada na Figura 5. 
 

 

a) saída da interface serial do MSP. 

 

b) entrada da porta serial do PC. 

Figura  5 – diferença entre os formatos de dados 
seriais entre o MSP430 e o PC. 

Além disso, para alimentar o circuito, foi 
necessário criar um sistema de fontes que fosse 
capaz de fornecer todas as tensões necessárias e 
ainda isolar o paciente da rede elétrica.  

Assim usou-se uma fonte externa de 5V 
que alimentava dois CI’s que geravam tensões 
isoladas de +/- 15 V e de 5 V  para alimentar o 
hardware analógico que estava em contato com o 
paciente.  O MSP era alimentado com 3.3 V 
gerado por um regulador e o MAX232 era 
alimentado com a fonte externa. Assim, com uma 
fonte externa de 5 V era possível alimentar todo o 
circuito, gerando ainda as tensões isoladas para o 
hardware analógico. 

A fim de permitir o real isolamento do 
paciente da rede elétrica, entre o MSP430 e o 
MAX232 foi colocado um CI de isolamento, que 
realizasse o acoplamento do sinal digital. 

O esquema do circuito final pode ser visto 
na Figura 6, onde é mostrada a parte isolada da 
rede elétrica através dos CI’s de conversão de 
tensão DC-DC isolados e do CI de acoplamento 
de sinais digitais. 
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Por fim, para realizar a visualização e 
registro dos sinais adquiridos, foi desenvolvido 
um software em ambiente Builder C++ que 
recebia as amostras, remontava o sinal 
separando cada um dos canais e plotava as 
amostras em tempo real, além de permitir seu 
armazenamento para posterior análise. 

Ainda existe a possibilidade no software de 
utilizar ferramentas de zoom e de deslocamento 
de offset, que funcionam até mesmo durante a 
aquisição em tempo real, para permitir uma maior 
flexibilidade no modo de visualização dos sinais 
adquiridos. 

Apesar de não haver nenhuma parte do 
projeto responsável pelo processamento dos 
sinais biomédicos recebidos, o software permite 
que seja utilizado um filtro notch FIR para retirada 
do ruído de 60 Hz (e de suas harmônicas dentro 
da banda passante do sinal) proveniente da rede 
elétrica, melhorando muito a qualidade do sinal 
adquirido. 

 

 
Figura  6 – módulos do hardware desenvolvido. 

 
Resultados 
 

Com o circuito de aquisição do ECG foi 
possível obter em laboratório com o osciloscópio 
o sinal mostrado na Figura 7, mostrando a grande 
presença de ruído de 60 Hz distorcendo o sinal. 
Para os outros dois circuitos os resultados obtidos 
foram praticamente duas retas, uma vez que a 
variação que ocorria era muito lenta devido a 
grande característica inercial dos sinais de 
resistência galvânica da pele e da temperatura 
cutânea. 

Utilizando o software foi possível obter os 
resultados mostrados na Figura 8, onde se tem 
uma tela do aplicativo com os sinais adquiridos. 

Observe a possibilidade de se usar um filtro 
notch em 60 Hz, além de se poder alterar os 
fatores de zoom e offset dos gráficos. Vale 
ressaltar que para os sinais de temperatura e 
GSR, os resultados obtidos foram praticamente 
duas retas como explicado anteriormente, 
permitindo o cálculo de seu valor médio a cada 1 
segundo de amostragem. 

Assim como o firmware do 
microcontrolador já previu um canal de 

amostragem a mais para uma possível expansão, 
o aplicativo também já possui uma janela extra, 
que poderá receber o sinal de respiração, por 
exemplo. 

Existe a possibilidade para o usuário de 
gravar toda seqüência de amostras em um 
arquivo que posteriormente pode ser analisada 
pelo próprio aplicativo, que tem a capacidade de 
abrir os arquivos gerados por ele, reconstruindo 
os sinais para uma análise offline. 

 

a) sinal de ECG com escala de 2 s. 

 

b) sinal de ECG com escala de 5 s. 

Figura  7 – exemplos de sinais de ECG mostrados 
no osciloscópio e adquiridos com o circuito. 

 

 
Figura  8 – Tela do software desenvolvido. 

 
Discussão e Conclusões 
 

Foi desenvolvido um sistema de arquitetura 
aberta que é capaz de adquirir, amplificar e 
digitalizar os sinais biomédicos, além de transmiti-
los via porta serial ao computador onde os sinais 
são registrados, armazenados e monitorados. 
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Uma expansão natural do sistema será a 
inclusão de mais um hardware analógico para a 
aquisição de um outro sinal biomédico, o que 
poderá ser feito facilmente já que tanto o firmware 
quanto o software já foram desenvolvidos com um 
canal a mais. Com isso, a análise do sistema 
nervoso poderia ser feita com base em mais 
informações. 

Além disso, através de uma fácil adaptação 
seria possível utilizar o hardware existente para 
adquirir outros sinais, sendo necessário alterar 
basicamente os ganhos dos amplificadores e as 
freqüências de corte dos filtros analógicos dos 
circuitos desenvolvidos. 

Utilizando o módulo de transmissão RF do 
MSP, será possível até mesmo construir um 
sistema de telemetria que permitisse um sistema 
de aquisição de sinais portátil. 

Uma outra expansão interessante será 
adicionar ao software algumas características de 
processamento digital de sinais, como a retirada 
de ruído muscular ou a identificação do complexo 
QRS com estimativa em tempo real do sinal de 
variabilidade da freqüência cardíaca.  

O sistema ainda poderá servir como ponto 
de partida para outras pesquisas na área de 
instrumentação biomédica que poderão incluir até 
mesmo o estudo da correlação entre os sinais 
adquiridos em tempo real, permitindo uma análise 
minuciosa do sistema nervoso periférico, além de 
poder se tornar até mesmo um produto comercial. 
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Resumo - O papel da análise do movimento humano na ciência da reabilitação é muito maior do que uma 
simples ferramenta de avaliação funcional, uma vez que no ajuda a determinar as complexas relações entre 
as limitações funcionais, déficits e incapacidades. A proposta de elaboração de um laboratório surgiu da 
subdivisão da disciplina “Análise e Métodos de Avaliação do Movimento Humano Funcional” do Programa 
de Pós Graduação em Tecnologia em Saúde da PUCPR em dois módulos. No módulo em questão havia 
interesses em comum nas metodologias de avaliação e análise atualmente empregadas para descrever o 
movimento humano.  O objetivo principal deste trabalho foi o de propor um laboratório de análise 
biomecânica do movimento humano funcional.Este proposta foi composta de atividades que resultaram em 
um laboratório virtual e no levantamento da literatura relacionada à biomecânica humana em geral. 
 
Palavras-chave: laboratório, análise biomecânica, movimento humano funcional. 
 
Abstract -  The paper of the analysis of the human movement in the science of the whitewashing is very 
bigger of the one than a simple tool of functional evaluation, a time that in the aid to determine the complex 
relations between the functional limitations, déficits and incapacities. proposal of elaboration of a laboratory 
appeared of the subdivision of disciplines "Analysis and Methods of Evaluation of the Functional Human 
Movement" of the Post Graduation Program in Technology in Health of the PUCPR in two modules. In the 
module in question it in common had interests in the methodologies of evaluation and analysis currently used 
to describe the human movement. The main objective of this work was of to consider a laboratory of 
biomechanic analysis of the functional human movement. This proposal was composed of activities that had 
resulted in general in a virtual laboratory and the survey of the literature related to the biomechanic human 
being. 
 
Key-words: laboratory, biomechanic analysis, functional human movement. 
 
 
 
Introdução 
 

A avaliação do movimento humano é a 
mola mestra da ação terapêutica em várias 
condições patológicas. A escolha do recurso de 
tratamento ocorre em função dos resultados da 
avaliação. A avaliação compreende na coleta de 
dados qualitativos e quantitativos suficientes e 
precisos, assim como na observação sistemática 
e descrição das disfunções. A partir desta 
avaliação os profissionais irão definir objetivos e 
selecionar métodos terapêuticos a serem postos 
em prática [1]. 

O papel na análise do movimento humano 
na ciência da reabilitação é muito maior do que 
uma simples ferramenta de avaliação funcional, 
uma vez que nos ajuda a determinar as 
complexas relações entre limitações funcionais, 
déficits e incapacidades. Definindo – se estas 
relações seremos capazes de não somente 
desenvolver estudos otimizados quanto a eficácia 
das diferentes estratégias de reabilitação atuais, 
como também nos permitirá uma melhor posição 

para considerar as novas técnicas de tratamento 
desenvolvidas [2]. 

Levando em consideração os benefícios 
citados acima e a falta de um laboratório de 
análise do movimento funcional no Estado do 
Paraná, justifica – se a proposta de elaboração 
deste laboratório, pois avaliação se faz 
fundamental na área da saúde, envolvendo 
especialmente recursos tecnológicos que possam 
auxiliar na construção e aprimoramento do 
conhecimento.  

O Laboratório de Biomecânica terá como 
meta a investigação e a análise do movimento 
humano em suas estruturas básicas relacionadas 
às atividades cotidianas e/ou físico-esportivas, 
observando-se as conseqüências para o aparelho 
locomotor. 
 
Metodologia 
 

A proposta de elaboração de um 
laboratório surgiu da subdivisão da disciplina 
“Análise e Metodologias de Avaliação do 
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Movimento Humano Funcional” do Programa de 
Pós-graduação em Tecnologia em Saúde da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PPGTS – PUCPR). O módulo em questão teve 
início no dia 10 de março de 2004 e reuniu 
interesses em comum dos mestrandos em avaliar 
e analisar o movimento humano e em reunir a 
literatura já existente. A apresentação da 
proposta final foi realizada no dia 30 de junho de 
2004. 

No início do módulo foram propostas 
algumas atividades para que fosse possível 
elaborar um laboratório de biomecânica. Foi 
necessário realizar um levantamento bibliográfico 
através do uso de sites científicos da Internet, 
periódicos e livros relacionados ao movimento 
humano funcional, jornais científicos e de 
bibliotecas. Foram investigadas as metodologias 
de avaliação e controle de parâmetros 
biomecânicos. Alguns laboratórios como o da 
UNICAMP, UNICENP, UDESC e UFPR foram 
visitados para identificar e selecionar os 
aparelhos necessários. Esta seleção também foi 
realizada através de sites de equipamentos 
biomédicos, contato virtual com distribuidores e 
recebimento de material explicativo. 

O laboratório virtual de biomecânica foi 
organizado em diferentes setores de investigação 
e avaliação que trabalham de forma 
multidisciplinar e concorrem para um diagnóstico 
completo e alargado dos mais importantes 
parâmetros da condição e aptidão física. Estes 
setores são de Avaliação Física, Avaliação 
postural estática e dinâmica, Avaliação das 
capacidades motoras (potência, resistência, 
velocidade e força), Avaliação da marcha humana 
e sala de estudos e banco de dados. 

No setor de avaliação física serão 
coletados dados pessoais dos indivíduos, dados 
antropométricos (peso, altura, massa corporal e 
perimetria), hábitos de vida, doenças atuais e 
pregressas. 

No setor de avaliação postural poderá ser 
realizada a análise através de reconstrução bi ou 
tridimensional pela cinemetria. Esta irá trabalhar 
através de uma imagem de câmera fotográfica ou 
de vídeo e a marcação de pontos anatômicos na 
pele dos sujeitos serão tomados como referência. 

O setor de avaliação de capacidades 
motoras será equipado por instrumentos de 
avaliação como aparelho isocinético, plataforma 
de força, palmilhas flexíveis e eletromiógrafo de 
superfície. 

A avaliação da marcha humana será 
realizada por parâmetros cinéticos, cinemáticos, 
antropométricos, de mecânica muscular e 
eletromiográficas. 

O espaço físico definido para a possível 
montagem futura deste laboratório foram duas 
salas de aula utilizadas pelo Programa de Pós-
graduação em Tecnologia em Saúde da PUCPR, 
eleitas devido ao tamanho e localizações ideais. 

A partir disto foram feitas adaptações virtuais nas 
salas e a distribuição dos aparelhos selecionados 
neste espaço físico. Isto foi possível através da 
utilização dos programas Corew Draw e Vector 
Works. 

 
Resultados 
 

Com a realização deste trabalho foi 
possível reunir um banco de dados da literatura a 
respeito de avaliação biomecânica composto por 
artigos científicos, capítulos de livros e folders de 
aparelhos. O laboratório foi organizado em 
setores de acordo com os parâmetros a serem 
avaliados. 

Foi possível também realizar uma 
apresentação na forma virtual da proposta de 
elaboração do laboratório de biomecânica, 
composta pela fundamentação teórica, planta 
baixa do espaço físico e aparelhos e perspectivas 
no final da disciplina. 

Os setores irão promover atividades de 
investigação científica acadêmica, proporcionar 
apoio técnico científico à população, incentivar a 
investigação no sentido definir corretas 
orientações metodológicas com objetivos de 
saúde e bem-estar, prestar serviços de 
investigação para empresas e instituições ligadas 
à concepção e aperfeiçoamento de materiais e 
integrar profissionais da área da saúde e 
tecnológica. 
 
Discussão e Conclusões 
 

O laboratório de biomecânica proposto está 
organizado em diferentes setores de 
investigação.  

Para a realização da avaliação postural 
será utilizado como procedimento a cinemetria, 
que segundo Amadio e Duarte [3], é composta 
por procedimentos de natureza óptica, onde as 
medidas são realizadas através de indicadores 
indiretos obtidos pos imagens fotográficas, filmes 
ou películas, onde os segmentos podem ser 
representados por marcas externas ou internas 
(radiografias). 

Com relação à avaliação das capacidades 
motoras, o aparelho isocinético se torna essencial 
para analisar estes parâmetros. Segundo Brown 
[4], o exercício isocinético pode ser definido como 
um movimento que ocorre em uma velocidade 
angular constante com resistência acomodativa.  

A principal vantagem do exercício 
isocinético defendida por Dvir [5] é que este 
produz de forma mais verossímil possível o 
movimento funcional do ser humano, mais do que 
qualquer outro método de avaliação e/ou 
treinamento muscular. Pode ser avaliado o 
torque, que de acordo com Prentice e Voight [6] 
introduz o conceito de sinergia, sendo feita 
referência à ação combinada de um músculo ou 
grupo de músculos. 
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Além do torque, poderá ser utilizado para 
medir força, resistência, velocidade e potência. 

As variáveis de forças de reação do solo 
poderão ser medidas a partir de uma plataforma 
de força, composta de transdutores de força do 
tipo piezoelétrico. Os parâmetros analisados 
serão: força posterior (Fx), força vertical (Fy) e 
força médio lateral (Fz). 

O mapeamento dinâmico da distribuição de 
pressão plantar pode ser feito por um 
baropodômetro, que é um sistema de análise da 
distribuição da pressão plantar, e acompanhado 
por dois sensores resistivos sob forma de 
palmilhas flexíveis [7]. 

Outro componente será a eletromiografia, 
que envolve a detecção, a ampliação e a 
apresentação das alterações elétricas que 
ocorrem quando o músculo se contrai [8]. 

As variáveis utilizadas para a descrição e 
análise de qualquer movimento podem ser 
classificadas como cinemáticas, cinéticas, 
antropométricas, de mecânica muscular e 
eletromiográficas [9], e estes parâmetros poderão 
ser analisados no setor de avaliação da marcha 
humana. A partir da obtenção destas variáveis 
será possível obter um modelo biomecânico 
válido, o qual permitirá fazer análises completas 
do movimento.  

No laboratório será possível realizar a 
análise cinética do movimento, que engloba todos 
os tipos de medida de força e pressão. As forças 
mensuráveis são as forças externas, transmitidas 
entre o corpo e o ambiente, durante a fase de 
apoio em atividades quase estáticas e dinâmicas 
[10]. Juntamente com o peso corporal, essas 
forças de reação do solo são, geralmente, causa 
de qualquer alteração do movimento do centro de 
gravidade, e o instrumento utilizado será a 
plataforma, que mede fundamentalmente a força 
de reação do solo e o ponto de aplicação desta 
força [11]. 

O equipamento também permite o estudo 
das transições na marcha com a velocidade, 
como eles acontecem pela coleta contínua de 
dados enquanto a esteira aumenta a velocidade. 
A mecânica de perturbações da marcha normal, 
como alterações de freqüência e tipo de passada 
podem ser estudadas facilmente com o 
equipamento. 

Além da esteira com plataformas de força, 
também será utilizada no laboratório uma 
tecnologia de vídeo que possibilitará a análise da 
marcha. Repetições da marcha em movimentos 
lentos por congelamento de quadro de imagem, 
permitem melhorar significativamente esta 
análise. Os valores espaciais de x, y e z serão 
obtidos por duas câmeras, uma das câmeras será 
alinhada, verticalmente, com o seu eixo óptico 
coincidindo com a origem do sistema. De cada 
imagem serão obtidas duas coordenadas: uma 
horizontal e outra vertical. 

A avaliação se faz fundamental na área da 
saúde, envolvendo especialmente recursos 
tecnológicos que possam auxiliar na construção e 
aprimoramento do conhecimento.  Com a 
implantação do Laboratório de Biomecânica é 
possível não somente desenvolver estudos 
otimizados quanto a eficácia das diferentes 
estratégias de reabilitação, como também será 
permitida uma melhor posição para considerar as 
novas técnicas de tratamento desenvolvidas.   

 O Laboratório de Biomecânica será um 
agente capaz de interagir com a estrutura 
científico – acadêmica de Graduação e Pós 
Graduação Lato Senso e Stricto Senso 
colaborando assim para o desenvolvimento da 
pesquisa, trazendo benefícios à saúde da 
população em geral. 
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Resumo – Dor na região das costas é um problema considerável de saúde e de economia em qualquer 
país. Um método utilizado amplamente pelos profissionais formados em Quiropraxia é o de Gonstead. Este 
método é baseado na dissipação de calor das articulações da coluna vertebral como um indicativo de 
luxações vertebrais facilitando a localização da região com inflamação. O sistema desenvolvido para 
medição da temperatura das articulações da coluna vertebral, caracteriza-se pelo baixo custo e por fornecer 
uma solução digital para utilização clínica. O sistema consiste de uma matriz de sensores controlados por 
um multiplexador e digitalizados por um conversor analógico para digital (A/D ou ADC). O interfaceamento 
deste sistema foi implementado via porta paralela utilizando-se o PC como sistema de processamento dos 
dados adquiridos. O programa de processamento e de aquisição dos dados foi desenvolvido em C++ para 
Windows 98. 
 
Palavras-chave: dores na coluna vertebral, Diagnóstico de Gonstead, luxações vertebrais, temperatura. 
 
Abstract -  Back pain is one of the leading health problems that the general population faces. One method of 
treatment is with a Doctor of Chiropractic whom, amongst other diagnostic methods, may use Gonstead 
diagnostics. Gonstead diagnostics use heat dissipation from the articulations of the spinal column as 
indications of vertebral luxation or pinched nerve syndrome. By comparing bi-laterally the temperature of the 
articulation it is possible to indicate where inflammation resides and act as an auxiliary to the diagnostic 
procedure. The system here presented was developed for this purpose with cost effectiveness in mind. We 
sought to provide a digital solution, (the analog solution is still in use) yet not as expensive as the current 
infrared technologies, for the budgeted clinic. The system consists of an array of temperature sensors 
controlled by a multiplexer and digitalized by an A/D. Using the parallel port, connectivity to the PC was 
successfully achieved passing on the acquired data to the program developed in C++ for Windows 98. 
 
Key-words: Back pain, Gonstead diagnostics, vertebral luxation, temperature. 

 
 
Introdução 
 

A ciência tem procurado avaliar a resposta do 
corpo humano às lesões, doenças e 
malformações congênitas. Entre essas 
observações encontra-se a notável diferença 
térmica gerada por lesões corporais que 
caracterizam um processo inflamatório localizado 
na área da agressão. Normalmente este processo 
inflamatório é gerado por uma hiper-irrigação 
sangüínea local, causando uma elevação 
localizada da temperatura denominada de 
hipertermia. 

O conhecimento da distribuição da 
temperatura corporal é necessário para diversos 
estudos fisiológicos e clínicos, porém pela não 
uniformidade deve ser caracterizada 
cuidadosamente e estar relacionada ao pleno 
conhecimento de como o corpo humano responde 

a fatores ambientais. Considerando-se condições 
ambientais neutras de 28°C a 30°C e 40% a 60% 
de umidade relativa, a temperatura interna do 
corpo humano CT  é de aproximadamente 37°C, 

em um sujeito saudável, nu e em repouso. 
Portanto, para interpretar corretamente estes 
dados é necessário o conhecimento dos fatores 
físicos e fisiológicos relacionados à temperatura a 
ser medida. Além disso, um sistema ideal de 
medição de temperatura deve satisfazer algumas 
condições, dentre elas destacam-se: 
- Ser preciso para monitorar temperaturas 

associadas com a febre; 
- Fornecer uma temperatura local não 

influenciável pelas mudanças de temperatura 
em áreas distantes do corpo, como por 
exemplo, nos membros inferiores ou 
superiores; 
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- Ser estável depois da sua calibração; 
- Ser pequeno e de forma apropriada para 

onde será usado; 
- Ser simples de operar. 

A coluna vertebral, devido à má postura, 
quedas e impactos pode sofrer desvios dos seus 
eixos normais, lesionando, por exemplo, suas 
articulações. De acordo com Gonstead, as áreas 
lesionadas sofrem uma inflamação e 
conseqüentemente um aquecimento localizado, 
ou em casos crônicos, queda na temperatura 
localizada (Gregory, 1993). Cabe ressaltar que a 
temperatura do corpo humano é uma das 
variáveis fisiológicas rigorosamente controladas e 
um dos quatro sinais vitais usados na 
monitoração dos pacientes. A temperatura interna 
do corpo é constantemente regulada ao redor de 
37 ± 0,5°C em uma pessoa saudável, portanto, a 
temperatura elevada é um sinal de doença ou 
infecção. Existem duas áreas distintas no corpo 
humano onde a temperatura é medida 
rotineiramente: na superfície da pele e em 
cavidades do corpo humano, como por exemplo, 
na boca ou no reto. Os dois dispositivos mais 
utilizados para estas medições são os termistores 
que necessitam de contato com a pele ou o tecido 
e termômetros que não necessitam de contato, 
pois medem a temperatura do corpo humano 
principalmente através do canal auditivo. 

Em função da importância deste parâmetro 
físico na saúde humana, este trabalho propõe a 
criação de uma interface termosensível, 
inicialmente de baixo custo, para auxiliar no 
diagnóstico de subluxações vertebrais, 
aperfeiçoando a precisão do diagnóstico da 
técnica denominada de Gonstead1. 
 
A Coluna Vertebral 
 

A coluna vertebral é composta de ossos 
chamados de vértebras cuja função é proteger a 
medula espinal, sustentar a cabeça e fixar as 
costelas e músculos do dorso (Tortora, 2000). 

Com relação à biomecânica funcional existem 
poucos estudos sobre o comportamento da 
coluna vertebral em pessoas vivas. O primeiro 
estudo para determinar a carga que o disco 
recebe, em pessoas vivas, foi desenvolvido por 
Nachemson em 1975. Neste estudo, foi colocado 
um transdutor no núcleo pulposo e seus 
resultados indicaram que a carga nos discos L3-
                                                           
1 Técnica normalmente utilizada pelo especialista em 
Quiropraxia (Chiropractic) que, por definição, é a ciência que 
se preocupa com o relacionamento entre estrutura, 
primariamente da coluna vertebral; a função, primariamente 
do sistema nervoso e o que pode afetar a restauração e 
preservação da saúde (Council on Chiropractic Education, 
1984). Esta técnica utiliza a comparação pontual de calor 
(denominado de pontos quentes devido ao excesso palpável 
de calor localizado) nas articulações vertebrais como 
indicativo de inflamação e contração muscular protetora 
(causada pela distensão da musculatura) indicando desvio 
vertebral. 

L4, da coluna lombar, é maior na posição 
sentada. Cabe ressaltar que a tolerância à fadiga 
do disco não é conhecida em pessoas vivas e 
que novos estudos experimentais e de simulação 
precisam ser realizados. 

Segundo Kostuik (1984) dores na coluna 
vertebral (termo usado para relacionar a dor na 
coluna que não está diretamente ligada a 
infecções, tumores, doenças sistêmicas e 
fraturas) ocorrem com maior freqüência na região 
lombar, seguido da cervical e com pequena 
incidência na torácica. O estudo clássico de 
Melzack et al. (1987) procurou caracterizar a dor 
e quais fatores habilitam ou bloqueiam a 
transmissão da dor ao tálamo. Porém as causas 
exatas que ocasionam as dores na coluna 
vertebral permanecem desconhecidas.  

Considerando-se que mecanismos 
biomecânicos atuam como agentes causadores 
das dores nas costas, provavelmente fornecem 
alguns estímulos especializados. Movimentos 
anormais, forças e vibrações em doses elevadas 
e repetitivas podem ser considerados como 
estímulos iniciais à geração de desordens na 
coluna vertebral. Esses estímulos podem causar 
processos inflamatórios ocasionando 
provavelmente danos aos tecidos e podendo 
resultar em mudanças estruturais (por exemplo, 
rupturas de ligamentos) e/ou mudanças 
bioquímicas na região.  

 
Medição da Temperatura Corporal 

 
Os dois tipos de transdutores mais utilizados 

na área clínico-hospitalar são os termistores e os 
dispositivos formados por junções de estado 
sólido (junção pn).  

Evidentemente existem outros transdutores 
para medição de temperatura, como por exemplo, 
termopares, termômetros de resistência metálica, 
termômetros de vidro e etc, porém os 
transdutores descritos anteriormente são os mais 
utilizados na área clínico-hospitalar. Nos últimos 
anos, a termografia tem apresentado grande 
utilidade e interesse, porém seu custo ainda é 
inviável para muitas clínicas. Esta técnica utiliza o 
princípio da radiação superficial dos corpos, 
sendo, portanto um método sem contato físico. 
Para objetos em uma sala, o espectro 
eletromagnético é predominante na faixa do 
infravermelho e a radiação emitida pelo corpo é 
dada pela Lei de Planck multiplicada pela 
emissividade do corpo.  

As medições na área clínico-hospitalar 
podem ser divididas em dois tipos: medições não 
invasivas e invasivas. As principais localizações 
das medições invasivas são a oral (termômetro 
posicionado no bolso sublingual, amplamente 
utilizado em clínicas e com valores próximos da 
temperatura interna do corpo humano), nas axilas 
(medição com resposta lenta e não recomendada 
para uso clínico em função da baixa precisão 

CBIS’2004 781

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



quando comparada as medições no reto, na boca 
e no canal do ouvido), na membrana timpânica 
(canal do ouvido) e na superfície do corpo 
(método empregado para avaliar a temperatura 
externa do corpo). As principais localizações das 
medições invasivas são no reto (método com boa 
precisão para representar a temperatura interna 
do corpo humano e amplamente empregado em 
estudos fisiológicos e clínicos), no esôfago 
(resposta rápida e com boa precisão, porém 
pouco utilizado em função da dificuldade de 
posicionamento do termistor ou termopar), na 
artéria pulmonar (procedimento de risco médio e 
uso limitado a situações especiais) e na bexiga 
urinária (método em desuso em função da baixa 
precisão). 
 
Procedimento experimental 

 
Os componentes utilizados, para o 

desenvolvimento do protótipo, foram selecionados 
em função de três fatores básicos: características 
elétricas, custo/benefício e disponibilidade no 
mercado. O fluxograma do sistema experimental 
pode ser visualizado na Figura 1 cujos 
componentes básicos são: 
- Para o sensoriamento da temperatura, por 

contato, foi implementada uma matriz de 16 
termistores linearizados para escala °C com 
pinos de entrada isolados termicamente; 

- Um cabo flexível do tipo flat cable de 50 vias 
interligando a matriz de sensores ao restante 
do circuito; 

-  Um barramento de seleção analógico 
implementado através de dois 
multiplexadores fazendo parte também latchs 
de 8 bits para disponibilizar adequadamente 
os dados, desta forma, evitando conflitos na 
entrada e saída do sistema; 

-    Amplificadores operacionais para condicionar 
o dado (a temperatura) a ser digitalizado; 

-    Um programa de aquisição, tratamento e 
visualização das informações adquiridas 
desenvolvido na linguagem de programação 
Visual C++. 
O sistema é composto por uma interface de 

leitura pontual, de dezesseis pontos ao longo da 
coluna vertebral do paciente (o posicionamento 
da matriz de sensores é realizado por profissional 
habilitado da área da saúde), ajustada à 
sensibilidade necessária da faixa de temperatura 
superficial da pele humana. A leitura, de até oito 
vértebras simultâneas, é digitalizada de forma a 
ser interpretável por um sistema 
microprocessado, que por sua vez, recolhe os 
dados transmitidos. Estes dados são processados 
formando uma imagem dos pontos de calor ou 
das temperaturas com a devida localização da 
medida para ser interpretada pelo profissional da 
área da saúde. A imagem é composta por uma 
gama de cores, sendo cada cor associada a uma 
faixa específica de temperatura.  

 

 
Figura 1. Fluxograma do sistema desenvolvido. 

 
Cabe ressaltar que quando o sensor entra em 

contato físico com o corpo do paciente, é 
aquecido pela condução do calor proveniente do 
corpo. Durante o processo de condução as 
moléculas na extremidade quente aumentam a 
intensidade de suas vibrações à medida que a 
temperatura desta extremidade aumenta. Quando 
colidem com as moléculas vizinhas, transferem 
parte de sua energia, de modo que a temperatura 
aumenta em pontos cada vez mais distantes da 
extremidade quente, assim sendo, a energia do 
movimento térmico passa de molécula a 
molécula. Optou-se por sensores estáticos e não 
deslizantes, pois sensores deslizantes 
apresentam maiores erros de leitura relacionados 
a termodinâmica de contato. Ao deslizar o sensor 
pela pele do paciente, a junta receptora, por 
exemplo, de um termopar, é aquecida à 
temperatura da pele, porém a leitura é alterada ao 
longo da medição com a fricção e a vasodilatação 
cutânea. Os sensores posicionados 
estaticamente sobre a pele do paciente 
apresentam melhor resposta quando comparado 
aos sensores deslizantes, porém os melhores 
resultados relacionados a precisão da medida 
seriam obtidos por métodos sem contato, por 
exemplo, com o uso de um termógrafo 
(US$15.000,00 a US$40.000,00) mas com custo 
elevado quando comparado ao deste trabalho. 

 
Estrutura básica do programa de aquisição, 
tratamento e visualização dos ensaios 

 
A metodologia empregada no 

desenvolvimento do pacote computacional do 
sistema experimental foi baseada nas técnicas 
descritas por Rezende (1999) e caracteriza-se 
resumidamente pelas seguintes etapas: 
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a) Desenvolvimento de um sistema de 
auxílio ao diagnóstico médico, 
possibilitando a visualização e 
armazenamento dos dados necessários 
para o diagnóstico da técnica Gonstead, 
obtendo a temperatura superficial da pele 
humana. Seus principais requisitos 
funcionais são: 
- controle do dispositivo externo 

(hardware) pela porta paralela 
bidirecional (protocolo ECP/EPP) do 
microcomputador; 

- armazenamento local dos dados 
adquiridos em formato bitmap; 

- acesso e visualização dos dados 
previamente armazenados, usando 
faixa de cores que corresponde a 
temperatura disponibilizada pelo 
dispositivo externo. O sistema está 
calibrado para as faixas de 
temperatura da pele humana na área 
da coluna vertebral, não podendo ser 
utilizado para temperaturas abaixo de 
25°C nem acima de 35°C. 

b) Principais impactos positivos do sistema 
experimental:  
- aumento da confiabilidade do 

diagnóstico; 
- análise visual dos dados adquiridos 

permitindo demonstrar ao paciente 
seu estado e o acompanhamento do 
tratamento permitindo identificar 
melhorias, problemas novos e 
subluxações crônicas; 

- sistema portátil, de fácil manuseio e 
econômico; 

- sistema preciso quando comparado 
com métodos anteriormente 
utilizados; 

c) Principais impactos negativos do sistema 
experimental: 
- aumento do tempo de atendimento ao 

paciente; 
- necessidade de um computador na 

sala de tratamento; 
- sujeito a variações de técnica 

(necessidade de treinamento para 
sua correta utilização); 

- sensores e amplificadores devem ser 
atualizados tecnologicamente. 

 
Desconsiderando-se o termógrafo em função 

do seu custo, o procedimento mais usado 
caracterizava-se pela operação manual, por 
exemplo, com o equipamento Neurocalimeter 
para diagnóstico dos pontos quentes. Portanto o 
sistema desenvolvido apresenta pontos positivos 
interessantes para sua utilização efetiva nesta 
técnica.  

d) Projeto lógico do sistema: a execução 
inicial do sistema depende das 
informações obtidas do usuário (Figura 

2). Inicialmente o software diferencia uma 
nova digitalização de uma antiga. Para o 
caso de uma digitalização existente basta 
indicar o arquivo que o mesmo será 
convertido na correspondente imagem. 
No caso de uma nova digitalização, são 
obtidas as especificações fornecidas pelo 
usuário e o hardware é inicializado. Antes 
da aquisição dos novos dados é 
implementado um delay (atraso) para 
permitir a estabilização da temperatura. 
Após a estabilização da temperatura, os 
sensores são endereçados 
individualmente e seus resultados 
armazenados. O passo final é a 
montagem da imagem com os dados 
adquiridos e tratados pelo programa. 

 

 
Figura 2. Execução inicial do sistema. 

 
Para garantir a precisão do sistema é 

necessária sua calibração que é realizada através 
da função calibrar da tela principal do programa. 
Se a calibração não for executada antes do uso 
do sistema, um erro aparecerá solicitando a 
realização da mesma.  A calibração deverá ser 
feita em um ambiente fechado, sem movimentos 
bruscos do ar, com a temperatura ambiental 
estável entre 27°C e 34°C. Para sua comodidade, 
o sistema já vem calibrado, como pode ser 
verificado pela existência do arquivo calibra.cal na 
pasta de instalação do sistema. Caso seja 
necessário calibrar novamente o sistema, basta 
clicar no botão referente, da tela principal.  

Para a realização de um novo scan é 
importante seguir os seguintes passos na ordem 
apresentados.  

a) posicionamento dos sensores nas 
articulações vertebrais do paciente; 

b) informar a primeira vértebra do scan e o 
número de sensores utilizados na tela 
principal; 

c) clicar no botão Novo Scan; 
d) aguardar a montagem da imagem; 
e) descartar ou salvar a imagem conforme a 

sua necessidade. 
 

O maior tempo ocupado pela montagem da 
imagem deve-se à estabilização da temperatura 
derivada dos sensores. O sistema irá aguardar os 
sensores aquecerem a temperatura cutânea 
antes de montar a imagem, conforme exemplo da 
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Figura 3 que contém as seguintes informações: 
referência da área scaneada, um círculo 
representando cada sensor e a diferença de 
temperatura entre os lados da articulação. Note 
que a referência de temperatura é calculada 
subtraindo a temperatura do lado atual da 
temperatura do lado oposto (da mesma 
articulação). Conseqüentemente valores positivos 
são temperaturas mais quentes e valores 
negativos são temperaturas mais frias. A tela de 
imagem está quebrada em quatro partes:  

1. Referência da área do scan; 
2. Referência de cores para temperatura; 
3. Representação de sensores; 
4. Diferenças de temperatura. 

 

 
Figura 3. Tela exemplificando um dos resultados. 

 
 
Resultados e Discussões 
 

Este sistema está em processo de utilização 
no auxílio ao diagnóstico de anomalias térmicas 
unilaterais para indicação de subluxação ou 
fixação vertebral. Com relação à avaliação do 
sistema experimental implementado, cabe 
salientar alguns erros inerentes ao sistema 
experimental: 

1. alimentação do sistema: o regulador de 
tensão utilizado apresentou uma variação 
de tensão de saída compatível com os 
dados fornecidos pelo fabricante, ou seja, 
uma variação da ordem de 0,01V. 
Constatou-se um funcionamento 
satisfatório, tanto na estabilidade da tensão 
de saída quanto na durabilidade do sistema 
com fornecimento de tensão por bateria; 

2. matriz de sensores: segundo dados do 
fabricante, os sensores apresentam um 
erro de ±0,1mV, porém na sua utilização os 
mesmos apresentaram erros, em 
temperatura ambiente de 24°C sem 
movimentação do ar, na faixa de 10mV, 
gerando portanto uma variação de até 1°C. 

Este erro é aceitável, pois o objetivo era 
desenvolver um sistema de baixo custo e 
que pode ser sanado com a utilização de 
sensores de valor elevado com o 
correspondente circuito condicionador. 
Porém a variação dos sensores pode ser 
descartada, pois o sistema experimental 
utiliza comparação bilateral da temperatura 
articular e a normalização dos sensores 
resolveu satisfatoriamente o problema (o 
próprio sistema computacional apresenta 
uma opção denominada de calibração do 
sistema); 

3. amplificação dos dados: o sistema de 
amplificadores não apresentou nenhum 
erro significativo na amplificação da tensão 
dos sensores. Com relação a tensão de 
referência do conversor analógico para 
digital, o erro é desprezível. 

Como o objetivo deste trabalho é o 
desenvolvimento de um sistema de auxílio ao 
diagnóstico o mesmo necessita de exaustivos 
testes. Nos últimos meses, o equipamento tem 
sido utilizado como ferramenta auxiliar de 
diagnóstico e todos os testes apresentaram os 
seguintes procedimentos: aquisição dos dados 
pelo sistema acompanhado de exames de Raios-
X e se necessário por MRI (Ressonância 
Magnética). Durante o exame físico o sistema é 
utilizado e posteriormente seus resultados são 
comparados com os outros exames solicitados ao 
paciente.  

Os resultados obtidos indicam que o sistema 
atingiu as expectativas técnicas, porém o mesmo 
necessita de aquisição de novos sensores mais 
precisos. Como exemplo, uma paciente do sexo 
feminino de 37 anos com queixas de dores 
cervicais e torácicas apresentou anomalias 
verificadas por Raios-X nas baixas cervicais e 
altas torácicas. O scan do paciente, o qual se 
iniciou em T2, sinaliza anomalias térmicas 
unilaterais (Figura 4) nas articulações de T2, T4 e 
T7-T9. Após o exame físico do paciente, feito pelo 
especialista, constatou-se que tais vértebras, 
além de outras fora da área medida, 
apresentavam a patologia de fixação vertebral 
com grandes chances de serem subluxações. O 
diagnóstico de subluxação ainda não foi 
confirmado em função da falta do exame MRI. 
Cabe observar que uma das grandes vantagens 
deste método é a possibilidade de 
armazenamento digital da imagem, permitindo a 
comparação posterior ao longo do tratamento 
desta paciente. 

 

CBIS’2004 784

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



 
Figura 4. Scan de estudo de caso. 

 
 
Conclusões 
 

O protótipo desenvolvido apresentou 
resultados satisfatórios, cabendo salientar que o 
mesmo continua em processo de melhoramento e 
de utilização experimental. Um dos 
aperfeiçoamentos em processo está relacionado 
à portabilidade do sistema com o objetivo de 
facilitar a sua utilização em diversos ambientes 
clínicos e torná-lo independente de um 
computador (a nova plataforma será baseada em 
palmtops ou sistemas microcontrolados). O 
programa desenvolvido e o sistema de aquisição 
já estão adequados aos novos sensores que em 
breve serão adquiridos, tornando os resultados 
mais confiáveis e permitindo a visualização 
pontual da temperatura e não somente suas 
diferenças par a par, desta forma, possibilitando 
um acompanhamento termográfico pontual por 
um tempo prolongado. Com relação aos estudos 
de casos atualmente em análise, pode-se afirmar 
que o sistema está proporcionando informações e 
resultados previstos ao especialista da área 
médica, permitindo em breve aperfeiçoamentos 
relacionados à aplicabilidade, confiabilidade e 
qualidade do sistema empregado. Evidentemente 
a aplicação futura deste sistema está relacionada 

à aquisição de novos sensores, pois os dados 
gerados com uma, duas ou mais casas depois da 
vírgula não podem ser considerados como 
precisos em função dos sensores, porém o 
sistema como um protótipo é útil na técnica 
descrita neste trabalho. Além disso, o sistema 
caracteriza-se por não alterar a temperatura do 
local de interesse em função das mudanças de 
temperatura em áreas distantes, é estável depois 
da sua calibração, é pequeno e de forma 
apropriada aos procedimentos de diagnóstico e 
simples de operar. 
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Resumo – O objetivo deste trabalho foi desenvolver um software de computador que gerencie um banco de 
dados contendo informações referentes ao exame de fonetografia e que confeccione o fonetograma 
(gráfico).  Através da utilização de software de desenvolvimento de sistemas (Delphi), foi desenvolvido um 
programa com a finalidade de gerenciar um banco de dados (Paradox), com informações referentes ao 
exame de fonetografia e, baseado nestes dados, gerar o gráfico do fonetograma. Para a avaliação do 
mesmo foram introduzidos no sistema os dados de 30 fichas, contendo as informações de exames de 
fonetografia já realizados, no intuito de verificação da sua capacidade de gerenciar estas informações e 
traçar seus gráficos. O programa mostrou-se capaz de realizar o armazenamento dos dados, a consulta de 
informações e a geração do fonetograma. Sua utilização poderá ser muito útil para melhorar a organização 
dos dados dos exames, agilizar a interpretação dos resultados e facilitar a interação entre clínico e paciente, 
tornando-se assim um valioso instrumento na aplicação da fonetografia. 
 
Palavras-chave: Fonetografia, Fonetograma, Fonoaudiologia, Informática Médica, Software. 
 
Abstract -  The aim of this study was to develop a computer software in order to manage a data base with 
information collected during phonetography, which will allow the program to produce a phonetogram graph.  
The computer software was obtained through Delphi Developer and the data base used was Paradox.  The 
data of 30 forms of phonetography test were introduced in the system in order to evaluate, to store the data, 
to make the data available for consulting and to produce the phonetogram successfully.  The developed 
software will be very useful to improve the organization of the test data, to speed up the comprehension of 
the results and facilitate the interaction between the clinician and patient. 
 
Key-words: Phonetography, Pronetogram, Speech Pathology, Medical Informatics, Software. 
 
 
Introdução 
 

A fala tem origem na vibração das pregas 
vocais, provocada pelo ar expirado dos pulmões, 
produzindo um tom (voz) que será modelado 
pelos articuladores e ressonadores [1]. 

O exame de voz não está completo a 
menos que as propriedades do som da voz sejam 
de alguma forma registradas e analisadas [2]. 

A fonetografia é um método de avaliação 
vocal que permite avaliar concomitantemente 
duas dimensões da voz humana: a extensão da 
freqüência e a extensão da intensidade para cada 
freqüência, resultando em um gráfico chamado 
fonetograma. 

Este exame permite acompanhar o 
desenvolvimento da voz de um indivíduo, verificar 
a evolução resultante de um tratamento vocal, 
além de identificar as mudanças associadas às 
condições patológicas mais comuns. Também 

pode fornecer definições mais exatas dos tipos de 
vozes de cantores [2], [3], [4] e [5]. 

A realização do exame se dá da seguinte 
maneira: em um ambiente acusticamente tratado 
o examinador utilizando um teclado musical 
orienta o indivíduo a emitir a vogal sustentada /a/ 
o mais forte e o mais fraco possível em diferentes 
tons (por toda extensão vocal), medindo a 
intensidade por meio de um medidor de pressão 
sonora. Este exame também pode ser realizado 
utilizando os recursos de um computador pessoal 
(PC). 

A informática na área da saúde tem se 
destacado como uma grande aliada dos 
profissionais, entretanto, no caso da fonetografia, 
os poucos programas disponíveis atualmente no 
mercado, têm preços muito elevados, não 
possuem versão em português e não gerenciam 
um banco de dados, o que não propicia 
praticidade no armazenamento e na recuperação 
dos dados do exame. 
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Diante desta situação, surgiu o interesse na 
realização deste trabalho, cujo objetivo foi criar 
um programa de computador em português que, 
a partir das medidas obtidas pela fonetografia, 
elabore o fonetograma (gráfico), o cálculo da sua 
área, a medida da extensão vocal (EV) e da 
extensão dinâmica (ED), armazenando todas 
estas informações em um banco de dados. 

 
Metodologia 
 

Para o gerenciamento do banco de dados 
da fonetografia, a elaboração do fonetograma e a 
realização dos cálculos da extensão vocal, da 
extensão dinâmica e da área do fonetograma 
foram utilizados os seguintes recursos: 

Equipamentos (hardware) : foi utilizado 
um microcomputador tipo IBM-PC® compatível 
com a seguinte configuração: processador 
Pentium III® de 800 MHz, memória de acesso 
aleatório (RAM) de 132 Kb, disco rígido 
(winchester) de 20 Gb e leitora de CD-ROM da 
marca Creative® de 52x. A resolução de vídeo  
utilizada no desenvolvimento do projeto foi de 800 
x 600 pixels por polegada. Foi utilizada também, 
uma impressora jato de tinta HP Deskjet 692C de 
3 páginas por minuto em modo normal. 

Programas (software) : o desenvolvimento 
do projeto deu-se no ambiente operacional 
Windows 2000®. O programa desenvolvedor de 
projetos que mais se adequou às necessidades 
do gerenciamento de um banco de dados, da 
elaboração  de gráficos e de proporcionar um fácil 
desenvolvimento e utilização em ambiente visual, 
foi o Borland Delphi® da Inprise Corporation, a 
versão utilizada foi a 5.0.  Em relação ao banco 
de dados optou-se pelo Paradox® da Paradox 
Corporation, por se tratar de um produto 
confiável, leve e ser nativo do programa 
desenvolvedor, ou seja, não necessita de 
implementações adicionais para funcionar, pois 
todas as informações e rotinas necessárias já se 
encontram à disposição do software de 
desenvolvimento no momento da instalação do 
mesmo. 

Cálculos realizados com os dados da 
fonetografia :  

a) cálculo da extensão vocal:  após serem 
introduzidos todos os valores das freqüências 
fundamentais (F0), em semitons (st) obtidas pelo 
paciente, aplica-se a seguinte fórmula: 

 
EV = F0 máx – F0 mín              (1) 
 
Onde:  
EV = Extensão vocal (st). 
F0 máx = Maior freqüência (st) que o 

indivíduo foi capaz de produzir. 
F0 mín = Menor freqüência (st) que o 

indivíduo foi capaz de produzir. 
Todos os cálculos referentes à freqüência 

vocal são realizados em semitons (st), pois o 

Hertz (Hz) é uma grandeza logarítmica e as cifras 
musicais não são números. 

b) Cálculo das extensões dinâmicas e da 
extensão dinâmica máxima: após serem 
introduzidos todos os valores obtidos das 
intensidades máximas e das mínimas, realizadas 
pelo indivíduo em cada uma das freqüências, 
aplica-se a seguinte fórmula para o cálculo da 
extensão dinâmica: 

 
ED = Int máx – Int mín              (2) 
 
Onde: 
ED = Extensão dinâmica (dB). 
Int máx = Maior intensidade (dB) que o 

indivíduo foi capaz de produzir. 
Int min = Menor intensidade (dB) que o 

indivíduo foi capaz de produzir. 
A extensão dinâmica máxima (EDM) é a 

maior extensão dinâmica encontrada dentre todas 
as freqüências pesquisadas.  Em muitos casos 
pode haver a presença do mesmo valor de EDM 
em mais de uma freqüência e quando isto 
acontece, o programa mostra em quais 
freqüências ocorreu. 

c) Cálculo da área do fonetograma : na 
padronização do fonetograma feita por Shultte e 
Seidner em 1993 [6], o eixo y (ordenada), onde 
são expressas as intensidades em dB, possui 12 
cm de comprimento (são representados 80 dB, 
sendo cada dB equivale a 0,15 cm) e o eixo x 
(abscissa), onde são expressas as freqüências 
em Hz, notas e semitons, possui 18 cm de 
comprimento (são representados 60 st, sendo 
cada st equivalente à 0,3 cm), totalizando uma 
área de 216 cm2.  Para o cálculo da área do 
fonetograma foi utilizada a seguinte fórmula: 

 
 n – 1  
 

Área= ∑
i = 1 

{[(Imáxi–Imíni)+(Imáxi+1 –Imíni+1)]/2}*(sti+1–sti)    (3) 

 
Onde: 
Imáx = Maior intensidade (dB) que o 

indivíduo foi capaz de produzir. 
Imín = Menor intensidade (dB) que o 

indivíduo foi capaz de produzir. 
St = Semitom onde foi feita a medida das 

intensidades máxima e mínima. 
n = Número de elementos (semitons) 

pertencentes ao fonetograma. 
O resultado da área é expresso em cm2. 
A metodologia usada para a avaliação do 

programa foi a seguinte: foram introduzidos no 
sistema os dados de 30 fichas, contendo as 
informações de exames de fonetografia já 
realizadas, no intuito de verificar sua capacidade 
de gerenciar estas informações e traçar seus 
gráficos. 

 
Resultados 
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O resultado deste trabalho foi um programa 
de computador desenvolvido em linguagem 
visual, que gerencia um banco de dados com 
informações sobre fonetografias e que gera o 
fonetograma. 

O programa é dividido em 8 módulos 
diferentes cada um com uma função específica:  

1) menu do programa  – este módulo 
fornece ao usuário um menu com as opções 
disponíveis no programa. 

2) cadastro do paciente  – é o módulo 
responsável pela manutenção (inclusão, 
exclusão, alteração e consulta) dos dados 
referentes ao cadastro do paciente. 

3) cadastro de fonetografia  – é o módulo 
em que o usuário faz a manutenção dos dados da 
fonetografia (valores das freqüências (st) e das 
intensidades (dB)), nele o programa realiza os 
cálculos da extensão vocal, da extensão dinâmica 
máxima e da área do gráfico que também é 
gerado neste módulo.  Além dessas informações, 
foram implementados protocolos de avaliação do 
palato, da fala, da voz e da laringe. 

4) comparação entre fonetogramas  – 
neste módulo é possível realizar a comparação 
entre 2 ou mais (no máximo 6) fonetogramas, que 
poderão ser selecionados livremente pelo 
usuário.  
 

 
 

Figura  1 – Tela do programa mostrando a 
comparação entre 2 fonetogramas 

 
5) filtro de dados  – este módulo permite 

ao usuário montar um filtro de dados baseado em 
uma série de possibilidades em relação às 
informações disponíveis do sistema (por exemplo: 
selecionar por paciente, por sexo, por idade, por 
problema vocal, etc.). 

6) configuração da impressora  – módulo 
que executa a rotina do Windows responsável 
pela configuração da(s) impressora(s) do sistema. 

7) informações sobre o programa  – 
módulo que mostra uma tela com as informações 
sobre o desenvolvimento do programa. 

8) encerramento do programa  – módulo 
que pede a confirmação do procedimento de 
encerramento do programa e em caso afirmativo 

fecha o banco de dados e conclui a execução do 
programa. 
 
Discussão e Conclusões 
 

Baseado nos testes realizados, o programa 
demonstrou-se capaz de realizar o 
armazenamento dos dados, a consulta de 
informações e a geração do fonetograma. 

A facilidade de manuseio das informações 
dos exames em um banco de dados mostrou-se 
um grande recurso para os profissionais que 
aplicam o teste, pois: viabiliza uma melhor 
organização das informações, diminui o tempo 
gasto com o manuseio de fichas, ou com a 
pesquisa em arquivos gravados em diferentes 
locais do disco rígido do computador.  Um banco 
de dados é muito útil no dia a dia dos 
profissionais, tanto na clínica quanto na  pesquisa 
científica. 

A praticidade na obtenção dos cálculos 
agiliza a avaliação do exame por parte do clínico, 
já que este obtém estes resultados 
instantaneamente, após inserir os dados sobre 
freqüência e intensidade.  Em muitos casos o 
cálculo da área do fonetograma não é realizado 
na prática clínica, pois exige a aplicação de uma 
fórmula matemática mais complexa.  A 
disponibilidade destes cálculos é importante 
também na pesquisa científica, pois permite a 
investigação detalhada dos dados da 
fonetografia, recolhendo informações a respeito 
de diferentes faixas etárias, da evolução 
resultante de tratamentos fonológicos, 
farmacológicos ou cirúrgicos, e serve também 
para uma melhor classificação das vozes de 
cantores [2], [3], [4] e [5].  

A exibição do gráfico facilita a 
compreensão do resultado do exame, por parte 
do paciente. 

A facilidade de sobrepor mais de um 
gráfico de exames diferentes é um recurso visual 
que pode ser utilizado pelo clínico para 
acompanhar a evolução do tratamento, e serve 
também para que o paciente veja de forma 
concreta as mudanças obtidas na sua voz, após 
terapias de reabilitação ou de aprimoramento. 

A possibilidade de impressão do 
fonetograma e dos protocolos de avaliação 
melhora a comunicação entre profissionais, uma 
vez que o relatório emitido pelo programa 
contempla todos os dados obtidos na 
fonetografia. 

Outro ponto importante é o fato do 
programa estar em português, o que em muitos 
casos diminui o tempo de aprendizagem e facilita 
sua utilização. 

Por estes motivos o programa poderá ser 
uma ferramenta bastante útil na aplicação da 
fonetografia para clínicos e pesquisadores. 
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Resumo - Este artigo apresenta um algoritmo eficiente para aprendizagem de Redes Bayesianas a partir de 
base de dados. O algoritmo tem um banco de casos como entrada e constrói uma estrutura de Rede Bayesiana 
como saída. O processo de construção é baseado no cálculo de informação mútua dos pares de atributos. 
Dada um conjunto de dados volumoso, este algoritmo pode gerar a estrutura de uma Rede Bayesiana com 
complexidade O(N4) em testes de independência condicional (IC). Para avaliar este algoritmo, são 
apresentados os resultados experimentais em três versões do banco de casos da rede ALARM, que tem 37 
atributos e 10.000 registros e do banco de casos da rede Chest_Clinic. Os resultados mostram que este 
algoritmo é exato e eficiente. Os resultados mostram que o mesmo é exato e eficiente. No entanto, este 
algoritmo possui algumas limitações que são comentadas, e finalmente, é proposto uma nova versão do mesmo 
com o uso de abordagens estatísticas. 
 
Palavras-chave: Redes Bayesianas, Aprendizagem de Redes Bayesianas, Análise Multivariada. 
 
Abstract - This paper presents an efficient algorithm for learning Bayesian belief- networks from databases. The 
algorithm takes a database as input and constructs the belief network structure as output. The construction 
process is based on the computation of mutual information of attribute pairs. Given a data set that is large 
enough, this algorithm can generate a belief network very close to the underlying model, and at the same time, 
enjoys the time complexity of O(N4) on conditional independence (CI) tests. To evaluate this algorithm, we 
present the experimental results on three versions of the well-known ALARM network database, which has 37 
attributes and 10,000 records and of the Chest_Clinic network database. The results show that this algorithm is 
accurate and efficient. In the however, this algorithm I possessed some limitations that are commented, and 
finally, is proposto a new version of the even with the use of approaches statistical.   
 
Key-Words: Bayesian Networks, Bayesian Networks Learning, Multivariate Analisis. 
 

 
Introdução 
 

Atualmente, o uso de inferência probabilística 
para o desenvolvimento de sistemas inteligentes têm 
tido muito interesse pela comunidade acadêmica. 
Um dos objetivos mais importantes dos 
pesquisadores é o desenvolvimento de técnicas de 
inferência eficientes para o uso em sistemas  
inteligentes. No entanto, o seu uso pressupõe a 
disponibilidade de modelos de conhecimento 
válidos. Outros pesquisadores têm se preocupado 
com o desenvolvimento de técnicas capazes de 
combinar o conhecimento especialista com dados  
para serem usados no desenvolvimento e mais 
adiante, no refinamento desses modelos de 
conhecimento [1]. Nesse contexto, modelos gráficos 
têm emergido como um poderoso formalismo 
unificado para muitos modelos probabilísticos, os 

quais são amplamente utilizados em estatística, 
aprendizagem de máquina e engenharia [2]. 

Surgem assim as técnicas de Data Mining e a 
descoberta de conhecimento baseado na tecnologia 
de Redes Bayesianas para extração de modelos de 
conhecimento válidos a partir de base de dados. A 
utilização da abordagem de Redes Bayesianas vem 
sendo utilizada para modelar conhecimento porque 
oferece uma estrutura unificada e intuitiva para 
representar modelos de seus dados. O seu caráter 
unificado torna possível comparar diferentes 
hipóteses sobre os dados e a natureza intuitiva do 
formalismo gráfico de Redes Bayesianas a torna um 
dos melhores métodos analíticos disponível para a 
tomada de decisão [4]. 

Muitos problemas são constatados na 
modelagem manual de uma Rede Bayesiana, entre 
eles, o processo de entrevistar o especialista real 
para extrair conhecimento apresentou várias 
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dificuldades. Os especialistas são 
surpreendentemente pouco claros quando se trata 
de mostrar como eles solucionam problemas, pois o 
ser humano demonstra uma certa dificuldade em 
associar números (dados estatísticos) sobre quanto 
ele crê em um determinado fato [5]. Além das 
entrevistas com o especialista exigirem um certo 
conhecimento da área de aplicação por parte do 
profissional de informática, este conhecimento é 
alcançado por meio de conversas com o próprio 
especialista, ou em pesquisas bibliográficas, o que é 
bem mais difícil.  

O processo de construção automática de 
modelos de conhecimento bayesianos parte de dois 
princípios básicos:  a) o algoritmo deve considerar 
somente as  variáveis mais relevantes para a tomada 
de decisão, isto é, deve delimitar ao máximo o 
número de variáveis sem perder as informações e b) 
o algoritmo deve realizar esta delimitação 
automaticamente, sem a intervenção do usuário. 
Isto porque, os algoritmos de aprendizagem 
bayesiana, atualmente existentes, geram modelos 
de conhecimento com todas as variáveis existentes 
nas bases de dados, o que nem sempre se faz 
necessário, é solicitado ao usuário para que informe 
ao algoritmo quais são as variáveis mais importantes 
e ainda a ordenação das mesmas. Por exemplo, 
considerando o processo de tomada de decisão na 
prática clínica médica , apenas os sintomas mais 
importantes são considerados necessários para a 
tomada de decisão sobre um determinado 
diagnóstico. Ou seja, o médico não elege um 
diagnóstico baseado em muitos sintomas, mas sim, 
a partir dos sintomas mais significativos para a 
tomada de decisão. Para gerar modelos de 
conhecimento bayesianos, muitos algoritmos 
encontrados na literatura científica, necessitam das 
seguintes informações: a) a relação de variáveis, 
b) a ordenação destas variáveis, e c) as relações 
de dependência e independência entre as 
mesmas, isto é, as relações de  causalidade. Isto é, 
o software de aprendizagem parte do pressuposto 
que o usuário tem um profundo conhecimento 
sobre a rede a ser gerada, o que nem sempre é 
verdadeiro.  

Este artigo apresenta o algoritmo CBL dos 
autores Cheng, Bell e Liu [6] e são propostas 
algumas modificações importantes na tentativa de 
amenizar os problemas comentados acima. Na 
seção 2 serão abordados os problemas encontrados 
com a aprendizagem bayesiana. Na seção 3 é 
apresentada uma abordagem baseada na Teoria da 
Informação. A seção 4 apresenta o algoritmo CBL. O 
domínio de aplicação é apresentado na seção 5. A 
seção 6 apresenta a proposta da nova versão do 
algoritmo CBL chamada de CBL-K, e finalmente, 
algumas considerações finais são apresentadas. 

A construção de modelos de conhecimento 
bayesianos envolve três aspectos: a aprendizagem 
da estrutura da rede, a aprendizagem das relações 
de causalidade e as  probabilidades associadas. O 
foco deste artigo é a aprendizagem da estrutura da 
rede, porque a mesma é considerada a de maior 
importância pela literatura científica, devido a sua 
complexidade se comparada com a aprendizagem 
de parâmetros numéricos que é facilmente resolvida 
por meio de técnicas estatísticas. Isto porque, 
enquanto o aprendizado de parâmetros numéricos é 
relativamente simples, o aprendizado de estrutura é 
um assunto em geral muito complexo e ainda não 
está bem resolvido [7]. 

Nos últimos anos, muitos algoritmos de 
construção de Redes Bayesianas têm sido 
desenvolvidos. Geralmente, estes algoritmos podem 
ser agrupados em duas categorias: o de Busca e 
Pontuação e o de Análise de Dependência  [8].  

Ambas categorias têm vantagem e 
desvantagem: geralmente, a primeira categoria de 
algoritmos tem menos complexidade de tempo de 
processamento, mas não pode encontrar a melhor 
solução devido a sua natureza heurística. A 
segunda categoria está geralmente correta quando 
a distribuição de probabilidade dos dados satisfazem 
determinada suposição, os testes de Independência 
Condicional (IC) com muitos conjuntos de condições 
podem não ser confiáveis a menos que o volume de 
dados seja grande [9]. 

Na construção da estrutura, muitas Redes 
Bayesianas são geradas e comparadas a fim de 
decidir qual é a melhor estrutura. Utilizam-se 
medidas de qualidade para comparar as estruturas: 
quanto melhor a aderência da estrutura com a base 
de dados, maior a qualidade da mesma. A partir de 
uma determinada base de dados, pode -se gerar um 
espaço de estruturas. Após encontrar todas as 
estruturas com alta qualidade - o número de 
estruturas desses espaços cresce exponencialmente 
com o número de variáveis - é necessário selecionar 
uma destas estruturas. Algoritmos de busca são 
empregados para este fim, mas estes algoritmos, 
em geral, possuem um custo alto do ponto de vista 
de tempo de processamento. 

Aprendizagem de redes envolve a escolha de, 
possivelmente, um número exponencial de 
estruturas e de valores. Mas, onde está o problema 
? Resultados básicos da teoria de aprendizagem 
computacional mostram a dificuldade deste 
processo, considerando o número de casos 
necessários para treinamento, e o tempo e espaço 
requerido para otimização. Estes dois aspectos são 
referenciados como sendo um exemplo da 
complexidade e, respectivamente, complexidade 
computacional. O processo de aprendizagem pode 
ser realizado com pequenas, médias ou grandes 

CBIS’2004 791

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



bases de dados. No entanto, com uma pequena 
base de dados, aprendizagem  corresponde a uma 
aprendizagem parcial, e com uma grande base de 
dados, o processo de aprendizagem converge para 
um modelo mais válido, mais confiável. Esta 
confiabilidade é medida de acordo com alguns 
critérios de utilidade, tais como “Erro Quadrático 
Médio” ou “Distância de Kullback-Leibler” [16]. 

Um dos grandes problemas encontrados ao 
longo dos estudos realizados sobre os algoritmos de 
aprendizagem de Redes Bayesianas a partir de 
bases de dados, foi que os algoritmos existentes 
para “aprender” estruturas de redes levam em 
consideração todas as variáveis armazenadas nas 
bases de dados. E isto é que gera uma imensa 
explosão combinatorial de grande complexidade, 
sendo muitas vezes classificados como problemas 
com complexidade NP Completos [16]. Partindo do 
pressuposto que na prática clínica, o médico 
especialista decide sobre um determinado 
diagnóstico levando em conta apenas os sintomas 
mais importantes, foi que se considerou de grande 
relevância e necessidade, pesquisar, estudar e 
implementar técnicas e metodologias que possam, 
automaticamente,  extrair conhecimento a partir de 
base de dados na forma de modelos de 
conhecimento bayesianos. 
 
Metodologia 

 
O objetivo desse artigo é analisar o algoritmo 

CBL e propor uma nova abordagem para tentar 
solucionar as questões comentadas acima. Este 
algoritmo faz parte da segunda categoria de 
algoritmos de aprendizagem bayesiana, foi 
desenvolvido pelos autores Cheng, Bell e Liu [6] que 
se basearam no Algoritmo IC de Pearl e Verma [17] 
para modelá-lo em duas versões A e B. Este 
algoritmo é apresentado e comentários sobre seus 
principais problemas e possíveis soluções são 
apresentados.  

O algoritmo CBL constrói redes analisando 
relacionamentos de Independência Condicional (IC) 
entre os nodos. Para compreender melhor esta 
abordagem, primeiramente, é necessário saber 
sobre o conceito de d-separation [18].  

Usar informação mútua na construção de 
modelos probabilísticos pode ser observado em 
Chow and Liu’s [Chow 1968] no algoritmo de 
construção de árvores. Em 1987, Rebane and Pearl 
[19] estendem o algoritmo Chow-Liu para construção 
de causal polytree [18]. Posteriormente, os autores 
Cheng, Bell e Liu [6] estendem o algoritmo CBL para 
construção de Redes Bayesianas. 

Este algoritmo também faz as seguintes 
suposições: (1) os atributos da base de dados têm 
valores discretos, isto é, variáveis que assumem 

valores num subconjunto dos números naturais, e 
que não há presença de valores ausentes em todos 
os registros; e (2) o volume de dados é grande o 
suficiente para suportar os testes de Independência 
Condicional (IC). 

Este algoritmo possui três fases: drafting, 
thickening e thinning. A primeira fase é 
essencialmente o algoritmo de construção da árvore 
de Chow e Liu’s; a segunda e terceira fase são 
projetadas para estender a construção da árvore à 
construção de uma Rede Bayesiana. Na primeira 
fase, o algoritmo calcula a informação mútua de 
cada par dos nodos como uma medida de 
“closeness”, e cria um esboço baseado nesta 
informação. O esboço é um simples grafo conectado 
(um grafo sem laços ). Especialmente, quando a 
Rede Bayesiana é uma árvore ou uma polytree, esta 
fase pode construir a rede corretamente e a 
segunda e terceira fases não mudam. Assim, o 
algoritmo do Chow e Liu’s e o algoritmo de Rebane 
e de Pearl’s podem ser vistos como casos especiais 
do algoritmo CBL. Na segunda fase, o algoritmo 
adiciona bordas quando os pares dos nodos não 
podem ser d-separated. O resultado da fase II tem a 
estrutura de um mapa de independência (I-map) [18] 
do modelo de dependência, dado que este modelo 
seja um  DAG-Faithful normal. Na terceira fase, cada 
arco do I-map é examinado usando testes do 
Independência Condicional (IC) e será removido se 
os dois nodos do arco puderem ser d-separated. O 
resultado da fase III tem a estrutura de um mapa 
perfeito [18] quando o modelo é um DAG-Faithful  
normal. No fim da terceira fase, o algoritmo realiza 
também um procedimento para orientar os arcos do 
grafo. O resultado desta fase é um I-map mínimo.  

Segundo os autores [6] e [8], o algoritmo 
possui complexidade em número de testes de 
Independência Condicional (IC) da ordem de 

? ?2NO  no pior caso. No algoritmo A também é 
utilizado um procedimento para encontrar conjuntos 
bloqueadores mínimos para compensar os testes de 
Independência Condicional (IC) em grandes 
conjuntos condição. Este procedimento usa um 
método de busca heurístico para encontrar o 
conjunto e, por ser um método de busca guloso, não 
garante que um conjunto mínimo será encontrado. 
Um algoritmo para encontrar conjuntos 
bloqueadores mínimos pode ser encontrado em [20]. 

Os autores [6] e [8] também desenvolveram 
um outro algoritmo, chamado algoritmo B, para 
conjunto de dados incompletos, cuja complexidade - 
em número de testes de Independência Condicional 

(IC) é ? ?4NO  nos piores casos. O algoritmo B é 
uma extensão do Algoritmo A de forma a permitir o 
uso de bases de dados com variáveis ou valores 
ausentes ou omissos. Estes mesmos autores 
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implementaram ambos algoritmos (A e B) no 
ambiente BNPC - Belief Networks PowerConstructor  
[21]. 

 
Resultados 

 
Os autores realizaram inúmeros testes tendo a 

rede ALARM como parâmetro. Nos testes, o 
algoritmo foi executado em modo debugging para 
permitir monitoração dos resultados intermediários – 
o que provocou resultados ligeiramente superiores 
do que quando executado em modo normal. O 
equipamento utilizado foi um microcomputador 
Pentium 133 MHz, com 32 Mb de memória RAM, 
sob Windows NT 4.0 e os dados foram 
armazenados em um banco de dados MSAccess. 

Utilizando 10.000 casos o algoritmo A 
aprendeu a estrutura original com apenas um arco 
ausente (em relação à rede ideal), em menos de 
quinze minutos. Sendo que a maior parte deste 
processamento concentrou-se na primeira fase do 
algoritmo, quando foram gastos dez minutos e sete 
segundos. Reaplicando o teste em outro 
microcomputador (Dual Pentium 166 MHz, com 
Windows NT 4.0) obteve-se um ganho de 
performance de 13%. Já o algoritmo B, sob as 
mesmas condições do experimento acima, obteve 
uma Rede Bayesiana com dois arcos a menos do 
que a rede original em aproximadamente dezesseis 
minutos. Também foram feitos testes com a rede 
Chest_Clinic como parâmetro, e os resultados 
obtidos estão abaixo descritos. 

Esta base de dados exemplo é um arquivo do 
tipo MSAccess e possui 100 casos. Após submeter 
esta base de dados ao software BNPC, foi possível 
observar que, quando solicitado ao software a 
geração da rede com ordenação das variáveis 
(Algoritmo CBL-A), o mesmo gerou a rede sem 
nenhuma ligação faltando ou ligação excedente. E 
quando foi selecionado a opção sem ordenação 
das variáveis (Algoritmo CBL-B), o software gerou 
dois arcos de orientação da relação causal faltando. 
Nota-se que o resultado não foi tão bom quanto da 
primeira vez e que o ambiente ainda depende muito 
da ordenação das variáveis, isto é, do conhecimento 
prévio sobre o domínio de aplicação por parte do 
usuário. 
 
Discussões  

 
O AMPLIA é um ambiente multiagente 

destinado a apoiar o processo de ensino-
aprendizagem de estudantes dos Cursos de 
Medicina. Para isto, este ambiente utiliza uma 
abordagem construtivi sta com recursos da Internet 
[22]. Este ambiente possui os seguintes critérios: 
primeiro, o aluno elabora seu próprio modelo de 

conhecimento e o sistema irá questioná-lo sobre 
suas ações e decisões; segundo, feedback e 
informações adicionais estão disponíveis a todo o 
momento e, terceiro, se necessário, um processo de 
negociação entre os agentes e o aluno acontecerá 
como um meio de fazê-lo revisar seu modelo. 
Inicialmente, o aluno poderá elaborar um modelo de 
conhecimento bayesiano no AMPLIA, que o 
questionará sobre todas as suas ações perante o 
ambiente, isto é, desde quantas vezes o aluno 
redesenhou o modelo até o por quê de todas as 
suas decisões. Em paralelo, o aluno terá uma 
espécie de feedback e a disponibilização de 
informações adicionais a todo momento. Em 
seguida, será acionado o processo de negociação 
entre os agentes e o aluno, onde o aluno poderá 
revisar o seu modelo de conhecimento.  

O algoritmo de aprendizagem de Redes 
Bayesianas estará funcionando em paralelo ao 
ambiente AMPLIA. No momento em que for 
necessário a aquisição de um novo modelo de 
conhecimento para ser validado com os novos 
modelos do aluno, o AMPLIA acionará o algoritmo 
bayesiano que, por sua vez, deverá extrair modelos 
bayesianos de uma nova base de dados e 
disponibilizá-lo ao AMPLIA para que o mesmo possa 
incoroporá-lo a sua base de conhecimentos e validar 
o modelo do aluno com este novo modelo 
especialista. O processo de aprendizagem dar-se-á 
a partir da necessidade de agentes do ambiente 
externo, médicos e alunos do Curso de Medicina, 
em aprender novos modelos de conhecimento 
baseados em Redes Bayesianas.  

Como pôde ser observado nas seções 
anteriores, o Algoritmo CBL nas versões A e B não 
seriam úteis para resolver esse problema 
simplesmente pelo fato de que o usuário (o aluno de 
Medicina) teria que passar o seu conhecimento 
(conhecimento de “aprendiz”) sobre o domínio ao 
algoritmo, isto é, o aluno deveria informar as 
variáveis, a ordenação e a causalidade das relações 
das mesmas, pois o algoritmo CBL-A e CBL-B  
necessita destas informações para gerar a rede, o 
que não é o caso. Os algoritmos CBL-A e CBL-B  
não satisfazem as necessidades do ambiente 
AMPLIA.  

Por outro lado, foi constatado que o algoritmo 
CBL é um dos algoritmos mais eficientes e ágeis 
para aprender Redes Bayesianas a partir de dados. 
Por isso, propõe -se a modelagem de uma nova 
versão do Algoritmo CBL, chamada de CBL-K que 
deverá extrair, de uma forma totalmente 
automatizada, estruturas de Redes Bayesianas a 
partir de dados. Esta versão proposta deverá, 
automaticamente, identificar as variáveis mais 
relevantes, relações de dependências e relações de 
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causalidade entre as mesmas, sem informações 
vinda do usuário, apenas da análise dos dados.  

No entanto, para isso a versão CBL-K deverá 
tratar os problemas abaixo relacionados: a) a 
identificação das variáveis mais relevantes pode ser 
feita a partir de: análises estatísticas sobre os 
dados, isto é, serão utilizadas estruturas de 
correlação. Isto porque um dos problemas mais 
significativos do algoritmo CBL versões A e B é que 
os testes de Independência Condicional (IC) com 
uma quantidade muito grande de variáveis pode 
tornar-se inviável em função do problema da 
explosão combinatorial de variáveis [18] e b) a 
identificação das relações de causalidade poderão 
ser feitas com a utilização do critério d-separation 
[18] ou de recursos estatísticos. O problema da 
explosão combinatorial de variáveis é a geração de 
várias estruturas para a rede gerando um espaço 
exponencial de estruturas. Isto é um problema 
exponencial por causa do número de nodos 
(variáveis) do problema em questão. A fórmula de 
Robinson proposta em [24], determina o número de 
possíveis estruturas com n número de nodos. Por 

exemplo, para 2?n , o número de possíveis 

estruturas é três (3), para 3?n , esse número 
aumenta para vinte e cinco (25), para 5?n , esse 
mesmo número aumenta para vinte e nove mil 

(29.000), e para 10?n , o número explode para 
1810*2.4 .  Por esta razão, alguns algoritmos [24] 

utilizam métodos heurísticos que reduzem a 
complexidade exponencial e polinomial. Mas, como 
pode ser visto em [10], [13], [14], [15], [16] e [18], 
ainda não foi desenvolvido um algoritmo que resolva 
o problema da complexidade exponencial. Por isso, 
está sendo proposto a utilização de recursos 
Estatísticos para minimizar o problema em questão. 

A proposta de modelar uma nova versão do 
Algoritmo CBL que analise os nodos (variáveis) mais 
importantes tem como principal objetivo tentar 
minimizar o problema da complexidade 
computacional. Este problema poderá ser tratado 
utilizando recursos estatísticos como a Análise 
Multivariada. Em quase todas as áreas de aplicação 
pesquisas são realizadas e varias características 
(variáveis) são observadas. Essas variáveis, em 
geral, não são independentes, e por isso, devem ser 
analisados conjuntamente.  A Análise Multivariada é 
a área da Estatística que trata desse tipo de análise. 
Várias são as técnicas que podem ser aplicadas aos 
dados. Sua utilização depende do tipo de dado que 
se deseja analisar e dos objetivos do estudo. 
Algumas técnicas multivariadas são: Análise de 
Agrupamentos, Análise de Componentes Principais, 
Análise de Correlação Canônica e Análise de 
Variância Multivariada (MANOVA).  

Conclusões 
O algoritmo CBL, implementado no software 

BNPC é um algoritmo muito eficiente e ágil. No 
entanto, o seu funcionamento correto ainda está 
condicionado a um conhecimento profundo da área 
de aplicação, isto é, para gerar a Rede Bayesiana o 
usuário necessita informar muitos dados que 
somente o especialista no domínio de aplicação 
poderia fazê-lo. Tais dados como, por exemplo, 
quais são as variáveis necessárias; quais são os 
relacionamentos entre estas variáveis; qual a 
ordenação destas variáveis, entre outros dados. 

Foi possível constatar que este algoritmo, 
realmente gera Redes Bayesianas fidedignas ao 
domínio de aplicação, no entanto, a principal 
desvantagem deste algoritmo é que o mesmo 
necessita que o usuário tenha um conhecimento 
profundo da área para poder informar todos os 
dados necessários para a geração da rede. Isto é, 
os algoritmos partem do pressuposto que o usuário 
deve ter o conhecimento sobre quais são as 
variáveis mais importantes para a tomada de 
decisão, qual é a ordenação destas variáveis, e 
quais são as relações de causalidade. Em outras 
palavras, pode-se afirmar que os algoritmos CBL-A  
e CBL-B não são inteligentes a ponto de, dada uma 
base de casos reais qualquer, identificar todas estas 
informações sobre o modelo de conhecimento 
bayesiano e gerá-lo sem a intervenção do usuário.  

Finalmente, após uma análise minuciosa do 
algoritmo CBL proposto pelos autores [6] e [8], uma 
das principais conclusões a que se pode chegar é 
que o algoritmo CBL é o que mais atende a 
necessidade de se extrair modelos de conhecimento 
de base de dados, na forma de estruturas de Redes 
Bayesianas. No entanto, o funcionamento correto 
deste algoritmo está condicionado a um 
conhecimento profundo da rede que será gerada. A 
sua aplicação em casos reais, onde não se conhece 
a estrutura da rede, ainda está longe de uma 
correção desejável. Além disso, o seu desempenho 
em bases de dados com grande quantidade de 
registros fica muito comprometido. 

Por isso, da proposta em remodelar o 
Algoritmo CBL em uma nova versão utilizando uma 
abordagem Estatística para solucionar os problemas 
da identificação das variáveis mais relevantes, suas 
relações de  causalidade e o problema da explosão 
combinatorial. 

A aplicação da nova versão do algoritmo CBL, 
o algoritmo CBL-K será implementada e testada 
juntamente ao ambiente multiagente AMPLIA. 

Atualmente, o algoritmo CBL versão K está 
sendo implementado na linguagem CBuilder da 
Borland, com acesso a rotinas do pacote de 
software Matlab chamado Bayes Net Toolbox (BNT) 
de código fonte livre [26]. No momento, estão sendo 
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implementadas rotinas que utilizam estruturas de 
correlação para análise das variáveis. 
Posteriormente, estas rotinas serão testadas com as 
bases de dados Alarm e Chest_Clinic. 
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1. Introdução 

 
O computador móvel é um equipamento extremamente simples, com 

interface gráfica muito parecida com o “Windows” e que pode ser levado para onde 
formos, até mesmo dentro do bolso. A facilidade na comunicação e transferência de dados 
com os computadores de mesa, além de um custo relativamente baixo, vem fazendo cada 
vez mais adeptos pelo mundo todo. Tendo em vista esta facilidade, o objetivo deste 
trabalho é o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis que seja 
compatível com um sistema de auxílio e acompanhamento de pacientes pós-transplantes 
renais, fornecendo informações precisas e atualizadas dos pacientes através da Internet, 
intranet, palm top ou computadores pessoais. 

Atualmente, boa parte da tecnologia vem sendo desenvolvida para trabalhos 
em rede, principalmente a “rede mundial”. A Internet é algo que se tornou parte da vida de 
cada um e, nada mais justo do que utilizarmos todos avanços e praticidades desta 
tecnologia em um trabalho desenvolvido para uma área tão importante para o ser humano.   

Os dados referentes aos pacientes transplantados são guardados hoje em 
fichas de papel, que ficam arquivadas na clínica ou hospital onde o paciente é atendido.  
Esse acompanhamento é iniciado com o término da cirurgia e se estende por toda a vida do 
paciente. Esse procedimento faz com que muitas vezes o paciente tenha dezenas de fichas 
de controle guardadas e que somente podem ser  consultadas em seu local de atendimento. 
Além disso ainda contamos com a falta de segurança quanto ao acesso a esses dados e 
probabilidade maior de erros. 

"O Brasil começa a despertar para os benefícios da telemedicina. Nos 
centros urbanos, no entanto, ainda são raras as instituições médicas que possuem infra-
estrutura tecnológica para realizar videoconferência e discussões sobre casos e 
diagnósticos. Nas regiões mais inacessíveis, como a Floresta Amazônica, onde o 
atendimento é mais difícil devido a dificuldade de penetração neste território, ela pode ser a 
única alternativa para salvar a vida de pessoas que vivem ainda primitivamente” [4]. 

Encontramos hoje diversos softwares de grande precisão voltados para área 
médica e hospitalar, porém ainda desenvolvidos para médicos com consultas apenas em 
uma especialidade ou até mesmo para controle próprio, que estão disponíveis em prédios 
próprios e instalados localmente, não possibilitando que os dados sejam acessíveis de 
vários lugares. Contamos também com vários hospitais, clínicas e até convênios médicos 
que trabalham com acessos via Internet, porém a grande maioria desses acessos é feita com 
a finalidade de marcar consultas e verificação de resultados de exames e pagamentos, e não 
para controle de prontuários, laudos ou transplantes. 
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Atualmente no Brasil já encontramos alguns hospitais de grande porte 
trabalhando com computação móvel e telemedicina. Dentre estes, podemos destacar o 
hospital Israelita Albert Einstein, localizado na cidade de São Paulo, vem utilizando sistema 
de computação móvel no seu dia a dia. O emprego desta tecnologia vem proporcionando 
maravilhas ao atendimento dos pacientes deste hospital, podendo aumentar o número de 
pacientes atendidos por dia, segurança e confiabilidade ao acesso de determinados dados, 
sem que seja diminuída a qualidade do atendimento a cada paciente ou ocasionando 
aumento inviável de custos.  

A utilização de duas tecnologias como computação móvel e acesso à rede 
mundial de computadores, trabalhando paralelamente poderá, sem dúvida, auxiliar em 
muito no dia a dia de cada médico e cada paciente. 

 
2. Materiais e métodos 

 
O sistema foi divido em duas partes essenciais: uma primeira, que constitui 

no desenvolvimento da aplicação que será mantida em computadores móveis, e a segunda 
parte que será mantida nos computadores pessoais interligados a um banco de dados 
central. O fato de um hospital ou uma clínica atender um número muito grande de pessoas 
todos os dias impossibilita a criação do banco de dados do sistema em “palm”, assim o 
banco de dados completo ficaria em um servidor, e poderia ser acessado de qualquer 
máquina que possua acesso à Internet ou que esteja conectada à rede local do hospital. 

O sistema para “palm” está sendo desenvolvido através do Visual Basic 
associada à ferramenta Appforge, o que nos possibilita a criação do aplicativo para 
diferentes plataformas. [1] 

No sistema que está sendo desenvolvido para computadores pessoais, com 
suporte ao banco de dados completo, utilizamos a linguagem PHP. O PHP é uma 
linguagem de desenvolvimento para web, com inúmeros recursos de programação e 
interação com diversos bancos de dados. É uma linguagem semelhante ao C, e pela 
propriedade de ser compatível com outras linguagens, nos dá a possibilidade de criar uma 
excelente interface com o usuário. Outra característica do sistema desenvolvido em PHP é a 
compatibilidade com Sistemas Operacionais diferentes, podendo assim ser acessado tanto 
em ambiente Linux, o que envolveria um custo relativamente menor ou em ambiente 
Windows, o qual possui uma interface mais amigável e sem dúvida mais conhecida. [2] 

Estaremos utilizando como banco de dados o Interbase, a escolha deste 
banco se dá ao fato de ser compatível com tanto com sistema operacionais Linux quanto 
Windows [3]. Além disso podemos contar com uma versão gratuita deste banco de dados, o 
que implica em custos relativamente mais baixos sem que para isso a qualidade do sistema 
seja menor, pois falamos de um banco relativamente seguro e com as opções de integridade 
que necessitamos.  

 
 

3. Resultados 
 
Como o “palm” não pode suportar em seu banco de dados todos os 

pacientes, deverá ser carregado periodicamente, em um computador de mesa qualquer, que 
tenha comunicação com a Internet e o aplicativo necessário para fazer a sincronização entre 
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“palm” e “PC”, atualizando somente os dados referentes aos pacientes que sejam 
necessários naquele dia (Figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Interface do palm para inserção de dados 
 
Como o sistema está sendo desenvolvido com uma linguagem compatível 

com a Internet, a consulta a dados dos pacientes pode acontecer de qualquer lugar que 
possua conexão, assim como a sincronização de dados com o “palm” (Figura 2). Porém a 
sincronização só é possível, caso o computador pessoal possua o aplicativo responsável 
pela sincronização, aplicativo este que também será disponibilizado no próprio sistema caso 
o usuário ainda não o possua.   

 

 
Figura 2 – Interface para web 
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Ao final do dia ou de suas consultas, o médico deve descarregar o “palm”, 
em uma máquina de mesa, a qual por sua vez atualizará automaticamente os dados 
descarregados no banco de dados central do sistema. 

O fato de que o sistema permanecerá online, descarta a necessidade de 
atualização dos dados em qualquer outra máquina senão o servidor, o qual possui o banco 
de dados do sistema, pois cada vez que o sistema for acessado por meio da Internet o 
usuário estará acessando diretamente o banco de dados central, que já está atualizado. 

O sistema funcionará basicamente como uma base de dados de pacientes que 
passam por transplante renal, no qual devem ser inseridos os dados referentes ao paciente 
transplantado durante toda a sua vida, iniciando com a finalização do transplante. 

O servidor possuirá uma relação de usuários cadastrados, sejam eles 
médicos, laboratórios, enfermeiras ou qualquer outro. Cada usuário só terá acesso às 
informações que forem de sua responsabilidade. Em um hospital, vários médicos tem 
acesso ao prontuário do paciente e, dependendo do caso, é necessária a intervenção do 
mesmo. O bloqueio por usuário e senha não impossibilita a visualização ou inserção de 
novos dados, mas os antigos não podem ser alterados. Os laboratórios também só poderão 
acessar relação de exames solicitados e atualizações de resultados de exames, e assim por 
diante. 

Todos os usuários cadastrados possuirão um “login” , usuário e uma senha, 
que será o meio pelo qual o mesmo terá acesso ao sistema.  
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Resumo 

 
Nas infecções do Sistema Nervoso Central 

(SNC), como no caso da Doença Meningocócica 
(DM), é essencial que o médico atue rapidamente 
no sentido de obter um diagnóstico específico e 
instrua uma terapia apropriada. A avaliação inicial 
deve levar em conta tanto a urgência em se 
introduzir um tratamento adequado, quanto o risco 
potencial envolvido. Este trabalho propõe uma da 
técnica da Inteligência Artificial, conhecida como 
Redes Neurais Artificiais (RNA), para simular o 
processo de decisão médica. Foram empregadas 
duas classe de RNA para modelar o diagnóstico 
diferencial, uma com o aprendizado supervisionado 
- Rede de GALLANT [3] e outra com aprendizado 
não supervisionado - Rede de KOHONEN [2]. Os 
resultados indicaram que a técnica proposta 
constitui-se em uma alternativa viável para a 
simulação do diagnóstico diferencial da DM.  

 
Introdução 
 
O objetivo deste trabalho é modelar o 

processo de decisão médica na diagnose da DM, 
através de uma RNA, com propósito de constituir 
um Sistema de Apoio à Decisão (SAD). 

Os SAD na área médica visam basicamente: 
aumentar a confiabilidade clínica ao evitar 
polarização errônea nas conclusões; a 
compreensão sobre a estrutura do conhecimento 
médico, identificando inconsistências e 
inadequações nesse conhecimento; extrair com 
exatidão a diagnose clínica através de processos 
sistemáticos e completos; integrar dados de 
diversas fontes. Desta forma possibilitam melhorias 
no sistema de assistência médica ao se utilizar o 
computador como instrumento intelectual e 
dedutivo, isto é, como um consultor incorporado à 
estrutura do sistema de saúde. E com o aumento 
do conhecimento sobre o processo cognitivo do 
raciocínio clínico, pode-se melhorar o ensino 
médico, desenvolvendo-se tutoriais inteligentes, 
visando o amadurecimento do clínico inexperiente 
através da prática médica, monitorando-se a 
performance destes estudantes.  

O processo de decisão médica depende da 
análise de dados e informações de diversas fontes 
e de natureza muito diferente, incluindo a 

experiência prévia do médico em realizar 
diagnósticos do mesmo tipo, bem como o senso 
comum e a intuição. Os problemas de decisão em 
Medicina têm se tornado cada vez mais complexos 
nos recentes anos, tendo em vista a rápida 
expansão do conhecimento, o volume de 
informações cada vez maiores, dificultando a tarefa 
do clínico ter em mente todas as alternativas 
relevantes a serem consideradas. Junte-se a isto, o 
fato da incapacidade humana de manipular, num 
senso estatístico, grandes quantidades de dados e 
descobrir padrões complexos em situações 
multivariadas e interdependentes. 

Alem disso, nas infecções do SNC, como no 
caso da DM, é essencial que o médico atue 
rapidamente no sentido de obter um diagnóstico 
específico e instrua uma terapia apropriada 
evitando-se assim  óbito do paciente. A avaliação 
deve levar em conta tanto a urgência em se 
introduzir um tratamento adequado, quanto o risco 
potencial envolvido. A DM é um processo 
inflamatório que se dá na presença de bactérias, 
vírus ou fungos localizados nas leptomeninges. É 
considerada, na literatura, como uma das principais 
doenças infecciosas justamente pelo seu alto grau 
de morbidade se não forem aplicadas medidas 
profiláticas apropriadas e a tempo [1]. 

 
 

Metodologia 
 
O banco de casos foi coletado das Planilhas 

de Investigação de Casos da Divisão de Vigilância 
Epidemiológica, da Prefeitura Municipal da cidade 
de Teresópolis (RJ - Brasil) compreendendo os 
anos de 1992 a 1997. Foram detectados 8 tipos de 
classes diagnósticas, separadas de acordo com as 
manifestações apresentadas: hemófilo, vírus, 
pneumococo, tuberculósica, meningocócica, 
meningococcemia, meningite meningocócica 
associada à meningococcemia e meningite não 
específica. 

Dos 163 casos encontrados na planilhas de 
investigação de casos, apenas 100 foram 
representativos. Destes 100 casos, 65 foram 
reservados para treinamento e 35 para os testes 
finais. As entradas foram classificadas em: sinais 
físicos, dados laboratoriais e dados clínicos. Estas 
variáveis foram discretizadas (zero: ausente e um: 
presente) de forma a atenderem as exigências do 
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problema, formando um total de 34 variáveis 
(neurônios) no conjunto de entrada.  

Aplicou-se dois tipos de RNA, o primeiro 
modelo, foi a Rede de KOHONEN1 [2] que tem 
aprendizado2 não-supervisionado. Esta rede tem 
como característica captar similaridades e 
correlações nas entradas fornecidas. Sendo assim, 
os neurônios de saída competem entre si, sendo 
que o vencedor deve estar ativo como resposta a 
uma entrada determinada. Cada neurônio se 
especializa numa área diferente do espaço de 
entradas e suas saídas podem ser usadas para 
representar a estrutura do espaço de entradas. 
Neste caso, a situação de diagnóstico pode ser 
descrita onde não se possui de antemão valores 
para todas as variáveis do problema e tampouco 
todas as variáveis são necessárias para se 
determinar o diagnóstico correto para todas as 
situações. A rede de KOHONEN [2] foi escolhida, 
pois, como a relevância das variáveis para contexto 
(diagnóstico) pode ser desconhecida, precisava-se 
de uma técnica capaz de agrupar as informações 
de forma a representar esses contextos. A 
configuração da rede conta com 34 neurônios na 
camada de entrada, 16 neurônios3 na camada de 
saída.  

O segundo modelo, a Rede de GALLANT4 [3] 
tem aprendizado supervisionado, isto é, quando é 
utilizado um agente externo que indica à rede a 
resposta desejada em relação ao padrão de 
entrada fornecido, sendo assim, foi necessário 
elaborar um conjunto de saída esperado composto 
por 8 neurônios, referentes às 8 classes 
diagnósticas.  

 

 
Figura 1 – Arquitetura da Rede GALLANT 

 
Para esta rede o simulador utilizado foi o 

Brain Maker Simulated Biological Intelligence 
V2.51, California Scientific Software, 1992. A 

                                                      
1 Foi selecionado o artigo original do autor onde tem-se a 
descrição das principais características da rede 
2 O aprendizado ocorre quando a rede neural atinge uma 
solução generalizada para uma classe de problemas 
3 O número de neurônios na camada de saída 
corresponde ao dobro do número de classes diagnósticas 
previstas conforme recomenda Kohonen [2] 
4 Foi selecionado o artigo original do autor onde tem-se a 
descrição das principais características da rede 

camada de entrada é formada somente pelos 
dados clínicos, que irão gerar uma lista de 
hipóteses intermediárias. As hipóteses 
intermediárias associadas aos resultados 
laboratoriais formarão a camada intermediária que 
servirão de input para a camada de saída (Figura 
1). Assim, a rede conta com 34 neurônios na 
camada de entrada, uma camada escondida, uma 
camada de saída com 8 neurônios.  
 
Resultados 

 
Na simulação com o aprendizado não 

supervisionado, a de KOHONEN [2], os resultados 
apresentaram-se satisfatórios e de maneira 
uniforme, com margem de acertos nos diagnósticos 
em torno de 83%, que é considerado alto se 
comparado com os obtidos pelos clínicos. Neste 
caso, o aprendizado da rede neural pôde ser 
visualizado na matriz de pesos gerada e foi 
possível associar um ou um conjunto de neurônios 
a uma determinada classe. Isto tende a acontecer 
quando o conjunto de treinamento contém classes 
realmente muito bem comportadas, ou seja, classes 
bem definidas. Analisando o erro cometido na 
classificação, junto ao banco de casos, verificou-se 
que no conjunto de entrada não estavam presentes 
todos os exames laboratoriais que pudessem 
oferecer um diagnóstico preciso de algumas 
enfermidades. Na diagnose da Meningite viral e 
tuberculósica, por exemplo, são consideradas muito 
próximas5, e neste caso é necessário que se faça 
um exame específico, o teste sorológico, onde 
isola-se o vírus. Entretanto, na maioria dos casos 
esses exames não estavam presentes nas 
planilhas de casos, ou quando estavam, foram 
descartados, pelos médicos que diagnosticaram a 
doença por serem considerados como 
procedimentos falhos ou falso-positivos. 

Testou-se uma nova configuração de Rede, 
onde a camada de entrada possuía apenas os 
dados clínicos e história do paciente, retirando-se 
os dados laboratoriais, com o intuito de validar a 
importância dos dados laboratoriais verificada 
anteriormente. Com esta configuração, a rede de 
KOHONEN [2] não convergiu6, o que gerou a 
hipótese de que os dados laboratoriais são um 
componente intrínseco do diagnóstico. 

                                                      
5  Do ponto de vista matemático, pode-se dizer que a 
distância euclidiana dos neurônios vencedores destas 
duas classes são próximos, fazendo com que a rede não 
consiga separar os padrões apresentados e assim, não 
se obtenha um resultado satisfatório. 
6 Diz-se que a rede convergiu quando os neurônios se 
ajustam com precisão aos detalhes da distribuição das 
entradas. Ou seja, quando a rede consegue extrair e 
classificar padrões das entradas fornecidas. 
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Para o segundo caso, com a simulação da 
Rede de GALLANT [3] na arquitetura proposta 
(Figura 1) não foi obtido um resultado satisfatório, 
ou seja, a rede não foi capaz de representar esse 
domínio, nem de generalizar e aprender com o 
ambiente diante de informação incompleta. Ao 
analisar a matriz de pesos gerada, observou-se que 
o erro cometido nos diagnósticos deveu-se aos 
mesmos fatores apontados pela Rede de 
KOHONEN [2], isto é, sem as entradas referentes 
aos dados laboratoriais, não é possível que a rede 
forneça resultados satisfatórios. Para comprovação 
da hipótese observada, construí-se uma nova 
arquitetura da rede de GALLANT [3] contendo uma 
camada de entrada (dados laboratoriais mais os 
dados clínicos) e uma camada de saída com 7 
neurônios7 e nenhuma camada escondida. Neste 
caso a margem de acertos foi de 85%, confirmando 
os resultados obtidos na configuração original da 
rede de KOHONEN [2]. 

 
Conclusão 

 
Em primeiro lugar, como conclusão principal 

deve-se destacar a incapacidade de separação das 
classes diagnósticas das Redes de GALLANT [3] e 
KOHONEN [2] sem a presença dos Dados 
Laboratoriais na camada de entrada. Para a rede o 
dado laboratorial é um fator que não pode ser 
descartado. O que vem a contradizer o diagnóstico 
realizado pelos clínicos da Cidade de Teresópolis 
quando se confronta os resultados obtidos pelas 
redes e pelo clínico. Significa que no caso restrito à 
cidade de Teresópolis, os resultados de laboratório 
vêm somente confirmar um diagnóstico 
previamente elaborado. A falta de qualidade e 
confiabilidade nestes exames leva-os a lançarem 
mão do conhecimento empírico, e assim alguns 
resultados de exames laboratoriais não são 
incluídos em determinados diagnósticos. 

Isto pode ser prejudicial, pois somente com 
os dados clínicos pode-se apenas gerar uma lista 
de hipóteses muito pequena. Pior, pode-se criar 
regras de diagnóstico conflitante, incapazes de 
estabelecer um conjunto de regras procedurais 
uniforme. O que se observa é que o diagnóstico é 
feito utilizando-se, principalmente, a experiência 
prévia em fazer diagnósticos do mesmo tipo. O que 
requer alta perícia médica, pois as limitações 
cognitivas do ser humano tornam a experiência 
recente mais acessível que a experiência distante. 
E ainda as próprias limitações de memória de curto 
prazo que reduzem o número de diferentes 

                                                      
7 Para contornar o problema verificado inicialmente, 
optou-se por agrupar as classes: viral e tuberculósica por 
apresentarem resultados similares que poderiam 
comprometer os resultados. 

hipóteses com que o ser humano pode trabalhar 
simultaneamente.  

Decisão Médica para diagnósticos 
diferenciais em Países de Medicina mais avançada, 
é baseada principalmente nos resultados 
laboratoriais. A forma de trabalho nestas condições 
não ideais, onde os resultados laboratoriais são tão 
questionáveis, têm como conseqüência a 
dificuldade de se chegar satisfatoriamente ao 
diagnóstico de certos tipos da DM, tornando a 
situação do paciente mais crítica e assim mais 
vulnerável ao óbito. 

Ressalta-se que o julgamento e a 
observação da causa não é dirigida aos médicos 
em si, mas ao alto índice de falhas nos resultados 
laboratoriais apontadas pelos clínicos na Cidade de 
Teresópolis. Tal índice leva a desconfiança do 
profissional neste tipo de dado que passa a ser 
considerado um dado auxiliar.  
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A Internet como Ferramenta Facilitadora para Inscri ção em Benefícios de 
Um Plano de Saúde – Exemplo : Campanha de Vacinação  
 

Renato Marandino1, Mônica Regina Grynberg de Matos1 
 

1Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPES 
 
 
 
Resumo – Este artigo apresenta o sistema de inscrição e controle de vacinação contra a gripe, desenvolvido  
pela Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES, administradora de Plano de Saúde de 
autogestão oferecido aos empregados do Sistema BNDES, com objetivo de facilitar e permitir a inscrição de 
seus beneficiários - em nível nacional - na sua Campanha Anual de Vacinação contra Gripe, através de seu 
Portal na Internet. 
 
Palavras-chave: Vacinação, Internet, Plano de Saúde. 
 
Abstract – This paper presents the implementation of an online system developed by the foundation responsible 
for the administration of the Health Care Plan used by the National Development Bank employees, with the 
intent of allowing the enrollment and control of its Anual  Campaign of Immunization Against Influenza through 
the Internet, at national level. 
. 
 
Key-words: Immunization, Internet, Health Care Plan. 
 
 
Introdução 
 
 
 Há sete anos a Fundação de Assistência e 
Previdência Social do BNDES - FAPES, 
responsável pela administração do Plano de 
Assistência e Saúde (PAS) dos empregados do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, oferece aos seus beneficiários, 
sejam empregados ativos ou aposentados e seus 
dependentes maiores de 10 anos, a vacina contra 
gripe.  
 
 Toda a administração da Campanha é feita a 
partir da sede da Fundação, no Rio de Janeiro, 
sendo a vacinação realizada na sede do BNDES e 
nas suas três representações: São Paulo, Recife e 
Brasília. As vacinas são adquiridas no Rio, e a 
empresa que as fornece fica responsável pelo envio 
das doses para as representações. 
 
 É política da FAPES que as vacinas sejam 
oferecidas gratuitamente aos beneficiários do Plano 
e seus dependentes habilitados. É possível, 
entretanto, a inscrição de outros dependentes não 
habilitados, arcando, então, o beneficiário titular 
com o custo dessas doses. No caso do não 
comparecimento do titular e/ou dependentes, as 
doses adquiridas para eles serão também 

cobradas, sempre mediante desconto em folha de 
pagamento. 
 
 Um dos grandes desafios vivenciados ao 
longo desses anos foi a administração do processo 
em todas as suas fases: inscrição, controle da 
vacinação e cobrança. Inicialmente, a inscrição era 
feita através de formulários preenchidos pelos 
beneficiários titulares, entregues na Central de 
Atendimento da Fundação e, posteriormente, 
lançados em bancos de dados para o controle da 
vacinação e cobrança.  
 
 Em uma outra fase, aproveitando o uso 
difundido do correio eletrônico, utilizou-se a 
inscrição via “e-mail”, o que facilitou o processo em 
parte, por dispensar a presença do beneficiário na 
Central de Atendimento. Porém a necessidade de  
digitação das informações no banco de dados para 
os controles futuros permaneceu como dificultador 
do processo. 
 

Em dezembro de 2003 foi inaugurado o 
Portal da Fundação, surgindo, então, a 
oportunidade de utilizá-lo para todas as etapas da 
Campanha de Vacinação;  dispensando 
completamente a presença do beneficiário no 
atendimento e acabando com as etapas de 
digitação, anteriormente necessárias. 
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Metodologia 
 
 
 O sistema foi desenvolvido contemplando 
dois módulos: o de usuário e o de administrador.  
 
Módulo Usuário 
 
  A Fundação possui vários perfis de 
beneficiários, e o Portal foi criado seguindo essa 
filosofia, a mesma utilizada no desenvolvimento 
deste módulo. 
 
 Ao entrar na área de acesso restrito, através 
de “login” e senha, o usuário visualiza apenas os 
serviços que correspondem ao seu perfil. O sistema 
da Campanha de Vacinação foi desenvolvido 
partindo de dados individualizados e com o 
levantamento das necessidades de informação da 
área médica.  
 
A utilização dessa base, bem como a identificação 
do usuário, permitem disponibilizar a inscrição 
apenas para os habilitados no PAS e seus 
dependentes inscritos, exibindo nome completo,  
grau de parentesco e data de nascimento, evitando 
digitação.  
 

Definida a população alvo da Campanha - 
entendida como todos os beneficiários da 
Fundação com direito ao Plano de Assistência e 
Saúde do BNDES, seus dependentes habilitados e 
dependentes não habilitados – estabelecemos, 
então, as etapas da Campanha de Vacinação, 
respeitando os períodos de inscrição e vacinação 
pré-determinados : 
 
 Cabe destacar que a utilização da área de 
acesso restrito do Portal garante a certeza da 
ordem de compra das vacinas e evita possíveis 
reclamações de inscrição indevidas, ocorridas nos 
outros anos, quando havia intermediários no 
processo. O beneficiário, ao se “logar”, vê , 
primeiramente, um “banner”  com o “slogan” da 
campanha (figura 1)  
 
 

 
 

Figura  1 – “banner” com “slogan” 
 

e ao clicar sobre ele é transportado para o 
formulário de inscrição. (figura2).  
 

 

   
  
 O Formulário de inscrição apresenta: 

• instruções sobre como proceder à 
inscrição;  

• “check box” para o beneficiário titular 
manifestar seu interesse e de seus 
dependentes habilitados;  

• campo para inclusão de dependentes 
não cadastrados no Plano, bastando 
informar nome completo, data de 
nascimento e clicar no botão 
ADICIONAR;  

• finalização da inscrição, clicando no 
botão INSCREVER; e  

• mensagem final informando que a 
inscrição foi realizada com sucesso. 

 

 
Figura 2 – Ficha de Inscrição 
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 Mesmo os dados já informados anteriormente 
podem ser alterados durante o período de vigência 
das inscrições, sendo possível marcar ou 
desmarcar qualquer beneficiário habilitado, bem 
como os não habilitados. Para confirmar as 
alterações, deverá clicar no botão ATUALIZAR. 
 
 O sistema permite inscrição de  beneficiários 
aposentados residentes fora das cidades onde é 
feita a vacinação (Rio, São Paulo, Recife e 
Brasília), fornecendo uma mensagem de alerta 
avisando-os de que o não comparecimento traria 
como consequência o desconto do valor das doses 
solicitadas; 
 
 
Módulo Administrador 
 
 Abrange o controle dos processos de 
inscrição e de vacinação.  
  
 O Gerente Médico da Fundação é o 
administrador do processo e pode indicar quais 
funcionários têm acesso a cada uma das etapas. 
 
 No caso do controle do processo de Inscrição 
(figura 3), o sistema foi programado para permitir 
que o administrador entre, excepcionalmente, no 
formulário de inscrição de qualquer beneficiário, 
para contornar situações que possam ter surgido no 
decorrer do processo, como por exemplo: doenças 
que tenham surgido e impedido a aplicação da 
vacina, recomendações médicas para não tomar a 
vacina etc. 
 

 
Figura  3 – Tela Inicial do Módulo Administrador 

  
 O módulo fornece também relatório “on-line” 
de inscritos (figura 4).A qualquer momento o 
sistema permite a visualização dos totais por região 
(RJ,SP,PB,DF e OUTROS).Ao clicar no total de 

inscritos, obtém-se a lista dos mesmos em ordem 
alfabética, contendo a matrícula do titular. 
 

 
Figura  4 – Relatório de inscritos por região 

  
 No caso do controle do processo de 
vacinação, estão disponibilizadas duas funções 
importantes: 
 
• busca dos inscritos de cada titular, por nome ou 

matrícula (figura 5), que permite a confirmação 
da data de vacinação, mediante marcação de 
“check-box” no momento em que os 
beneficiários são recebidos para vacinação.  

 

 
Figura  5 – Tela de consulta de inscritos 

 
• relatório “on-line” de vacinados, que permite a 

extração de uma lista em ordem alfabética , 
selecionados pela data de vacinação informada 
(figura 6).  

 

 
Figura  6 – Emissão de Lista de Comparecimento 
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 Aproveitando a facilidade oferecida pela 
ferramenta WEB, o módulo de administração da 
campanha também contemplou a geração de 
arquivo de dados para o setor de pagamentos para 
desconto em folha, e arquivo de dados dos 
beneficiários ativos, para ser importado pelo 
Sistema do Ambulatório Médico da Fundação – 
NEXO Saúde Ocupacional (figura 7). 
 

 
Figura  7 – Tela de Emissão de Relatórios 

 

 Através de um simples comando, o sistema 
verifica, para cada titular, quais beneficiários 
habilitados estavam inscritos e não compareceram, 
e quantos são os não habilitados, permitindo enviar 
informações para a cobrança em folha de 
pagamento. 
 
 O ambulatório médico da FAPES é 
totalmente informatizado e dispõe de um Sistema 
próprio, que já contém os prontuários dos 
funcionários ativos e seus diagnósticos.  
 
 Com a finalidade de aprimorar o estudo 
epidemiológico da gripe no Sistema BNDES e sua 
relação com a vacinação, através do 
acompanhamento dos casos de empregados com 
gripe que foram vacinados, o módulo permite a 
geração de arquivo contendo matrícula e data de 
vacinação de empregados ativos. Esses dados 
serão ligados a um código criado pelo Grupamento 
Técnico da Fundação especificamente para 
representar “funcionário vacinado contra gripe”, e 
importados para o prontuário dos funcionários 
vacinados. Assim, será possível a geração de 
estatísticas para controle dos casos de gripe entre 
a população vacinada  e validação do processo. 
 
 
Resultados 
 

Os benefícios para a empresa foram 
importantes: 

 
• Não houve desperdício de 

funcionários/horas trabalhadas com 
digitação de dados redundantes, que 

poderiam ter sido lançados diretamente 
nos sistemas apropriados; 

• Não houve despesas com material de 
consumo utilizado na confecção de fichas 
de inscrição e impressão de “e-mails” 
para conferência de dados; 

• A cobrança foi extremamente ágil, uma 
vez que as etapas de digitação foram 
abolidas;  

• As perdas de vacinas foram muito 
menores que nos anos anteriores, devido 
ao maior comprometimento do 
beneficiário com seu pedido, que passou 
a ser feito sem intermediários; e 

• A importação dos dados para o sistema 
de informática do ambulatório da FAPES 
permitirá um acompanhamento 
epidemiológico dos indivíduos vacinados 
muito mais adequado do que nos anos 
anteriores 

 
Para os beneficiários a vantagem foi o 
conforto de poder inscrever-se com 
segurança, de qualquer lugar, mesmo que 
estivessem ausentes por motivo de doença 
ou férias, sem interferência de terceiros, 
garantindo a idoneidade do processo. 

 
 
Conclusões 
 
 Uma primeira dificuldade identificada foi a 
falta de cultura dos beneficiários da FAPES para o 
uso da Ferramenta WEB, para inscrição direta em 
um benefício. Verificamos que a cultura na empresa 
era de uso da Internet para pesquisa e não para 
obtenção de benefício, o que motivou resistência 
inicial.  Porém, passada essa fase, a aceitação foi 
ampla e a Campanha muito bem sucedida. 
 
 Outra questão a ser considerada: os 
beneficiários sem acesso à rede. Para minimizar o 
fato, foram disponibilizados dois computadores na 
Central de Atendimento da FAPES, para atendê-
los. Além disso, foi permitida a inscrição por 
telefone, sendo seus dados inseridos no sistema, 
posteriormente,  através do módulo administrativo.  
 
 Para os próximos anos, a idéia é que se 
continue permitindo a inscrição por telefone, mas o 
atendente responsável pelo recebimento das 
ligações deverá ter acesso ao módulo 
administrativo e realizar a inscrição diretamente no 
Sistema. 
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 O modelo utilizado nessa Campanha de 
Vacinação está definitivamente integrado ao Portal 
para uso nos próximos anos e poderá ser adaptado 
para qualquer outro benefício semelhante que a 
FAPES venha a oferecer. 
 Todas as expectativas do uso da ferramenta 
WEB foram atingidas nessa experiência. O sucesso 
foi tamanho, que, a partir de agora, todas as 
Campanhas da área médica da empresa serão 
pensadas tendo em vista a possibilidade do uso da 
Internet. 
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O presente trabalho visa à construção de um site para apoio aos profissionais que 

desenvolvem atividades relacionadas aos Serviços de Registros e Informações em Saúde. 
 O objetivo deste trabalho é aproximar os profissionais da área de Informações e 
Registros de Saúde com o conhecimento, utilizando está ferramenta como um canal. 

O site é composto de conceitos e funções do serviço; legislação; pesquisas da área; 
material didático; testes de conhecimento; cursos e eventos direcionados a área; o uso da 
informática; diálogo entre profissionais dos serviços com professores/pesquisadores da 
área. 

Utilizando uma interação projetada para uma assimilação mais eficiente das 
informações, o site disponibilizará imagens, textos e gráficos. A consistência de dados e a 
flexibilidade serão mantidas em todo o site. Será usado menus como estilo de interação. 
 Por intermédio de um levantamento quantitativo definiremos o número e o perfil do 
usuário; número de donwloads de textos, materiais didáticos e de alunos em cursos, 
divulgado pelo site; e esclarecimento, assessoramentos de questões no cotidiano desses 
profissionais.  
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Sistema de Apoio à Decisão ao Transtorno Obsessivo-Compulsivo 
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Resumo – O Transtorno Obsessivo-Compulsivo é uma psicopatologia relativamente nova se comparada a 
outras como a Esquizofrenia e a Depressão. Este trabalho visa mostrar algumas características do TOC, bem 
como um modelo e alternativas para melhor utilização dos dados existentes atualmente como escalas 
psicométricas, estudos epidemiológicos, análises farmacológicas, terapias comportamentais entre outras. 
 
Palavras-chave: TOC, Escalas Psicométricas, Sistemas de Apoio à Decisão. 
 
Abstract – The Obsessive-Compulsive Disorder is a relatively new psychopathology compared to others like 
Schizophrenia and Depression. This article aims to show some characteristics of OCD, and also a model 
and alternatives to a better use of existents databases information like rating scales, pharmacological analyses, 
behavior therapies and others. 
 
Key-words: Obsessive-Compulsive Disorder, rating scales, Decision Support Systems. 
 
 
Introdução 
 

O Transtorno Obsessivo-Compulsivo vem 
ganhando destaque ao longo dos anos por ser uma 
doença mental muito nova no meio psiquiátrico. 
Estudos estão sendo realizados para diminuírem 
drasticamente o desconforto de uma pessoa 
portadora desta patologia seja ela através do uso 
de antidepressivos ou por processos de terapias 
comportamentais. 

 
Os primeiros sistemas diagnósticos 

utilizados em psiquiatria se basearam em critérios 
descritivos e eram essencialmente sindrômicos. 
Nos meados do século XIX, com o desenvolvimento 
do modelo anátomo-clínico, o novo critério de 
classificação dos transtornos mentais passou a ser 
etiológico [1]. 

 
Existem atualmente muitos modelos para 

avaliação e tratamento de pessoas com este tipo de 
doença, mas poucos com ênfase em ajudar o 
profissional da área a diagnosticar, avaliar e definir 
um melhor tratamento / terapia para o paciente. 

 
A idéia central abordada neste trabalho é a 

possibilidade de desenvolvimento de um sistema 
especialista voltado a analise dos dados dos 
pacientes com TOC e várias outras funcionalidades 
para auxiliar o psiquiatra no exercício de sua 
profissão. 
 

O Transtorno Obsessivo-Compulsivo 
 

É uma das doenças psiquiátricas de mais 
difícil diagnóstico, principalmente porque os 
doentes não costumam procurar ajuda. Tem como 
características pensamentos invasores, recorrentes 
não desejados (obsessões) que provocam 
ansiedade ou comportamentos irracionais, 
repetitivos e do tipo ritual, que os pacientes se 
sentem obrigados a adotar (compulsões) [3]. 
 

A característica principal do transtorno se dá 
por obsessões ou compulsões suficientemente 
graves para causar marcante repercussão psíquica, 
consumo considerável de tempo e/ou interferência 
significativa na rotina habitual, ocupacional e/ou no 
funcionamento social e interpessoal do indivíduo 
[3]. 
 
Obsessões 
 

Tem origem etimológica do verbo latino 
obsediare, isto é, cercar (Cunha, 1982): são 
pensamentos, sentimentos, idéias, impulsos ou 
representações mentais vividos como intrusos e 
sem significado particular para o indivíduo; 
estranhos ao seu referencial próprio, embora os 
reconheça como frutos de seu próprio eu, ainda 
que não consiga extinguí-los de sua consciência e 
apesar do desejo de fazê-lo [3]. 
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Nas tabelas a seguir é mostrado um estudo 
realizado com 105 pacientes portadores do TOC, 
sendo 54 do sexo feminino e 51 do masculino. Os 
sintomas foram descritos com base na escala Y-
BOCS. 
 

Tabela 1 - Freqüência e conteúdo das obsessões 

Obsessões Porcentagem Número 

De agressão 52% 55 

De contaminação 44% 46 

Sexuais 29% 30 

De colecionismo 5% 5 

Religiosas 32% 34 

De simetria e exatidão 34% 36 

Somáticas 40% 42 

Diversas 56% 59 

 
Compulsões 
 

Provém do verbo latino compulsare, isto é, 
compelir, obrigar, (Cunha, 1982): são 
comportamentos repetitivos e intencionais, 
cognitivos ou motores, realizados com uma 
determinação e premência que freqüentemente 
ultrapassa a livre determinação do indivíduo, 
realizada em resposta a uma obsessão 
(compulsões secundárias) ou independentemente 
desta (compulsões primárias), de acordo com certa 
padronização e/ou de forma estereotipada [3]. 
 

As compulsões podem diminuir sentimentos 
desagradáveis decorrentes das obsessões, como 
ansiedade, nojo, desconforto e outros, ou podem 
suscitá-los (compulsões primárias) [3]. 
 

Tabela 2 - Freqüência e conteúdo das compulsões 

Compulsões Porcentagem Número 

De limpeza e lavagem 57% 60 

De verificações 56% 59 

Rituais de repetição 29% 30 

De contar 24% 25 

De ordenação 22% 23 

Colecionismo 6% 6 

Diversas 63% 66 

 
 
Relação de possíveis sinais do TOC 
 

Segundo estudos realizados pelo Projeto de 
Transtornos do Espectro Obsessivo-Compulsivo 
(PROTOC) do Departamento de Psiquiatria da 

Faculdade de Medicina da USP alguns sinais que 
podem ser observados para um possível 
diagnóstico deste transtorno incluem: [4] 

 
1. Longos períodos de tempo inexplicáveis; 
2. Fazer coisas repetidas vezes; 
3. Questionamentos constantes acerca da 

própria necessidade de reasseguramento; 
4. Tarefas simples levando mais tempo que o 

usual; 
5. Atrasos permanentes; 
6. Preocupação exagerada com detalhes e 

coisas menores; 
7. Incapacidade de dormir adequadamente; 
8. Reações emocionais extremas a coisas 

menores; 
9. Ficar acordado até tarde para terminar de 

fazer coisas; 
10. Mudança significativa nos hábitos 

alimentares; 
11. O dia a dia se transforma numa luta; 
12. Evitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Exemplo de diagrama de funcionamento do TOC 
 
 
O PSE/CATEGO 
 

Vinte e Cinco pacientes internados foram 
entrevistados com o Present State Examination 
(PSE) (9ª Edição) e o diagnóstico obtido através de 
sistema computadorizado (CATEGO) (4ª Edição) foi 
comparado com o diagnostico definitivo formulado 
pelo clínico que assistiu o paciente. Em 48% do 
total da amostra houve discordância entre o 
diagnóstico clínico e o diagnóstico obtido com o 
sistema PSE/CATEGO. Limitações inerentes ao 
processo de obtenção do diagnóstico, seja clínico, 
ou através de entrevista padronizada e sistema 
computadorizado seriam responsáveis por esta 
discordância. [5] 
 

Normal TOC Depressão 

Suicídio 
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Alguns Sistemas de Diagnóstico clínico usado 
em psiquiatria 
 

��MMPI (Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory); 

��DIAGNO; 
��PSE/CATEGO system; 
��CASE system; 
��HEADMED; 
��BLUE BOX; 
��PATHFINDER KET; 
��ODM (Online Diagnostic Monitor); 
��JPSY Expert System; 
��DSM; 
��CID [6]. 

 
O Sistema de Apoio a Decisão 
 

Os sistemas de apoio à decisão são 
sistemas que ajudam na análise de informações do 
negócio. Sua meta é ajudar a administrar, a “definir 
tendências, apontar problemas e tomar... decisões 
inteligentes” [7]. 

 
Dentre as características de um Sistema de 

Apoio à Decisão (Decision Support Systems) 
definidas a partir dos trabalhos de Alter, Keen e 
outros encontram-se: 

 
• Os DSS tendem a ser voltados para 

problemas menos bem estruturados e 
menos especificados com os quais os 
gerentes de alto nível se deparam; 

 
• Tentam combinar o uso de modelos ou 

técnicas analíticas a funções tradicionais de 
acesso e recuperação de informações; 

 
• Concentram-se especificamente em 

recursos que facilitem seu uso para pessoal 
não especializado em computação de 
forma interativa; 

 
• Enfatizam a flexibilidade e adaptabilidade 

de acomodar mudanças no ambiente e na 
abordagem à tomada de decisões pelo 
usuário. 

 
Dentre os objetivos de um SAD podemos 

citar: 
 

1. Um DSS deve servir de apoio ao processo 
decisório, com ênfase em decisões não 
estruturadas ou semi-estruturadas. 

 

Alguns problemas a serem resolvidos por um 
DSS são difíceis ou não são bem especificados. 
 

2. Um DSS deve servir de apoio ao processo 
decisório de gerente em todos os níveis, ajudando 
na integração dos níveis, quando apropriado. 

 
Todas as pessoas independentes do nível 

estão envolvidas com o processo decisório por isso 
o foco de um DSS ser não apenas no gerente, mas 
sim para todos aqueles que participam do problema 
a ser resolvido. 
 

3. Um DSS deve servir de apoio tanto para 
decisões interdependentes, quanto para decisões 
independentes. 

 
A experiência mostra que uma pessoa 

sozinha dificilmente consegue tomar uma decisão 
apropriada ocasionando assim a definição de três 
tipos de decisões: a independente na qual o 
responsável tem total responsabilidade e 
autoridade para tomar uma decisão; a seqüencial 
onde o responsável pela tomada de decisões toma 
parte da decisão e em seguida a mesma é passada 
adiante e por fim a grupal onde a decisão resulta 
entre uma negociação pelos responsáveis pela 
tomada de decisão. 

 
4. Um DSS deve servir de apoio em todas as 

fases do processo decisório. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Um DSS deve dar apoio a diversos 
processos de tomada de decisões. 

 
6. Finalmente, um DSS deve ser fácil de usar 

[8]. 
 
Metodologia 
 

Inteligência 

Elaboração 

Escolha 

Implementação 

DSS 

SI 
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Primeiramente deverá ser realizado um 
estudo aprofundado sobre as necessidades do 
médico especialista, bem como as possibilidades 
das mesmas serem traduzidas em um modelo 
computacional. 
 

Após os requisitos deste sistema de apoio à 
decisão serem bem definidos (escopo), um modelo 
pode ser desenvolvido para melhor representar o 
funcionamento e as fronteiras do sistema 
(modelagem orientada a objetos). 

 
Os dados serão coletados e mantidos 

através de diversas fontes, por exemplo, escalas 
que identificam através de questionamentos o nível 
dos sintomas do TOC, psicofármacos, guidelines, 
dados clínicos, dados de co-morbidades, interações 
medicamentosas, entre outras. 
 

Algumas questões que poderão ser 
respondidas à medida que as informações estão 
sendo obtidas através de algoritmos de Data Mining 
são: 
 

��Análise do efeito de determinados 
psicofármacos (clomipramina, fluoxetina, 
fluvoxamina, sertralina, paroxetina) com o 
decorrer do tratamento em pacientes com 
TOC ou outros transtornos relativos à 
ansiedade; 

 
��Através dos dados dos pacientes com TOC 

podemos obter uma análise epidemiológica 
eficiente, um prognóstico eficiente e 
terapias comportamentais adequadas; 

 
��Acompanhamento do tratamento da pessoa 

usando escalas psicométricas existentes 
(Y-BOCS, NIMH-Global OC, MOCI) ou as 
criadas pelo próprio médico especialista; 

 
��Possibilidade de o paciente fornecer a 

qualquer momento dados do seu dia-a-dia 
através da internet onde o médico 
psiquiatra poderá avaliar os mesmos e 
identificar comportamentos e idéias 
incomuns; 

 
��Relatórios estatísticos com base nas 

informações cadastradas e inferidas no 
banco de dados; 

 
��Recepção de guidelines psiquiátricos para 

auxiliar no diagnóstico de determinadas 
psicopatologias; 

 

��Interatividade com o médico especialista 
oferecendo um modelo simples e eficaz 
para controle de seus pacientes com TOC; 

 
��Verificação da existência de possíveis 

relações com outras doenças (co-
morbidade) como, por exemplo, a 
Depressão e a Síndrome de Tourette; 

 
Modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Exemplo de um modelo a ser 
desenvolvido para o acompanhamento do TOC. 
 
Conclusão 
  

Existem atualmente vários sistemas de 
diagnóstico psiquiátrico cada qual com suas 
características. A grande parte deles tem o foco 
voltado para a entrevista psiquiátrica e 
classificações médicas sem considerar a 
importância da análise desses dados futuramente. 

 
Uma das grandes barreiras a ser enfrentada 

para elaboração não somente de um sistema de 
apoio ao diagnostico do TOC, mas também em 
outras áreas da psiquiátrica, é que este processo 
envolve informações complexas que na maioria das 
vezes estão sob o domínio do próprio especialista. 

 
Com o uso de algoritmos específicos e 

cálculos probabilísticos, poderemos ajudar o 
psiquiatra em sua prática diária oferecendo uma 
ferramenta de amplo apoio e de fácil utilização. 
 
Agradecimentos 
 

 

���	
�	

���	���	��


��������
��������������
���	���	��
��������	��
 ����
��

����	�	�
���	�������
!	�������
����	��
"���	��	�#


$�	����������
����%������
"��������
�������&�	��
'���	��

(	���%����
�����)������#


CBIS’2004 814

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo – Este artigo apresenta projeto de infra-estrutura para Telesaúde e Telemedicina acoplado a uma 
proposta de interiorização do ensino médico implantada pela UFC, com a criação das Faculdades de 
Medicina de Barbalha e Sobral, regiões sul e norte do estado, áreas responsáveis pela assistência de amplo 
contingente populacional dependente do Sistema Único de Saúde (SUS). Tal base de teleinformática 
permitirá o início de ações em educação em saúde, com foco maior nos docentes e discentes das unidades 
de ensino médico da UFC, nas equipes do PSF atuando nas três cidades e suas regiões circunvizinhas, 
convergindo com ações da Secretaria de Estado de Saúde (SESA) e sua Escola de Saúde Pública (ESP). O 
projeto prevê colaboração futura nas áreas de tomada de decisão e monitoramento remoto, com o Instituto 
Atlântico (IA), entidade de pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
(TI&T), servindo de exemplo o desenvolvimento de dispositivos importantes para subprojetos como o de 
Telecardiologia, além de aplicativos tais como o Registro Eletrônico de Pacientes e o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem baseado na Web especificamente direcionado para a área da saúde. A complexidade do 
projeto determinou parceria com a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, responsável pela 
coordenação administrativa. 
 
Palavras-chave: Telesaúde, Telemedicina, Educação Médica, Informática Médica, Educação a Distância 
(EaD) “on line”. 
 
 
Abstract This paper presents an infrastructure project for Telehealth and Telemedicine coupled to a 
proposal of interiorization of medical education deployed by the Federal University of Ceara (UFC), with the 
creation of the Colleges of Medicine of Barbalha and Sobral, in the south and north regions of the State, 
responsible for the health and medical assistance of a large portion of the population that depends on the 
public health system. Such Teleinformatics foundation will enable the beginning of health education actions, 
focusing on professors and students of the medical education units of UFC, on the staff of the Family Health 
Program working in the three cities and surrounding areas, with actions of the State Health Secretariat and 
its Public Health School. The project foresees future collaboration in the areas of decision making and 
remote monitoring with Instituto Atlântico - entity of R&D in Information Technology and Telecommunications 
- for instance, the development of devices for subprojects such as Telecardiology, and applications such as 
the Electronic Record of Patients and a Web-based Virtual Learning Environment, specifically geared 
towards the health area. The complexity of the project has determined a partnership with the Ceara 
Foundation of Research and Culture, responsible for the administrative co-ordination. 
 
 
Key-words:,Telemedicine, Telehealth, Medical Education, Medical Informatics, Health Web-based Learning. 
 
 
Introdução 
 

Telesaúde e Telemedicina, na sua 
conceituação básica, remetem à idéia de prover 
cuidados médicos e em saúde quando a distância 
e o tempo (mas esse nem sempre) constituem 
fatores críticos impeditivos. Na impossibilidade do 
paciente e do profissional da saúde, ou o médico 
(no caso da telemedicina) encontrarem-se 

fisicamente no momento da necessidade de uma 
ação em saúde ou ato médico, o atendimento (em 
sua concepção mais ampla) poder-se-ia efetivar 
remotamente, evitando privar o paciente do 
cuidado, também considerado aqui, inicialmente, 
em sua conceituação bastante ampla, 
simplesmente por causa da indisponibilidade 
presencial do profissional da área médica ou de 
outras áreas da saúde. O meio físico que permite 
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contornar essa ausência encontra hoje, com os 
avanços das modernas Tecnologias das 
Informações e das Comunicações – TI&C, o 
modo mais eficiente de atingir as finalidades 
propostas. É conveniente lembrar, entretanto, que 
isso não significa necessariamente emprego de 
tecnologias sofisticadas e de alto custo, capazes 
de inviabilizá-las em regiões subdesenvolvidas e 
carentes de recursos. Bem ao contrário, urge 
procurar desenvolver ações que racionalizem a 
aplicação dos parcos numerários disponíveis, 
contribuindo inclusive para ampliar o número de 
pessoas atendidas, aumentando a eficiência. 

 
As três divisões básicas da Telesaúde e 

Telemedicina podem ser identificadas como se 
segue: educação em saúde, tomada de decisão e 
monitoramento remoto. A primeira é a base 
fundamental, deve ter caráter permanente, e 
deveria ser informação ministrada já na 
graduação. Em face de um grande contingente de 
profissionais da área da saúde ter pouca 
intimidade com as chamadas novas tecnologias, 
a educação em saúde precisa prover treinamento 
a partir de conceitos básicos de microinformática 
e computação, equivale dizer, deve proporcionar 
inicialmente uma alfabetização tecnológica dos 
profissionais de saúde ainda não familiarizados 
com os recursos mais simples de 
microinformática. No mister de atingir esse 
importante objetivo, dever-se-ia ter em conta as 
possibilidades e vantagens da Educação a 
Distância baseada na Web, ou EaD “on line”, no 
que pese seja essa uma área plena de desafios, 
tanto quanto suas inumeráveis possibilidades. O 
presente trabalho apresenta a proposta de montar 
a infra-estrutura de um projeto de Telemedicina, 
cujo desenho básico prevê a criação de uma rede 
fechada especificamente voltada para ações em 
Telemedicina, interligando as Faculdades de 
Medicina da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), nas cidades de Fortaleza – Unidade 
Central, Barbalha e Sobral, respectivamente na 
capital e zonas sul e norte do estado do Ceará. 

 
Qualquer projeto nessa área necessita de 

pelo menos três instâncias gerenciais básicas, a 
saber, a (1) Coordenação Geral (que trabalha a 
inteligência do projeto, desde sua concepção, 
estudo de viabilidades, identificação de parcerias 
e definição de prioridades e apresentação às 
fontes de financiamento), a (2) Coordenação 
Administrativa, que se responsabiliza 
principalmente por aspectos relativos à gerência 
financeira e de pessoal, e a (3) Coordenação de 
Rede, responsável pela manutenção da infra-
estrutura física da intranet (parte física) e lógica 
(software). Em face disso comenta-se também 
acerca das parcerias estratégicas estabelecidas 
com o Instituto Atlântico, entidade de pesquisa e 
desenvolvimento na área de Tecnologia da 

Informação e Telecomunicações e a Fundação 
Cearense de Pesquisa e Cultura da UFC. 
 
Justificativa 
 

A crescente demanda por atendimento 
médico especializado e capacitação de pessoal 
na rede pública de saúde do estado do Ceará, 
torna oportuno o desenvolvimento de todo e 
qualquer trabalho empregando Telemedicina, 
tendo em vista que ela facilita a expansão e 
universalização do acesso e da qualidade da 
assistência à saúde. 
 

Uma peculiaridade relativa à maior 
universidade pública do estado – a criação de 
duas Faculdades de Medicina em regiões 
interioranas estratégicas do mesmo, como 
extensão da pioneira Faculdade de Medicina da 
UFC em Fortaleza (figura 01), torna apropriado o 
uso da Telemedicina, em primeiro lugar pela 
possibilidade de instituir a primeira de suas três 
partes – educação em saúde, com a 
característica de fazê-lo já no curso de 
graduação, o que implica atender a necessidade 
de treinamento e alfabetização tecnológica de 
docentes e discentes, além da oferta de 
oportunidades para a comunidade médica 
daquelas três localidades, promovendo 
nivelamento e atualização para os atuais e futuros 
profissionais médicos, contribuindo para a 
melhoria na qualidade do atendimento médico e 
em saúde de um modo geral. 

 
Essa educação, inevitavelmente, inclusive 

pela grande distância entre as cidades 
mencionadas, terá que se apoiar fortemente em 
recursos de EaD baseada na Web, também 
denominada de EaD “on line”, razão da proposta 
de que se estabeleçam linhas dedicadas (para 
dados, voz e imagens) entre os três pontos 
(Fortaleza, Barbalha e Sobral),  agilizando ampla 
comunicação entre os pontos e desses à internet. 
Ressalte-se, além disso, a possibilidade de 
comunicação dessa rede menor entre as 
unidades de ensino médico, com a intranet 
estadual, também designada por “Infovias do 
Desenvolvimento”, gerenciada pelo Centro de 
Tecnologia (CENTEC) da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia do Estado de Ceará – SECITECE, 
hoje interligando cerca de quarenta municípios, 
vinte dos quais contam com recursos de 
videoconferência, potencializando assim a 
execução de diversos sub-projetos educacionais 
e de capacitação em saúde, com abrangência em 
todo o estado, com efeito multiplicador e 
relevante e incalculável impacto social. 

 
A UFC faz parte do sistema das Infovias 

do Desenvolvimento por meio de sua sala máster 
do Instituto UFC Virtual, com ligação via fibra 
ótica ao campus da saúde, permitindo assim a 
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intercomunicação entre as duas redes (a rede 
dedicada entre as faculdades e a do CENTEC). 

 

 
Figura  1 Disposição geográfica das unidades de 

ensino médico da UFC (Fortaleza, Barbalha e 
Sobral). 

 
 

Uma vez implantado o presente projeto 
de Telemedicina, estruturado sobre rede 
dedicada entre as três Faculdades de Medicina 
da UFC, poder-se-á estabelecer um enorme 
conjunto de subprojetos destinados ao 
atendimento, assistência, ensino e capacitação 
em saúde, tanto em atenção primária quanto 
especializada, em cooperação com diversas 
entidades. A coordenação e o gerenciamento 
deverão ficar sob a supervisão do 
GETITS/FM/UFC, grupo constituído pela portaria 
Nº 046 de 06 de novembro de 2001, da Diretoria 
da Faculdade de Medicina da UFC, em Fortaleza 
(CE), considerando a responsabilidade legal e 
ética da mesma pela formação e educação 
permanente dos profissionais ligados a qualquer 
trabalho na área de saúde envolvendo ato 
médico.  
 

A decisão acerca de ações mais 
específicas a serem desenvolvidas no âmbito do 
presente projeto, embora algumas decisões já 
tenham sido tomadas, dependerá da análise das 
necessidades mais urgentes em saúde, nos três 
municípios interligados pela rede dedicada entre 
as três Faculdades de Medicina. Tal decisão, bem 
como sua abrangência, deverão ser tomadas 
necessariamente em cooperação técnica com a 
SESA – Secretaria Estadual de Saúde do Ceará e 
sua Escola de Saúde Pública (ESP/CE), essa 
última responsável no estado pela administração 
do Programa de Saúde da Família (PSF), e com 
as secretarias de saúde dos municípios sede das 

faculdades ou suas representações de direito. 
Existe, obviamente, além do componente de 
capacitação dos professores e alunos daquelas 
entidades de ensino médico e dos profissionais 
da rede pública de saúde, um forte interesse em 
abranger patologias de relevante impacto no atual 
perfil epidemiológico do estado, tais como 
diagnóstico precoce de doenças neoplásicas 
malignas (pele, mama, estômago, próstata, cérvix 
uterina, boca, laringe e pulmão), doenças 
cardiovasculares e infecto-contagiosas, avaliação 
ultrasonográfica a gestantes de alto risco e saúde 
mental, doenças dermatológicas, apenas para 
mencionar as de maior prevalência. Mas por onde 
e quando começar, uma vez montada a infra-
estrutura, dependerá em grande parte de 
indicações das secretarias de saúde do estado e 
dos municípios, e do resultado das ações de 
educação em saúde obtidas. A fase de 
implantação e treinamento inicial tem duração 
prevista para seis meses. 
 
Objetivos: 
 

Implantar uma infra-estrutura de rede 
cooperativa de aprendizado, dedicada 
exclusivamente à prática da Telesaúde e da 
Telemedicina, entre as três unidades de ensino 
médico da UFC, com supervisão e administração 
do GETITS, voltada às três áreas básicas de (1) 
educação em saúde (com ênfase em EaD “on 
line”), (2)  tomada de decisão e (3) monitoramento 
remoto nas áreas de atenção primária e clínica, 
patológica e cirúrgica, capacitando-as  para 
atividades de pesquisa e educação permanente. 

  
Uma vez instalada essa infra-estrutura, a 

Faculdade de Medicina em Fortaleza – também 
denominada de Unidade Central, em íntima 
colaboração com suas extensões em Barbalha e 
Sobral, atuarão no campo da Telesaúde e 
Telemedicina, nos seguintes aspectos e serviços: 
 

- funcionar como Centro de Referência, 
integrado as INFOVIAS do Estado do Ceará, para 
apoio à atenção primária em saúde; 

- funcionar como Centro de Formação e 
Reciclagem de profissionais na área da saúde, 
capacitando-os para o uso correto das modernas 
tecnologias da informação para o bom 
desempenho não apenas em Telemedicina, mas 
também na obtenção de titulação formal (strictu 
sensu) de docentes atuantes nas faculdades 
instaladas em Barbalha e Sobral; 

- funcionar como centro de segunda 
opinião médica para apoio a hospitais e unidades 
de saúde da família, do estado do Ceará, em 
diversas áreas, notadamente em cardiologia, 
doenças infecto-contagiosas, doenças crônico-
degenerativas, dermatologia, oncologia e 
patologia; 
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- ofertar um Curso de Especialização em 
Telemedicina, voltado para profissionais 
graduados na área da saúde, incentivando 
projetos de pesquisa para fomentar e disseminar 
o uso dessa tecnologia, buscando adequá-la às 
características e necessidades regionais; 

- manter um contínuo trabalho de 
atualização e educação permanente, no tocante 
aos avanços médicos, e em saúde de um modo 
geral, em íntima cooperação com os pólos de 
educação permanente em saúde, ora em 
implantação no estado, bem como por meio de 
contatos, parcerias e convênios com centros 
congêneres  mais avançados em outros estados 
e/ou países. 
 
O Projeto: 
 
 A estrutura do presente projeto tem como 
base uma rede dedicada com velocidade de 384 
Kbits/s a ser montada entre as três unidades de 
ensino médico da UFC, em Fortaleza – Unidade 
Central, e as unidades de Barbalha e Sobral. A 
Unidade Central foi estruturada como sendo 
constituída de um Centro Clínico e um 
Laboratório de Informática, com uma sala de 
videoconferências máster, uma sala de vídeo 
auxiliar e salas com estações de trabalho, como 
se segue: 
 

Centro Clínico : constará de 
(1) Sala Multiuso Máster  para 
discussão de casos, consultas 
clínicas, e função de auditório (para 
treinamento), equipada para 
atendimento à clínica geral e às 
principais especialidades médicas; 
(2) Laboratório de Imagens  para 
aquisição, edição e gravação das 
imagens captadas dos eventos, para 
arquivo e produção de material 
acadêmico; 
(3) Unidade Móvel : Unidade de 
Telemedicina transportável para 
utilização em ambulatório e em 
unidades de saúde externas, seja 
em treinamento ou atendimento. Na 
unidade Central existirão duas 
unidades móveis, uma no 
ambulatório do Hospital Universitário 
Walter Cantídio da UFC (HUWC-
UFC) e outra montada em furgão 
para atendimento em postos, 
principalmente em locais de 
atendimento do PSF. 
 

Laboratório de Informática : Local de 
distribuição de pontos para acesso à 
Internet para todo o campus da saúde da 
UFC (Fortaleza). Esse laboratório recebe 
a conexão por fibra ótica vinda do Núcleo 
de Processamento de Dados (NPD), no 

Campus do PICI, centro de toda a 
interligação da UFC com a Internet, cujo 
provedor de acesso é a RNP. O 
laboratório de Informática dispõe de um 
servidor para a Faculdade de Medicina, e 
sua estrutura contempla os seguintes 
ambientes: 
 

- Sala de videoconferência 
Multiuso : para acompanha-
mento acadêmico em cursos 
regulares, ou educação 
continuada, diferente da sala de 
vídeo máster do Centro Clínico 
por não ser projetada para 
receber pacientes; 
- Salas de computadores : duas 
salas com capacidade para 35 e 
20 estações de trabalho, 
respectivamente, destinadas a 
treinamentos diversos em 
informática e computação 
(graduação e pós-graduação); 
- Sala de servidores : destinada à 
guarda do servidor da Faculdade 
e dos servidores de todos os 
departamentos que assim o 
desejem, bem como da MCU que 
permitirá o gerenciamento de 
vídeo multiponto; 
- Secretaria e sala de reuniões : 
proporciona a infra-estrutura para 
o trabalho administrativo e 
gerência do projeto. 

 
A figura 2 ilustra a concepção do projeto.  

 

 
 

Figura  2 – Estrutura da Unidade Central 
(Faculdade de Medicina de Fortaleza) 

 
 As unidades de Barbalha e Sobral 
deverão possuir salas máster de 
videoconferência, laboratório de informática com 
20 estações de trabalho, bem como uma unidade 
móvel cada uma, trabalhando ora em atividades 
conjuntas e coordenadas pela unidade central, 
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ora em atividades locais e externas, consideradas 
de importância e interesse local. 
 
Parcerias 
 
 Um projeto de tal envergadura requer, 
evidentemente, diversas parcerias fortes e 
comprometidas. Deverá contar com parceiros 
internos, da própria instituição, e de parceiros 
externos, acrescidos conforme as necessidades 
do projeto e a competência daqueles. Os acordos 
de cooperação devem ser pensados como 
imediatos, mas também a médio e a longo prazo, 
e o projeto todo deve ser pensado como um 
processo contínuo, em constante evolução, 
permanentemente revisto em seus diversos 
aspectos, readaptado sempre que necessário. 
 
 Dentre as diversas parcerias internas 
devemos destacar as atuais e as futuras. No 
momento já participam do projeto professores do 
Departamento de Engenharia de Teleinformática 
(DETI) e do Departamento de Ciências da 
Computação (DCC) da UFC. Há um trabalho 
constante para envolver novos departamentos no 
próprio curso de medicina e de outros 
departamentos da UFC, como exemplo o 
Departamento de Ciências da Informação. 
 

Dentre as diversas parcerias externas 
previstas, devem ser citadas sem implicações da 
ordem de importância as seguintes entidades: 

 
01- Secretaria de Estado de Saúde do 

Ceará (SESA), obviamente com sua 
Escola de Saúde Pública; 

 
02- Secretaria de Ciência e Tecnologia 

do Estado do Ceará (SECITECE), à 
qual se reporta o CENTEC (que 
gerencia as “Infovias do 
Desenvolvimento”); 

 
03- Instituto Atlântico (IA), entidade 

privada sem fins lucrativos. 
 

Delineando as características de cada 
uma dessas entidades, para melhor compreensão 
da importância de suas participações no projeto 
descrito nesse trabalho, a SESA e a SECITECE 
ocupam posições estratégicas em quaisquer 
propostas de trabalho de TI na saúde, a primeira 
por gerenciar toda a atividade relacionada à 
saúde no estado, e a segunda, entre outros 
motivos, por ser a secretaria à qual se reporta o 
CENTEC, órgão responsável pela administração 
da intranet estadual denominada “Infovias do 
Desenvolvimento”. É da ampla articulação com 
essas secretarias que se poderá garantir a 
eficiência crescente de diversos subprojetos e a 
adequada implantação de uma política de EaD 
em saúde.  

 
Convém destacar um pouco mais, 

entretanto, o contexto de inserção da Escola de 
Saúde Pública e do Instituto Atlântico. A primeira 
dessas instituições, ligada à SESA, é responsável 
por toda a gerência de formação e atuação do 
Programa de Saúde da Família (PSF), cuja 
atividade no Ceará é considerada modelo para o 
restante do país. São, atualmente, cerca de 1200 
equipes do PSF em atuação e distribuídas entre a 
capital do estado e diversas cidades do interior. 

 
O Instituto Atlântico, por sua vez, 

configura a típica instituição vocacionada para as 
tarefas de pesquisa e desenvolvimento, condição 
de extrema importância em um projeto de TI em 
saúde, notadamente em Telesaúde e 
Telemedicina, pela necessidade de 
desenvolvimento de soluções de hardware e 
software adequadas às demandas de educação 
em saúde, tomada de decisão e monitoramento 
remoto. Exemplos disso são os já previstos 
sistemas de registro eletrônico de pacientes, 
ambiente de educação virtual para saúde e um 
sistema de processamento de sinais cardiológicos 
para ações de Telecardiologia. 

 
Discussão e Conclusões 
 
 A possibilidade de instituir um projeto de 
Telesaúde e Telemedicina tendo como base uma 
rede dedicada entre três unidades de ensino 
médico, localizadas em pontos estratégicos do 
estado, permite estabelecer uma estrutura ímpar 
para atuações naquelas áreas, com enormes 
vantagens, beneficiando notadamente uma 
grande população carente e com total 
dependência dos recursos do SUS. Montada a 
rede, a primeira das ações será necessariamente 
na educação em saúde, abrangendo inclusive a 
educação em tecnologia dos diversos 
profissionais da área da saúde, bem como de 
alunos dos três cursos. Tornar-se-á necessário, 
inclusive, melhorias na rede de comunicações 
entre os diversos departamentos da Faculdade de 
Medicina da UFC, bem como das unidades de 
Barbalha e Sobral, a oferta de cursos de 
microinformática, a disciplina de Informática 
Médica, bem como uso de ferramentas de 
Educação a Distância (EaD) baseadas na Web, 
de preferência desenvolvidas para uso específico 
em saúde. 
 
 É reconhecido, internacionalmente, que a 
Telemedicina pode proporcionar inúmeras 
vantagens e até mesmo constituir a única solução 
quando os impedimentos da distância e do tempo 
constituem obstáculos intransponíveis na atenção 
em saúde. Mas o uso da TI em qualquer área 
requer, sem dúvida, treinamento, e nesse sentido 
deve ser estabelecido o primeiro conjunto de 
esforços voltados para sua introdução, 
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principalmente em saúde, cujos profissionais 
ainda se encontram imersos em alarmante 
condição de exclusão digital. Ao mesmo tempo 
em que se procurará equacionar essa situação, 
varias ações paralelas e concomitantes poderão 
ser iniciadas, mas é preciso ter em perspectiva 
que a ajuda e parceria com órgãos tais como a 
SESA, apontando quais as necessidades 
prementes na saúde do estado, bem como com 
instituições do porte do Instituto Atlântico, cujo 
trabalho no campo de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico em TI&T representa 
providencial e oportuno apoio, representam 
fatores determinantes para o sucesso do projeto.  
Acrescente-se, por oportuno e igualmente 
importante, a situação do CENTEC, Organização 
Social ligada à SECITECE. Deve ser 
reconhecido, dessa forma, que poucos estados 
da federação possuem essa estratégica 
conjunção de fatores – (1) uma universidade 
federal que decidiu e implantou unidades de 
ensino médico no interior do estado, (2) uma 
intranet ligando cerca de 20 municípios e (3) a 
existência de uma instituição – no caso o IA, que 
ora se expande para uma das cidades sede de 
uma das escolas médicas (Sobral), dedicada a 
pesquisa e desenvolvimento em TI. Corretamente 
articuladas, as entidades acima denominadas 
representarão uma oportunidade única na 
implantação de uma política de TI na área da 
saúde no Ceará. 
 
 A necessidade de montar uma nova rede 
exclusivamente dedicada a Telemedicina entre as 
Faculdades de Medicina de Fortaleza, Barbalha e 
Sobral justifica-se por diversos motivos. Num 
primeiro momento essa rede aproximará os 
corpos docentes e discentes das três unidades de 
ensino médico, permitindo ações envolvendo TI 
diuturnamente, algo impossível se fosse 
necessário empregar a infra-estrutura das 
infovias, em face da demanda decorrente de 
outras atividades às quais deve atender. O 
imenso tráfego que deve atingir o trabalho entre 
as três faculdades inviabilizaria em pouco tempo 
se a única rede disponível se resumisse à do 
CENTEC. Do ponto de vista técnico há um outro 
argumento considerável: é preciso lembrar que as 
infovias trabalham via IP, enquanto as salas 
máster das três faculdades estão previstas para 
trabalhar também com linha DVI, ampliando suas 
possibilidades de parceria e cooperação para 
além das fronteiras estaduais. Por último, mas 
não menos importante, há a necessidade de 
contemplar o aspecto ético, ou seja, controlar o 
tráfego de informações que em última análise são 
obtidos e são relativos a seres humanos. Tais 

dados, obviamente, devem ser manipulados em 
caráter sigiloso, com o máximo rigor, sem risco de 
exposição fora do contexto altamente 
especializado do pessoal de saúde, 
principalmente em ações educativas. Essas três 
condições – tráfego crescente de informações, 
necessidade de trabalhar via IP e com linhas DVI, 
além dos cuidados éticos relativos ao sigilo no 
tráfego e controle no manuseio dos dados, 
justificam suficientemente a necessidade de 
construir uma rede dedicada entre as três 
faculdades. Obviamente essas redes deverão se 
intercomunicar, e fisicamente isso já é possível.  
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Resumo -  O sistema implementa técnicas de processamento de imagens digitais, permitindo extrair 
parâmetros relevantes das imagens mamográficas em análise, aprimorando a acuracidade na detecção de 
tumores, alterações anatômicas e lesões estruturais, a fim de obter diagnósticos precisos. 
 
Palavras-chave: Mamografia, processamento de imagens, diagnóstico. 
 
Abstract -  The system implements digital images processing techniques, allowing to derive relevant paramaters 
from mammographic images analyses, improving tumors detection accuracy, anatomical alterations and 
structural injuries in order to obtain reliable diagnosis. 
 
Key-words: Mammography, images processing, diagnosis. 
 
 
Introdução 
 
 Atualmente, no Brasil, o câncer de mama é 
responsável pela maior taxa de mortalidade entre as 
mulheres. Dos 402.190 novos casos de neoplasia 
maligna diagnosticadas em 2003, o câncer de mama 
foi o que apresentou a segunda maior incidência 
entre a população feminina, sendo responsável por 
41.610 novos casos, de acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer[1].  

A sobrevida das pacientes depende, 
fundamentalmente, do tamanho do tumor  
diagnosticado inicialmente e a presença ou ausência 
de metástases em linfonodos axilares. Assim, o 
objetivo precípuo é realizar um diagnóstico precoce, 
contribuindo diretamente a um melhor prognóstico, 
permitindo uma cirurgia menos radical 
(mastectomia) e proporcionando melhores índices 
de intervalo livre de recidiva. 

A mamografia é, isoladamente, o mais 
importante método de imagem na detecção das 
alterações da mama, possuindo uma sensibilidade 
próxima a 90%. A sensibilidade da mamografia no 
tecido adiposo é excelente, em contraste com um 
pior desempenho com o aumento da densidade 
radiológica (pacientes jovens ou mamas densas), 
quando se verifica menor acuracidade na exclusão 
de um tumor maligno[2]. 
 Um aspecto importante a destacar refere-se à 
composição do tecido mamário (figura 1), a qual 
exerce grande influência na nitidez da imagem 
mamográfica. As mulheres jovens apresentam 
mamas com maior tecido glandular, o que torna 
esses órgãos mais densos e limitados quanto à 
resolução das imagens. Quando a mulher se 

aproxima da menopausa, o tecido parenquimatoso 
mamário progressivamente involui e atrofia, sendo 
substituído gradativamente por tecido adiposo, 
chegando a se constituir, quase que 
exclusivamente, por gordura e resquícios do 
parênquima na fase pós-menopausa. Essa 
composição favorece uma imagem de boa qualidade 
e definição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Tecido Mamário[1] 
 

Processamento de Imagens 
 
O uso de imagem na medicina é considerado 

um recurso importante na elaboração dos 
diagnósticos médicos. O processamento de imagens 
se concentra em desenvolver procedimentos para 
extrair informações de uma imagem de forma 
adequada para o processamento computacional.  
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Técnicas de análise auxiliadas por 
computador têm sido propostas com o objetivo de 
oferecer melhores parâmetros para a elaboração de 
um diagnóstico mais acurado, indicando áreas 
suspeitas, bem como anormalidades mascaradas. 
Essas técnicas (CAD, de “computer-aided 
diagnosis”), têm sido desenvolvidas por diversos 
grupos de pesquisas, visando auxiliar na detecção 
precoce do câncer de mama. Os esquemas CAD 
têm proporcionado uma importante ferramenta no 
auxílio ao diagnóstico médico em diversas 
aplicações radiológicas, sobretudo na mamografia, a 
ponto de terem sido aprovados como recurso 
diagnóstico do câncer de mama pela FDA (Food and 
Drug Administration) nos EUA[3].  
 
Mamógrafo Convencional e Digital 
 

O chassi mamográfico (figura 2) apresenta um 
écran intensificador que se posiciona em baixo do 
filme. Os fótons atravessam o filme, chegando pela 
sua base, atingem o écran, transformam-se em luz 
visível e são refletidos de volta, impressionando o 
filme. Normalmente, a tensão usada para 
mamografia varia de 25 a 50 kVp, valor que 
depende exclusivamente da espessura da mama, a 
qual, após a compressão, varia de 3 a 8 cm[2].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Técnica de execução de mamografia[2] 
 

Nos últimos anos, os equipamentos 
mamográficos sofreram grandes avanços 
tecnológicos, apresentando subsídios ao surgimento 
de mamógrafos digitais. O mamógrafo digital 
consiste de um aparelho muito semelhante ao 
aparelho de mamografia convencional, com exceção 
do sistema de registro, onde o filme e o écran são 
substituídos por detectores semicondutores 
sensíveis aos raios-X. 

Na mamografia digital, a sensibilidade 
aumenta, possibilitando a detecção de minúsculas 
estruturas conhecidas como microcalcificações. As 
microcalcificações estão presentes em cerca de 
35% das mamografias, podendo ser benignas ou 
indicativas de malignidade. Detectá-las 
precocemente é primordial, visto que, em média, 
70% dos casos de câncer de mama nos estágios 
iniciais surgem como microcalcificações[4]. 
 Existem duas maneiras de se obter um 
mamograma digital. A primeira consiste na 
digitalização do filme mamográfico através de um 
scanner (convencional ou específico para filmes). A 
segunda é realizada através da utilização de 
mamógrafos digitais que possuem, no lugar do filme, 
dispositivos sensíveis aos raios-X que, associados a 
um conversor analógico/digital, transformam os 
fótons recebidos em informações digitais. 
 
Técnicas de Segmentação de Imagens 
 

A segmentação de imagens consiste em 
dividir uma imagem de entrada em partes 
constituintes, para uma melhor caracterização das 
regiões de interesse. A saída do estágio de 
segmentação é constituída tipicamente por dados 
em forma de pixels (“raw pixel data”), 
correspondendo tanto à fronteira de uma região 
como a todos os pontos de dentro da mesma. Os 
dados podem ser representados como fronteiras ou 
como regiões completas. A representação por 
fronteira é adequada quando o interesse se 
concentra nas características da forma externa 
(redonda, oval, lobulada, microlobulada, dentre 
outras). 

A representação por região é aquela quando 
o interesse se concentra em propriedades internas, 
tais como textura, intensidade de brilho, cor, 
contraste, dentre outros[5]. 
 Nas imagens mamográficas, a representação 
por fronteiras tem como objetivo identificar lesões 
através do seu formato, possibilitando, num primeiro 
momento, caracterizar uma lesão maligna ou 
benigna, simplesmente pela sua forma estrutural. O 
estágio de segmentação baseia-se na aplicação de 
quatro algoritmos implementados no sistema 
(thresholding, contraste, negativo e region growing).  
 
Limiarização (Thresholding) 
 
 Consiste na técnica de identificação confiável 
dos picos modais em um dado histograma, 
transformando uma imagem original em uma 
imagem binária (2 níveis de cinza). Essa capacidade 
é importante para a seleção automática de limiar em 
situações em que as características da imagem 
possam variar em uma larga faixa de distribuição de 
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intensidade. Entretanto, a limiarização não 
apresenta resultados satisfatórios em imagens com 
iluminação não uniforme ou com baixo contraste 
entre as diversas regiões[6]. A figura 3 apresenta um 
exemplo da técnica de limiarização em uma imagem 
mamográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – (a) Imagem Original, (b) Imagem Binária 

(Limiar 150) 
 
Negativo 
 

As técnicas de realce de imagens são 
baseadas apenas na intensidade de pixels isolados, 
operando sobre cada pixel da imagem original. Esse 
tipo de processamento por pontos isolados define as 
técnicas mais simples para o realce da imagem. 

O negativo de uma imagem digital é obtido 
através do uso da função de transformação abaixo 
descriminada 

 
 
 
 

 
onde f(x,y) representa a imagem original e g(x,y) 
representa a imagem transformada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – (a) Imagem Original, (b) Imagem 
Segmentada (Negativo) 

 

O objetivo desta transformação é reverter a 
ordem do preto para o branco, de maneira que a 
intensidade da imagem de saída diminua à medida 
que a intensidade de entrada aumente[6]. A figura 4 
ilustra o uso desta transformação. 
 
Contraste 
 

A finalidade do alargamento de contraste 
consiste no aumento da escala dinâmica dos níveis 
de cinza da imagem. As posições dos pontos (r1, s1) 
e (r2, s2) controlam a forma da função de 
transformação. Se r1 = s1 e r2 = s2, a transformação 
será uma função linear que não produz mudanças 
nos níveis de cinza. Entretanto, se r1 = r2, r1 = 0 e s2 
= L – 1 a transformação resultará em uma função de 
limiarização, criando assim uma imagem binária. Os 
valores intermediários de (r1, s1) e (r2, s2) produzem 
vários graus de espalhamento nos níveis de cinza 
da imagem resultante, criando variações do seu 
contraste[6]. A figura 5 exemplifica a utilização desta 
transformação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 – (a) Baixo contraste, (b) Imagem ideal 

 
Crescimento de Regiões (Region Growing) 
 
 Consiste em um procedimento que agrupa 
pixels ou sub-regiões em regiões maiores.  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

Figura 6 – (a) Imagem Original, (b) Imagem 
Segmentada (Região) 

 

T[f(x,y)] = g(x,y) = W – f(x,y) (1) 
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 A agregação de pixels inicia-se com um 
conjunto de pontos “semente”, onde a partir destes, 
crescem as regiões, aumentando a cada ponto 
“semente” aqueles pixels que possuem 
propriedades similares (como nível de cinza, textura 
ou cor)[6]. Essa técnica permite destacar lesões 
identificadas em um mamograma, possibilitando a 
visualização prática da área e extensão. A figura 6 
ilustra a utilização desta transformação. 
 
Materiais e Métodos 
 

Devido as características complexas e a difícil 
análise das imagens mamográficas, proporcionada 
pela grande variação na densidade dos tecidos da 
mama, optamos em segmentar e modelar a imagem 
mamária em regiões. 

O sistema em desenvolvimento utilizou 
técnicas de processamento, cujo objetivo se 
estendia em auxiliar médicos na detecção de 
anomalias mamárias, sejam malignas ou benignas, 
e promovendo a elaboração de diagnósticos mais 
acurados. 

A técnica que empregava a limiarização  foi 
baseada em estatísticas locais dos valores de cinza, 
tendo como objetivo a binarização de uma 
determinada região. Para cada região de um 
mamograma era calculado o valor de “thresholding”, 
variando de 255 (valor máximo) a 0 (valor mínimo), 
permitindo ao especialista extrair o fundo anatômico 
do mamograma e analisar a lesão detectada de 
forma individualizada. 

A técnica que fez uso do negativo, invertia os 
níveis de cinza de um mamograma, auxiliando o 
especialista na identificação de lesões, como 
também, na extração de atributos importantes como 
forma, contorno e textura, parâmetros 
imprescindíveis na diferenciação entre uma lesão 
maligna e benigna. 

Na fase de aquisição dos mamogramas 
digitais a partir da digitalização dos filmes, a 
qualidade da imagem original era quesito 
fundamental, pois imagens de baixa qualidade 
prejudicavam o processamento. A técnica de 
alargamento de contraste foi proposta para corrigir 
esse interferente, quando da aquisição das imagens. 
Entretanto, essa técnica teve sua maior aplicação no 
pré-processamento, tornando possível ao 
especialista estabelecer níveis de cinza ideais para 
a fase do processamento e segmentação. 

O crescimento de região era a técnica que 
realizava o agrupamento de pixels, auxiliando 
também o especialista na remoção do fundo 
anatômico do mamograma ou, simplesmente, na 
delimitação da lesão em análise. 

Os testes foram aplicados em 11 
mamogramas. Os mamogramas foram digitalizados 

através de um scanner, permitindo, posteriormente, 
o seu processamento. 

Após a digitalização dos mamogramas, foi 
realizado o pré-processamento utilizando-se o 
alargamento de contraste, afim de corrigir o baixo 
contraste oriundo da fase de aquisição. A realização 
do pré-processamento foi fundamental, à medida 
que destacava as regiões mais representativas da 
imagem. 

A implementação das técnicas utilizadas para 
o processamento das imagens foi desenvolvida em 
C++ Builder 5.0. 
 
Resultados e Discussões 
 

Segundo os especialistas que interagiram 
com o sistema, os mamogramas processados 
obtiveram melhor desempenho no que se refere a 
detecção de pequenas lesões (nódulos e 
microcalcificações) após aplicação do conjunto de 
técnicas apresentadas anteriormente (thresholding, 
region growing, contraste e negativo). 

A técnica do thresholding mostrou-se bastante 
sensível na detecção de pequenas lesões. Em todas 
as imagens que apresentavam algum tipo de lesão, 
essa técnica obteve sucesso parcial, identificando 
cerca de 90% das lesões presentes em um 
determinado mamograma. Nesse caso, a técnica 
não obteve êxito completo devido a limitação da 
qualidade da imagem. 

Um total de 11 imagens (5 normais e 6 
anormais) extraídas da base de dados do centro de 
diagnósticos foram processadas, e os resultados 
finais da etapa de processamento e segmentação 
foram visualmente interpretadas segundo 
orientações propostas por um radiologista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Tela do Sistema 
 

De acordo às orientações estabelecidas pelo 
especialista, as técnicas de detecção de anomalias 
mamárias selecionaram 8 imagens como sendo 
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anormais. Apenas três das 5 imagens normais não 
apresentaram qualquer tipo de  irregularidade, ou 
seja, as outras 2 inicialmente catalogadas como 
normais revelaram alterações nas imagens. 

Estas duas únicas imagens normais que 
apresentaram anormalidades após a aplicação das 
técnicas de processamento (falso-positivo), estão 
diretamente relacionadas com a alta densidade 
mamária e ao elevado nível de ruído do fundo da 
imagem. No entanto, apesar das técnicas terem 
apresentado bons resultados, a possível solução 
para esse tipo de problema refere-se ao 
aperfeiçoamento da técnica de thresholding para 
realizar o ajuste automático do limiar ideal. 

A figura 7 apresenta a tela principal do 
sistema. Após a aquisição das imagens, realizou-se 
o pré-processamento, com a finalidade de destacar 
as regiões mais representativas de uma 
determinada imagem. 

Com o intuito de se estabelecer a 
sensibilidade e especificidade de sistemas CAD, a 
curva de ROC (Receiver Operatining Characteristic) 
torna-se quesito fundamental, fornecendo valores da 
sensibilidade e especificidade do sistema. Baseiam-
se na probabilidade de ocorrência de diagnósticos 
VP (verdadeiro-positivo), onde o sistema identifica 
uma lesão mamária que realmente existe, e na 
ocorrência de diagnósticos FP (falso-positivo), em 
que se identifica, equivocadamente, uma 
determinada lesão em um mamograma normal. 

Os próximos testes terão como finalidade 
reunir um maior número de imagens mamográficas 
representativas, cujo objetivo será a construção da 
curva de ROC a partir de um determinado valor do 
thresholding, utilizando-se tanto imagens normais 
como anormais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – (a) Imagem Original; (b) Imagem 
Limiarizada (binária); (c) Imagem Negativa; (d) 

Imagem Original; (e) Imagem Limiarizada (binária) 
apresentando ruído; (f) Imagem Negativa 

Outras duas importantes características a 
serem reportadas, dizem respeito tanto a 
simplicidade das técnicas utilizadas, como também 
ao baixo tempo de processamento para realização 
das quatro técnicas, as quais consomem cerca de 1 
minuto, quando executada em um microcomputador 
2.4 Mhz com 512 MB de memória RAM. 

A figura 8 ilustra algumas imagens que, após 
o processamento, tornaram possíveis a identificação 
de lesões mamárias. 
 
Conclusão 
 

O uso de sistemas computadorizados para a 
complementação da análise de imagens 
radiológicas, tem demonstrado eficiência quando se 
trata do aumento da sensibilidade na detecção e 
classificação de lesões retratadas em imagens 
mamográficas. 

Os resultados obtidos no processamento das 
11 imagens selecionadas, mostraram-se 
promissores, segundo opiniões dos especialistas. 
Alguns problemas foram detectados, exigindo serem 
solucionados para que as técnicas possam ser 
utilizadas como auxílio e suporte na elaboração e 
promulgação diagnóstica. Embora os resultados 
provenientes do processamento de imagens tenham 
se apresentado satisfatórios, cabe ressaltar que 
para o êxito de um sistema de rastreamento de 
câncer de mama, exige-se que as imagens 
processadas sejam de alta qualidade, tornando sua 
análise mais fidedigna. 

As técnicas propostas neste trabalho para o 
processamento e segmentação de imagens 
mamográficas, trazem uma série de aplicações na 
sua interpretação, tais como a análise da lesão de 
maneira isolada, incluindo sua forma, extensão e 
textura, a classificação das lesões através das 
características extraídas do processamento (nódulo, 
cisto, microcalcificações, etc) e o estudo localizado 
de sinais precursores do câncer de mama.  
 Pretende-se implementar, futuramente, 
recursos que envolvam inteligência artificial, o que 
permitiria ao computador realizar o processamento 
dos dados em estudo, visando a distinção de 
estruturas normais e anormais, a partir de atributos 
extraídos dos mamogramas. 
 Finalizando, reitera-se que o trabalho 
apresentado tem como objetivo precípuo auxiliar 
médicos na detecção de lesões mamárias, não 
prescindindo, todavia, da opinião final realizada por 
um médico especialista, a quem caberá promulgar, 
formalmente, a impressão diagnóstica definitiva. 
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Resumo -  O objetivo do sistema é realizar o processamento de imagens colposcópicas, com a finalidade de 
obter parâmetros relevantes das regiões segmentadas, permitindo o seu emprego num processo classificatório, 
determinando o tipo de objeto em análise como soe acontecer na detecção de lesões epiteliais, alterações 
anatômicas e estruturais em função de fatores pré-estabelecidos como intensidade de cor e tonalidade, área, 
forma, distribuição de contornos, dentre outros. 
 
Palavras-chave: Imagens colposcópicas, imagens digitais, processamento de imagens. 
 
Abstract - The objective of the system is to accomplish the colposcopic images process, in order to obtain 
important parameters of the segmented areas, to allow its application in a classificatory process, to determine 
the object type in analysis, as it happens in the detection of epithelial lesions, anatomical and structural 
alterations in relation to  pre-stablished factors as color intensity and tonality, area, shape, outline distribution, 
among others.   
 
Key-words: Colposcopic images, digital images, processing of images. 
 
 
Introdução 
 
 Estima-se, no Brasil, que o câncer do colo 
uterino seja o terceiro mais comum na população 
feminina. Este tipo de câncer representa 10% de 
todos os tumores malignos em mulheres. 
 Segundo levantamento do Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), o câncer de colo do útero foi 
responsável pela morte de 3.953 mulheres no Brasil 
em 2000. Em 2003 haviam sido previstos 16.480 
novos casos de câncer do colo uterino, estimando-
se 4.110 óbitos. 
 O exame preventivo de câncer do colo 
uterino, conhecido popularmente como exame de 
“papanicolaou”, quando realizado periodicamente 
(intervalos de 1 a 2 anos), permite reduzir em 70% a 
mortalidade feminina[1].  
 Rotineiramente, o exame ginecológico 
preventivo é constituído por uma citologia esfoliativa 
(papanicolaou) associada a um exame colposcópico 
(figura 1). O colposcópio proporciona imagens do 
colo uterino magnificadas de 10 a 40 vezes, 
permitindo a identificação de alterações vasculares, 
da supefície e da cromia da mucosa cervical,  
documentadas e melhor destacadas por 
metodologia que emprega a aplicação de 
substâncias que promovem reações tissulares 
instantâneas, tais como o ácido acético 2,5% e a 
solução de iodo (Teste de Schiller). A colposcopia 
também auxilia namonitorização de tratamentos 
locais não mutilantes[2]. 

 A proposta do sistema é auxiliar médicos na 
detecção de lesões epiteliais, estruturais e 
anatômicas, em função da variação de 
determinados fatores como coloração, tonalidade, 
forma, distribuição de contornos, dentre outros, 
utilizando técnicas de processamento e 
segmentação de imagens colposcópicas digitais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – (a) Genitália Feminina, (b) Imagem 
Colposcópica Digital (Teste de Schiller) 

 
Processamento de Imagens 
 
 Técnicas de processamento de imagens 
digitais são atualmente utilizadas para contribuir na 
resolução de uma variedade de questões 
relacionadas às imagens. Embora freqüentemente 
não relacionados, esses problemas necessitam de 
métodos capazes de melhorar a informação visual 
para a análise e interpretação humanas. 
 Na medicina, procedimentos computacionais 
melhoram o contraste, níveis e intensidade de brilho 
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e cor, favorecendo a interpretação de imagens 
médicas e proporcionando a elaboração de laudos 
cada vez mais precisos e acurados[3]. 
 O uso de cores em processamento de 
imagens é motivado por dois fatores principais. O 
primeiro se refere à análise automatizada de 
imagens, onde a cor é um descritor que 
freqüentemente simplifica a identificação de lesões, 
por adição ou extração de uma determinada 
característica. O segundo é inerente à própria 
natureza do ser humano, que opta pelo uso de cores 
em virtude da capacidade do olho humano em  
poder diferenciar milhares de tons e intensidade de 
cores, comparado com apenas duas dúzias de tons 
de cinza[4]. 
 
Colorimetria 
 
 Colorimetria é a ciência que estuda as cores, 
representando numericamente a cor de um 
determinado estímulo visual e podendo também 
especificar alterações de cor que o sistema visual 
humano pode identificar. 
 Para entender como funciona a ciência das 
cores, é preciso conhecer um conjunto de áreas do 
conhecimento, tais como a física, fontes de luz 
óptica, reflectividade dos objetos, a estrutura do olho 
humano, sua fisiologia e como a informação é 
interpretada pelo cérebro[5]. 
 No projeto em desenvolvimento, a cor é 
parâmetro básico para identificação de qualquer tipo 
de patologia, como cervicopatias, lesões teciduais 
acetobrancas, interpretação do “Teste de Schiller”, 
dentre outras. A figura 2 exemplifica uma alteração 
epitelial do colo uterino, ora representada através da 
variação de cores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Diagnóstico por imagem 
 
Modelo de Cores RGB 
 
 O modelo de cores RGB é empregado pela 
câmera digital utilizada na obtenção das imagens 

colposcópicas, juntamente com o modelo de 
compressão de imagens JPEG. 
 Esse modelo é constituído por três cores 
primárias (red, green, blue), formando a cor em uma 
imagem colorida, onde cada componente de cor 
representa um eixo ortogonal melhor visualizado na 
figura 3, no qual os oitos cantos do cubo descrevem 
as três cores primárias, vermelho, verde e azul, as 
três cores secundárias, amarelo, magenta e ciano, e 
os dois restantes corresponde a escala de cinza 
(preto e branco)[4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – Modelo de Cores RGB 

 
Compressão de Imagens 
 
 A compressão de imagens tem como objetivo 
reduzir a quantidade de dados necessários para 
representar uma imagem digital. A base do processo 
de redução é a remoção de dados redundantes. Do 
ponto de vista matemático, isto corresponde em 
transformar uma matriz de pixels de duas 
dimensões num conjunto de dados estatisticamente 
descorrelacionados. 
 As técnicas de compressão incluem duas 
grandes categorias: com preservação da informação 
e com perda. A categoria que trata da compressão 
com preservação é, indubitavelmente, 
imprescindível para o armazenamento de imagens 
médicas, permitindo que a imagem seja comprimida 
e descomprimida sem perder informação, fator 
relevante que pode decidir uma determinada 
impressão diagnóstica. 
 Nas imagens colposcópicas, a compressão é 
realizada utilizando-se o padrão JPEG1, aplicado na 
fase de aquisição através da câmera fotográfica 
digital (Nikon Coolpix 990). 
 
 
 
 
                                                           
1 JPEG - (Joint Photographic Experts Group) 
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Colposcopia Digital 
 
 O exame colposcópico é realizado 
usualmente por um médico ginecologista ou um 
médico habilitado a realizar tal procedimento. Com o 
auxílio de um aparelho colposcópico é possível 
obter um aumento de 10 a 40 vezes da superfície do 
colo uterino, permitindo que o médico identifique 
inconspícuas alterações improváveis de serem 
visualizadas à olho desarmado. 
 Esse exame consiste em documentar todo 
tipo de alteração apresentada no colo uterino, vulva 
e vagina, através de laudos descritivos, 
correlacionando todas as alterações visualmente 
detectadas para, posteriormente, elaborar um 
diagnóstico. 
 Atualmente, profissionais que realizam 
exames colposcópicos utilizam câmeras digitais 
(figura 4) para documentar as imagens do colo 
uterino durante a realização do exame, 
possibilitando o processamento, armazenamento e 
sua anexação aos laudos descritivos da paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Colposcopia Digital 

 
 A utilização desse recurso, tem proporcionado 
grandes benefícios para a elaboração de 
diagnósticos, pois permite identificar um maior 
número de lesões, cujos exames convencionais 
(papanicolaou) muitas vezes não logra identificar. 
 A aquisição das imagens colposcópicas é 
realizada utilizando-se uma câmera digital Nikon 
Coolpix 990 - 3.34 megapixels, havendo um médico 
responsável pela seleção das imagens relevantes a 
serem digitalizadas no transcorrer do exame. 
 A qualidade das imagens colposcópicas é de 
extrema importância para a fase de processamento 
e segmentação, podendo interferir diretamente na 
interpretação da imagem e, consequentemente, 
incorrendo em um diagnóstico impreciso e 
prejudicial à paciente. 
 
 
 
 

Segmentação de Imagens Colposcópicas 
 
 O estágio que trata da segmentação, consiste 
em dividir uma imagem de entrada em partes 
constituintes para uma melhor caracterização das 
regiões de interesse. 
 A saída do estágio de segmentação é 
constituída tipicamente por dados em forma de 
pixels, correspondendo tanto à fronteira de uma 
região como a todos os pontos de dentro da 
mesma[4]. 
 No presente trabalho, a segmentação teve 
como finalidade extrair regiões de uma imagem 
colposcópica anormal para uma melhor análise após 
sua individualização. 
 Em alguns casos o processo de segmentação 
não corresponde a uma tarefa simples. Alguns 
fatores provenientes da aquisição das imagens, 
tornam essa tarefa difícil de ser conduzida a êxito. A 
título de exemplo apontaríamos a dificuldade em 
identificar lesões epiteliais acetobrancas aplanadas 
do papilomavírus (HPV). Em outras ocasiões, a 
aquisição da imagem colposcópica é prejudicada 
pelo alto brilho da iluminação, por ação direta ou por 
reflexo do feixe luminoso incidente no espéculo 
introduzido na cavidade vaginal. 
 Além disso, outros fatores contribuem na 
formação de uma imagem de má qualidade (figura 
5), a citar: movimentação da paciente durante o 
exame, alto nível de brilho e contraste, hipo ou 
hiper-iluminação, dentre outros, resultando em uma 
somatória de interferentes, que do ponto de vista 
computacional, prejudica o estágio de segmentação 
das imagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - (a) Baixa iluminação, (b) Imagem 
saturada 

 
 Na solução dos problemas decorrentes da 
aquisição das imagens colposcópicas, torna-se 
fundamental realizar o pré-processamento 
anteriormente ao estágio de segmentação. 
 No pré-processamento, objetiva-se melhorar a 
qualidade da imagem, tornando sua segmentação 
mais eficiente e oferecendo maior sensibilidade no 
que se refere à identificação de lesões. 
 O pré-processamento no presente sistema 
baseia-se na técnica de calibração e filtragem por 
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mediana [Perez, 2001] e que consiste na correção 
das diferenças de iluminação e coloração de uma 
imagem para outra. 
 Após o pré-processamento das imagens é 
aplicado três algoritmos para a segmentação: 
limiarização (thresholding), contraste e crescimento 
de regiões (region growing). 
 
Limiarização (Thresholding) 
 
 Consiste na técnica de identificação dos picos 
modais em um dado histograma. Matematicamente, 
essa operação pode ser descrita como uma técnica 
de processamento de imagens resultando em uma 
imagem de saída g(x,y), produto da transformação 
de uma imagem original em uma imagem binária (2 
níveis de cinza). Essa técnica é importante para a 
seleção automática de limiar em situações em que 
as características da imagem possam variar em uma 
larga faixa de distribuição de intensidade. 
 A limiarização não apresenta resultados 
satisfatórios em imagens com iluminação não 
uniforme ou com baixo contraste entre as diversas 
regiões. A figura 6, apresenta um exemplo da 
aplicação da técnica em uma imagem 
colposcópica[4,7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 - (a) Imagem Original, (b) Imagem 

Segmentada (limiarização), destacando lesão 
correspondente a uma cervicopatia de baixo grau 

 
Contraste 
 
 O contraste consiste no aumento da escala 
dinâmica dos níveis de cinza da imagem (figura 7). 
As posições dos pontos (r1, s1) e (r2, s2) controlam a 
forma da função de transformação. Se r1 = s1 e r2 = 
s2, a transformação será uma função linear que não 
produz mudanças nos níveis de cinza. Entretanto, 
se r1 = r2, r1 = 0 e s2 = L – 1, a transformação 
resultará em uma função de limiarização criando 
uma imagem binária.  
 Os valores intermediários de (r1, s1) e (r2, s2) 
produzem vários graus de espalhamento nos níveis 
de cinza da imagem resultante, criando variações do 
seu contraste[4]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7 – (a) Baixo contraste, (b) Imagem Ideal 

 
Crescimento de Regiões (Region Growing) 
 
 É o procedimento que agrupa pixels ou sub-
regiões em regiões maiores. A agregação de pixels 
inicia-se com um conjunto de pontos “sementes”, 
sendo que a partir dos mesmos crescem as regiões, 
aumentando a cada ponto “semente” aqueles pixels 
que possuem propriedades similares (como níveis 
de cinza, textura ou cor). Tal técnica permite 
destacar lesões identificadas em uma imagem 
colposcópica, possibilitando a visualização prática 
da área e extensão da lesão (figura 8)[4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – (a) Imagem Original, (b) Imagem 
Segmentada (Region Growing), evidenciando 
epitélio acetobranco (Provável Papilomavírus) 

 
Materiais e Métodos 
 
 Devido as características complexas e a díficil 
análise das imagens colposcópicas, optamos por 
realizar a segmentação das imagens em pequenas 
regiões. 
 As técnicas de processamento e 
segmentação das imagens colposcópicas tiveram 
como finalidade auxiliar médicos na detecção de 
lesões epiteliais acetobrancas, neoplásicas, 
estruturais e anatômicas, permitindo a elaboração 
de diagnósticos fidedignos e proporcionando uma 
conduta terapêutica mais adequada. 
 Para cada exame colposcópico, os médicos, 
via de regra, documentavam de 10 a 15 imagens, 
dependendo da complexidade do caso. 
Posteriormente, estas imagens eram selecionadas, 
identificando-se aquelas que melhor retratassem as 
alterações do colo uterino. 
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 Foram utilizadas 56 imagens colposcópicas 
extraídas da base de dados do centro de 
diagnósticos, que após sua aquisição, foram 
submetidas às técnicas de pré-processamento, 
processamento e segmentação de imagens 
descritas anteriormente e implementadas no 
sistema. 
 A técnica de filtragem por mediana e 
contraste, constituiram o pré-processamento, tendo 
como propósito principal a eliminação de ruídos 
presentes nas imagens, oriundas do processo de 
aquisição, tornando-as mais homogêneas e, 
consequentemente, otimizando o desempenho dos 
algoritmos de segmentação. 
 A limiarização foi fundamentada nas 
estatísticas locais dos valores de cinza, tendo como 
objetivo a binarização de uma determinada região. 
Para cada região do colo uterino foi calculado o 
valor de “thresholding”, variando de 255 (valor 
máximo) a 0 (valor mínimo), permitindo ao 
especialista extrair o fundo anatômico do colo 
uterino, analisando individualmente a região 
selecionada. 
 A técnica de crescimento de região realizava 
o agrupamento de pixels, possibilitando remover o 
fundo da imagem ou, simplesmente, identificando os 
limites da lesão (bordas). 
 A implementação dos algoritmos de 
processamento de imagens teve como parâmetro a 
utilização da ferramenta de desenvolvimento C++ 
Builder 5.0, juntamente com  o banco de dados 
relacional “open source” InterBase 6.0, no qual, 
após o processamento, as imagens colposcópicas 
eram armazenadas em blobs (blocos binários). 
 
Resultados 
  
 Segundo a opinião do especialista que utilizou 
as técnicas propostas no trabalho, as imagens 
colposcópicas processadas alcançaram importantes 
resultados no que tangia à identificação de lesões 
epiteliais mínimas e discretas após a aplicação do 
conjunto de técnicas (thresholding, region growing e 
contraste). 
 Nas 56 imagens utilizadas, 30 eram normais e 
26 apresentavam várias formas de alteração epitelial 
na superfície do colo uterino. Essas imagens foram 
processadas, e os resultados foram analisados 
segundo orientações impostas pelo especialista. 
 A técnica que obteve melhor desempenho na 
identificação de alterações do colo uterino, foi o 
thresholding. O sucesso desta técnica foi 
demonstrado pela identificação de 88% das lesões 
epiteliais apresentadas nas imagens. A maior 
dificuldade reportada, referiu-se a identificação dos 
ruídos constituídos na aquisição da imagem. 
Embora as técnicas de processamento tivessem 

identificado 44 imagens anormais, 
desafortunadamente, 14 dessas imagens não 
apresentavam alteração epitelial. Este problema foi 
conseqüência do reflexo da luz utilizada na 
iluminação do colo uterino durante o exame, onde o 
feixe refletido na superfície do mesmo, resultava em 
uma imagem ruidosa (figura 9 e 10). 
 Na minimização dos efeitos do reflexo e da 
iluminação heterogênea, pretende-se empregar 
espéculos foscos anti-reflexo, retirar o excesso de 
muco e umidade das paredes vaginais e do colo 
uterino, assim como testar distintas fontes de luz e 
diversos filtros cromáticos ou polarizadores. 
 Para estabelecer a sensibilidade e 
especificidade de sistemas CAD, a curva de ROC 
(Receiver Operatining Characteristic) torna-se 
primordial, à medida que fornece variáveis que 
representam a sensibilidade e especificidade do 
sistema, ou seja, na ocorrência de diagnósticos VP 
(verdadeiro-positivo) e FP (falso-positivo). 
Entretanto, antes de se estabelecer a curva, será 
imprescindível a resolução dos interferentes da 
iluminação, cujo efeito prejudica a sensibilidade do 
sistema. 
 Dentre as diversas características do sistema, 
a simplicidade dos algoritmos utilizados, bem como 
o baixo custo computacional, corroboram sua 
viabilidade operacional e econômica. 
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 – (a) Teste de Schiller positivo 

(Focos Iodo Claros Confluentes) em zonas de 
erosão, (b) Imagem segmentada 

_ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – (a) Epitélio do colo uterino “normal”,  
(b) Imagem segmentada 

 
Conclusões 
 
 O desenvolvimento da atividade clínica é 
marcada pela procura contínua de diagnósticos 
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precisos e de ações terapêuticas adequadas. 
Destarte, o clínico reúne inúmeras informações, 
dentre as quais destacam-se as imagens, que 
proporcionam uma interpretação direta e precisa. 
 A utilização de imagens colposcópicas digitais 
permitiram que médicos realizassem o 
processamento e visualização das imagens em 
monitores de alta resolução, oferecendo melhor 
definição dos parâmetros empregados na 
interpretação médica. 
 A aplicação das técnicas de processamento e 
segmentação nas 56 imagens, permitiram realçar e 
identificar lesões epiteliais bem discretas, 
mascaradas pela similaridade com a superfície 
epitelial normal. Exemplificando, lesões leuco-
acéticas foram melhor destacadas após o 
processamento, o que favoreceu o diagnóstico 
precoce e preciso de lesões aplanadas 
desencadeadas pelo papilomavírus (HPV), presente 
em 99% dos casos de neoplasia do colo uterino. De 
outra forma, em muitas situações, tais lesões 
somente seriam detectadas em um estágio 
avançado.  
 Alguns problemas foram identificados e 
necessitam de serem solucionados para a efetiva 
utilização no auxílio e promulgação diagnóstica. 
 Neste trabalho, as técnicas utilizadas para o 
processamento de imagens colposcópicas trazem 
uma série de aplicações na sua interpretação, tais 
como a análise da lesão de forma individualizada, 
incluindo sua forma, extensão, contorno e coloração, 
a classificação das lesões através das 
características extraídas do processamento 
(cervicopatia, ectopia, colpite, dentre outras) e o 
estudo localizado de sinais precursores de câncer 
do colo uterino (zonas matrizes e padrão vascular). 
 Há que ressaltar que o presente trabalho 
constitui um dos poucos desenvolvidos com o 
propósito de realizar o processamento de imagens 
médicas em cores, sobretudo quando direcionado à 
detecção precoce de patologias do colo uterino, 
vindo contribuir efetivamente à saúde da mulher 
fornecendo subsídios para investigações futuras e 
novas aplicações. 
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Resumo – Este artigo apresenta os conceitos associados à proteção de sistemas de informática médica 
contra softwares danosos ou (malwares). Tem por propósito mostrar como os sistemas podem ser 
projetados e suportados no intuito de dar continuidade a proteção da segurança dos pacientes, bem como a 
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados médicos dos pacientes, em face das ameaças 
constantes. Outro propósito deste artigo é o de identificar e discutir os diferentes tipos de software danoso 
(malware), procurando ir mais além do que simplesmente tratar de viroses e espiões. Para atingir tal 
objetivo, este artigo procura informar os fornecedores e desenvolvedores de sistemas de informática médica 
assim como os usuários (e.g. recursos humanos médicos e hospitalares) sobre possíveis ataques usando 
malwares e sugerir formas de proteção contra os mesmos. 
 
Palavras-chave: Informática Médica, proteção de software, segurança e privacidade. 
 
Abstract – This paper discusses concepts related to protection of medical information systems against 
malicious software or (malware). Its purpose is to show how systems can be designed and provisioned to 
continue to safeguard patient safety, as well as the confidentiality, integrity, and availability of health data of 
patients, in the face of such frequently threats. Another purpose is to identify and discuss the different types 
of malware beyond those commonly thought of as viruses and spies. To this aim this paper informs both 
manufacturers and developers of medical information systems and users (e.g. hospital and medical 
practices) about possible malware attacks and suggests ways to protect against them. 
 
Key-words: Medical Informatics, Software Protection, security and privacy. 
 
 
1. Introdução 
 
 Atualmente, pode se dizer que a grande 
maioria da oferta de serviços de saúde é 
suportada por sistemas de informática médica. 
Tais sistemas dependem de tecnologias de 
informação avançadas para coletar, processar, 
distribuir, mostrar e armazenar os dados dos 
pacientes. Assim como outros sistemas de 
informática, os sistemas de informática médica 
também são vulneráveis aos ataques mal-
intencionados. Detentores de sistemas médicos e 
seus usuários diretos possuem uma especial 
responsabilidade em proteger tais sistemas 
contra estes ataques. Deve-se notar que os 
esforços neste sentido sustentam-se em 
tecnologias e procedimentos que precisam ser 
considerados durante todo o ciclo de vida do 
sistema de informática médica e analisado por 
desenvolvedores e usuários. 
 Sistemas de informática médica 
apresentam novos desafios que muitas vezes não 
se encontram presentes em sistemas 
convencionais. Dados médicos devem ser bem 
protegidos uma vez que os mesmos são 
necessários para proteger a saúde dos pacientes. 
Sistemas de informática médica também devem 

ser seguros, eficientes e estar em acordo com a 
legislação vigente no que se refere a segurança, 
privacidade e qualidade dos dados [1]. 
 Este artigo está organizado da seguinte 
maneira: a seção 2 introduz o conceito de 
malwares e seus tipos mais comuns. A seção 3 
discute as principais vulnerabilidades existentes 
em sistemas de informática médica. Nas seções 4 
e 5 são apresentadas várias medidas de proteção 
contra malwares para fornecedores, 
desenvolvedores e usuários de sistemas 
médicos. As conclusões e discussões são 
apresentadas na seção 6. 
 
2. Malware 
 
 O termo danoso ou malware será usado 
ao longo deste artigo para caracterizar o tipo de 
software não autorizado, incluído ou inserido 
dentro de um sistema de informática médica. 
Ataques usando malwares são governados por 
softwares que infectam os computadores no 
sentido de controlar determinados equipamentos 
médicos. Usualmente, este tipo de software 
interfere na funcionalidade esperada do sistema 
ou equipamento em questão. Malwares atacam, 
tipicamente, quaisquer computadores que 
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possam alcançar e não somente sistemas de 
informática médica. Estes softwares causam 
perdas ou danos consideráveis aos dados, 
prejudicam o funcionamento de equipamentos e 
podem inclusive produzir danos irreparáveis ao 
hardware utilizado. 
 Uma grande quantidade de malwares foi 
desenvolvida na última década. Uma taxonomia a 
respeito de ameaças contra a segurança foi 
desenvolvida pela MITRE [2] em 1994 e continua 
sendo referenciada como padrão para o 
comportamento e ataques de malwares. 
 
2.1 Tipos Mais Comuns de Malwares: 
 
 Os tipos mais comuns de malwares 
atualmente podem ser classificados em: 

• Cavalos de tróia: malware que aparenta 
ser um programa utilitário mas, no 
entanto, produz resultados inesperados; 

• Arquivos aparentemente não 
executáveis: malwares que parecem ser 
arquivos de dados. Entretanto, quando 
acessados, os mesmos tornam-se 
executáveis, realizando operações 
indesejadas (e.g. macros); 

• Usuários não autorizados: usuários 
que, fazendo uso de algum tipo de 
malware mascarado, transforma-se em 
usuário autorizado, comprometendo a 
confidencialidade dos dados. 
Relacionado com o conceito de falsidade 
ideológica e roubo de identificação. 

• Bombas-relógio: programa que contém 
informação escondida. Os mesmos 
operam de acordo com o esperado até 
um dado momento, onde, ativados por 
um certo evento, produzem ações 
maléficas ao sistema; 

• Denial of Servide (DoS): ataques que 
criam circunstâncias, frequentemente 
externas ao sistema alvo, que 
intencionalmente interferem na operação 
normal do sistema. Ataques ao estilo DoS 
não necessitam de modificações no 
sistema alvo. Os mesmos exploram 
alguns defeitos conhecidos do sistema 
que não tenham sido corrigidos através 
do envio de dados que causam danos ao 
sistema. 

• Viroses e espiões: malwares que, uma 
vez incorporados ao sistema, modificam 
partes do software, causando danos ao 
próprio sistema, ao hardware e aos dados 
dos usuários. Devido ao uso em larga 
escala das redes de computadores e da 
Internet, os virus e espiões se tornaram 
muito frequentes atualmente. 

• Vermes: malware que deliberadamente 
se instala em sistemas conectados a rede 
de computadores, repetindo o processo 

de instalação em todas as máquinas. 
Uma vez instalado, o malware pode 
tentar efetuar operações privilegiadas no 
servidor ou simplesmente causar diversas 
DoS fazendo com que a rede se torne 
instável e muitas vezes inoperante. 

 
 Alguns malwares são produzidos para 
produzir algum dano nos sistemas alvo a 
posteriori. Incubados ou latentes dentro destes 
sistemas, os mesmos podem se espalhar para o 
sistema alvo sem serem notados. 
 
3. Vulnerabilidades em Potencial 
 
 Sistemas se tornam vulneráveis aos 
malwares quando são colocados em um ambiente 
onde há a possibilidade de um acesso malicioso. 
Este acesso pode ser concedido durante as 
várias fases do ciclo de vida de um sistema 
moderno de informática médica incluíndo o 
desenvolvimento, a operação normal e os 
serviços prestados. Um sistema de informática 
médica ideal deve possuir um sistema 
proprietário, ser executado em um equipamento 
dedicado e isolado de outros computadores, 
possuir controle físico e acesso total a sua 
interface gráfica com o usuário e ainda não 
necessitar de outros serviços de outros sistemas 
conectados ao mesmo, operantes ou não. Cada 
mudança dentro deste sistema hipotético inviável 
resulta em riscos e vulnerabilidades que serão 
discutidas nesta seção. 
 
3.1 Acesso Físico aos Sistemas de Informática 
Médica 
 
 Um invasor experiente com acesso físico 
ao sistema, incluíndo o acesso às mídias de 
armazenamento e reprodução como CD-R/RW e 
discos rígidos pode ser capaz de causar danos ao 
sistema. Sistemas atuais de computação móvel 
aumentam os riscos consideravelmente, uma vez 
que dificultam o controle do acesso físico aos 
mesmos. Isto aumenta também o aparecimento 
de usos e modificações não autorizadas. 
 
3.2 Conectividade 
 
 Vulnerabilidades apareçem quando os 
sistemas de informática médica entram em 
contato com o meio externo através da rede. 
 
3.2.1 Sistemas Dedicados  
 
 São os sistemas que oferecem o menor 
risco de ataque visto que não permitem o acesso 
aos meios de armazenamento. Entretanto, estes 
sistemas permanecem vulneráveis a ferramentas 
de trabalho infectadas localmente e ações 
danosas ou inapropriadas de técnicos em serviço, 
fornecedores ou usuários. 
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3.2.2 Acesso aos Meios de Armazenamento 
 
 Na década de 70-90 os meios de 
armazenamento (e.g. discos flexíveis) foram os 
meios predominantes de interconexão entre os 
sistemas de tecnologia de informação. Desta 
forma, tais meios de armazenamento (mídias 
digitais) tornaram-se um vetor comum de infecção 
para os sistemas. Muito embora sejam ainda 
relevantes, mídias infectadas estão perdendo 
importância ao passo em que os sistemas de 
informática médicas estão se tornando 
interligados através de redes de computadores. 
 
3.2.3 Redes de Computadores 
 
 Redes de computadores estão 
substituíndo os sistemas dedicados no sentido de 
aumentar a capacidade de trabalho e reduzir os 
custos de administração. Redes compartilham os 
riscos anteriormente descritos. Além disso, as 
mesmas estão sujeitas a uma vasta gama de 
malwares que podem varrer a rede de um 
computador para outro. Desta forma, as redes 
são vulneráveis a formas internas e externas de 
malwares (e.g. vermes e DoS). 
 
3.3 Vulnerabilidades Relacionadas ao 
Software 
 
3.3.1 Sistemas de Informática Médica Usando 
Plataformas de Uso Comum 
 
 Usualmente os ataques usando malwares 
concentram-se plataformas de uso comum, uma 
vez que são mais fáceis de encontrar, suas 
vulnerabilidades são conhecidas e os danos 
nestas plataformas causam grande impacto. 
Sistemas de propósito geral, os quais são 
baseados em padrões e protocolos comuns são, 
desta forma, mais vulneráveis do que os sistemas 
dedicados. Apesar do risco crescente, empresas 
de saúde tem se beneficiado enormemente 
através do uso de plataformas comuns de 
desenvolvimento de software. 
 
3.3.2 Sistemas de Uso Específico 
 
 O software destinado a realizar uma 
tarefa específica em um determinado dispositivo 
ou aparelho médico pode ser considerado como 
dependente de dispositivo. Tais softwares são 
distribuídos para uma pequena parcela da 
comunidade dentro de uma política restrita de 
licenciamentos e controle de versões. Uma vez 
que os softwares desta natureza tem uma 
abrangência limitada, os mesmos são pouco 
sensíveis as tentativas de ataques. Além disso, 
suas vulnerabilidades são menos conhecidas e 
utilizadas fora das comunidades onde o software 
é usado. 

 
3.3.3 Sistemas de Uso Compartilhado 
 
 Sistemas de informática médica 
instalados em sistemas de propósito geral de uso 
compartilhado permanecem vulneráveis a todas 
as tentativas de ataques através de mídias ou 
pela rede de computadores. Além disso, os 
mesmos se tornam vulneráveis a todas as 
infecções pré-existentes ou subsequentes 
produzidas por malwares no servidor. A 
vulnerabilidade de um sistema de informática 
médica cresce na medida em que o servidor 
oferece serviços tais como e-mail, acesso à Web, 
serviços de FTP, NFC, SSH entre outros. 
 
4. Proteções Contra Malwares para 
Desenvolvedores de Sistemas de Informática 
Médica 
 
 A definição de medidas técnicas e 
administrativas devem começar com uma análise 
de risco e de um número provável de tentativas 
de invasão, de forma que os recursos sejam 
utilizados onde são melhor aproveitados. 
Sistemas de informática médica devem levar em 
consideração os seguintes itens: 
 
4.1 Garantia de Integridade do Sistema 
 
 A garantia de integridade do sistema 
pode, pelo mínimo, detectar algum tipo de 
modificação no software instalado. Mudanças de 
software inesperadas e/ou indesejadas podem 
ser provocadas pela ação de malwares em 
qualquer etapa do projeto, desenvolvimento, 
instalação e processo de serviços. Para manter a 
integridade do sistema, podemos fazer uso de: 

• Proteção de hardware: hardware pode 
ser usado para aumentar o nível de 
segurança e fazer com que o software 
não seja modificado sem autorização 
(e.g. Memórias ROM, dongle-keys, 
consoles lacrados); 

• Cálculo de Checksum: Checksums 
podem ser calculados e comparados para 
assegurar que nenhum arquivo foi 
modificado. Um checksum é um valor 
calculado a partir do conteúdo de um 
arquivo o qual fornece ao sistema a 
habilidade para avaliar a sua integridade 
após o uso; 

• Assinaturas Digitais: São consideradas 
extensões dos checksums. Quando um 
checksum é assinado digitalmente, a 
probabilidade de que o arquivo original 
seja modificado por um usuário não 
autorizado pode ser minimizada. Deve 
ser observado que as assinaturas digitais 
requerem uma infraestrutura complexa de 
chaves públicas (PKI) para a verificação 
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confíavel das assinaturas. Os custos para 
a instalação e operação de PKIs e as 
vantagens obtidas em razão da sua 
utilização devem ser cuidadosamente 
analisadas; 

• Perfis do Sistema: Perfis verificam as 
estruturas dos diretórios, incluíndo a 
verificação dos atributos dos arquivos, 
presença ou ausência de arquivos entre 
outras características. Perfis usualmente 
empregam bases de dados assinadas 
digitalmente e incorporam sistemas de 
controle de arquivos que operam em 
conjunto com o sistema operacional no 
sentido de identificar algum tipo de 
malware com conhecimento a respeito 
das técnicas de checksum; 

• Varredura: O ato de utilizar sistemas anti-
vírus atualizados em estágios 
apropriados do processo de 
desenvolvimento é uma outra forma de 
assegurar a integridade do sistema. Um 
sistema ou serviço certificado como livre 
de vírus por alguma das empresas do 
ramo (e.g. Norton, NAI) favorece a sua 
utilização por parte dos usuários; 

 
4.2 Projeto de Sistemas Auto-Protegidos 
 
 Muitas das tentativas de ataque utilizam 
falhas que são resultantes de erros comuns no 
desenvolvimento de software os quais não 
introduzem problemas durante a operação normal 
do sistema. A metodologia de projeto usada pelos 
desenvolvedores deve evitar, detectar e eliminar 
tais falhas. Algumas das alternativas são listadas 
a seguir: 

• Ferramentas de Desenvolvimento: 
Existem ferramentas de desenvolvimento 
e metodologias que podem analisar os 
sistemas no intuito de detectar e ajudar a 
eliminar erros. Algumas destas 
ferramentas são métodos formais tais 
como o apresentado em [3], assim como 
a análise de código, análise de requisitos 
e o projeto de ferramentas de análise; 

• Linguagens de Programação: Algumas 
linguagens de programação tais como 
Java e C# incorporam características de 
segurança para dar suporte a proteção do 
sistema contra os malwares. Há outras 
bibliotecas de suporte para outras 
linguagens tais como C e C++, as quais 
podem ser utilizadas para reduzir a 
vulnerabilidade do software produzido; 

• Sistema Operacional e Serviços de 
Hardware: Alguns sistemas operacionais 
oferecem alternativas de segurança tais 
como grupos de usuários e seus 
respectivos privilégios, entre outras; 

• Restrições de Serviços em Rede: Muitos 
sistemas de informática médica são 
construídos sobre plataformas de 
desenvolvimento comuns as quais 
incorporam muitas características de 
acesso à rede de computadores. 
Remover ou fechar todas as portas e 
serviços desnecessários é uma boa 
prática que deve ser empregada. É 
sempre necessário informar aos usuários 
que as restrições empregadas são 
necessárias em função do aumento da 
segurança existente no sistema; 

• Serviços de Engenharia de Segurança: 
Auditorias e inspeções do software 
através de empresas independentes, 
incluindo revisões e sessões de 
acompanhamento das atividades do 
sistema podem reduzir ainda mais os 
erros no desenvolvimento dos sistemas. 

 
4.3 Software Anti-vírus 
 
 Softwares anti-vírus são uma classe de 
softwares que efetuam a varredura de discos 
rígidos, discos, e outros tipos de mídia digital, no 
sentido de identificar e remover as viroses 
conhecidas. Software anti-vírus tipicamente 
consistem de uma aplicação executável, muitas 
vezes chamada de motor de busca e um arquivo 
de dados com os padrões das viroses. A medida 
em que novas viroses surgem, é necessária a 
atualização destes softwares e também do 
arquivo de dados.  
 Sistemas anti-vírus possuem 
desvantagens consideráveis quando usados em 
sistemas de informática médica uma vez que 
consomem uma grande quantidade de recursos 
(e.g. memória RAM, processamento, etc.). Em 
alguns casos, os mesmos podem apontar falsos 
positivos. Alguns problemas na utilização de 
softwares anti-vírus podem ser descritos a seguir: 

• Imageamento Médico: Por exemplo, 
imagens de varredura obtidas em 
ressonância magnética nuclear podem 
ser corrompidas uma vez que o anti-vírus 
consome muitos recursos do sistema; 

• Imagens médicas: imagens podem ser 
corrompidas quando o software de anti-
vírus tenta corrigir o que é falsamente 
identificado como vírus; 

• Sistemas de varredura: alguns softwares 
de anti-vírus podem erroneamente 
identificar um sistema médico que esteja 
produzindo um comportamento não 
convencional e cancelar o seu 
funcionamento; 

• Janelas de pop-up, frequentemente 
usadas em sistemas anti-vírus podem 
tirar a atenção dos médicos e técnicos. 
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4.4 Restrições Específicas para Sistemas de 
Informática Médica 
 
 Requisitos tecnológicos e administrativos 
dos sistemas de informática médica influenciam a 
escolha de medidas de contra-ataque contra os 
malwares. Por exemplo: 

• Sistemas de informática médica devem 
operar de maneira segura e eficiente. Os 
mecanismos de proteção não devem 
interfirir com a utilização de um dado 
equipamento; 

• Na ocorrência de uma falha, os sistemas 
de informática médica usualmente devem 
manter-se operantes, uma vez que os 
mesmos devem dar suporte continuado à 
saúde do paciente; 

• Sistemas de informática médica devem 
estar em acordo com a legislação vigente 
sobre bases de dados [4]. 

 
5. Medidas de Proteção Contra Malwares para 
Usuários de Sistemas de Informática Médica 
 
 Similarmente aos fornecedores, os 
usuários devem começar com uma análise 
criteriosa dos riscos e das tentativas de invasão, 
assim como definir medidas tecnológicas e 
administrativas [5]. Tais medidas irão auxiliar na 
distribuição dos recursos onde os mesmos serão 
usados de maneira mais eficiente. Para tanto, 
deve-se considerar as seguintes proteções, 
tratadas nesta seção. 
 
5.1 Proteções de Rede Típicas 
 
 A maioria dos roteadores e outros 
equipamentos de rede podem ser configurados 
para proteger o sistema e, eventualmente a 
própria rede, contra malwares. Alguns exemplos 
deste tipo de ação são os seguintes: 

• Detecção de DoS no nível do roteador; 
• Autenticação da conexão: técnicas de 

segurança, as quais asseguram 
identificar uma entidade que deseja se 
conectar, tais como as especificadas pelo 
padrão DICOM [6], podem ser usados 
para gerenciar o acesso à rede em 
sistemas de informática médica; 

• Firewalls: Firewalls são instalados 
tipicamente em servidores ou entre redes 
com o objetivo de evitar que usuários 
externos tenham acesso aos serviços 
internos; 

• Anti-vírus em Rede: Estes anti-vírus 
inspecionam as informações enviadas e 
recebidas no sentido de filtrar malwares. 
Os mesmos podem ainda filtrar e-mails 
indesejados (spam) ou arquivos em 
anexo (attachments). Apesar de suas 

vantagens, os mesmos podem degradar 
a eficiência do fluxo de serviços médicos; 

• Análise e Auditoria através de Relatórios: 
Sistemas de informática médica estão 
cada vez mais oferecendo os recursos de 
relatórios (logs) do sistema. Operações 
de gerenciamento de rede podem fazer 
uso de tais informações para detectar 
malwares mais rapidamente.  

• Sistema de Detecção de Intrusos: Podem 
detectar muitos tipos de comportamentos 
mal intencionados. Estes sistemas 
produzem uma notificação para o gerente 
do sistema, entretanto, são sujeitos a 
falhas; 

• Sistemas Multi-plataforma: Usualmente 
os malwares são adaptados a uma falha 
específica de um determinado produto ou 
serviço em uma dada plataforma. Desta 
forma, o uso de sistemas multi-plataforma 
podem reduzir o número de sistemas 
infectados por ataques aos mesmos. 

 
5.2 Proteções Comporamentais e/ou 
Administrativas 
 
 Além das medidas de proteção descritas 
anteriormente, as organizações hospitalares e 
clínicas públicas e privadas devem considerar 
outras tecnologias e processos adicionais na 
intenção de melhorar a segurança: 

• Análise de Risco: As organizações devem 
identificar os riscos específicos e procurar 
resolvê-los de maneira adequada; 

• Políticas, Procedimentos e Treinamento 
de Usuários: As organizações devem 
preparar procedimentos e políticas 
administrativas de segurança em larga 
escala que, entre outras coisas, 
descrevam as expectativas dos usuários 
de seus sistemas de informática médica e 
as sanções que poderão ser utilizadas se 
os mesmos forem negligentes por um 
lado ou inocentes por outro lado; 

• Planejamento de Desastres: O controle 
de falhas e planos de recuperação do 
sistema necessitam estar operantes de 
forma que possam responder e reagir às 
ações de malwares. O backup de dados 
sensíveis e de softwares deve ser 
realizado constantemente. 

• Restringir o Acesso Físico aos Sistemas 
de Informática Médica: Sempre que 
possível, proteções físicas e de acesso 
devem ser utilizadas. O acesso físico e 
lógico aos sistemas de informática 
médica deve ser controlado e restrito a 
membros claramente identificados da 
organização; 

• Revisão de Conexões: A revisão de todas 
as conexões de sistemas de informática 
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médica com equipamentos e redes de 
computadores é necessária para evitar 
problemas de acesso mal intencionado. 

• Comunicações WiFi: Sistemas de 
comunicação sem fio devem receber 
atenção especial. Por exemplo, 
dispositivos configurados de maneira 
errônea podem inadvertidamente 
conectar-se a redes WiFi desconhecidas. 

 
5.3 Segurança em Profundidade 
 
 O conceito de segurança em 
profundidade [7] assume que a proteção da 
segurança de uma organização é melhor atingida 
pela duplicação dos mecanismos de controle em 
múltiplas localidades. Uma instituição de saúde 
deve estabelecer um sistema de proteção multi-
nível contra os riscos e consequências de 
ataques produzidos por malwares. É sempre útil 
dar sporte a mecanismos de defesa em diferentes 
níveis tais como firewalls, sistema de detecção de 
intrusos, proteção com sistemas anti-vírus, 
auditorias e autenticações. 
 Desta forma, se algum invasor consegue 
passar através de uma das medidas de 
segurança em rede, há sempre outras medidas 
de segurança adicionais que podem ajudar a 
evitar o ataque. 
 
6. Discussão e Conclusões 
 
 É certo que uma solução simples e 
padronizada para todas as questões discutidas a 
respeito dos malwares não pode ser oferecida 
neste artigo. Ao invés disso, procurou-se dar um 
conjunto básico de técnicas e medidas 
administrativas para os desenvolvedores e 
usuários. Dependendo da situação local, cada 
medida, por ela mesma, pode auxiliar os 
gerenciadores de sistemas de saúde que fazem 
uso de sistemas de informática médica a 
aumentar o nível de proteção contra as invasões 
e danos causados por malwares. Algumas destas 
medidas requerem uma análise profunda sobre o 
impacto na segurança pretendida em sistemas de 
informática médica e, desta forma, devem ser 
compartilhadas por desenvolvedores, 
fornecedores e usuários. A melhor abordagem é a 
defesa em profundidade. Usuários devem ater-se 
cuidadosamente na definição do conceito local de 
segurança no sentido de evitar a implementação 
de medidas que possam enfraquecer a segurança 
inerente de sistemas de informática médica. 
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Resumo – Imagens médicas constituem-se na parte principal dos procedimentos de diagnóstico em saúde. 
Elas suportam não somente uma forma não-invasiva de visualizar as seções de corte anatômico dos órgãos 
internos mas também um meio de avaliar o diagnóstico do paciente e monitorar o seu tratamento pelos 
médicos. Para um centro médico, a ênfase pode variar a partir da geração da imagem ao pós-
processamento e gerenciamento de dados uma vez que o corpo clínico pode gerar um número muito maior 
de imagens processadas e outros dados a partir da imagem original após as várias análises e pós-
processamentos. Um repositório de dados sobre imagens médicas para um sistema de informática médica 
está se tornando uma necessidade relevante. Este repositório deverá conter registros completos do 
paciente, incluíndo informações tais como dados clínicos e os relacionados ao diagnóstico e ao pós-
processamento das imagens. Em razão do grande volume e complexidade dos dados bem como os 
requerimentos diversificados de acesso aos mesmos, a implementação de um sistema de arquivos de 
imagens médicas é considerado uma tarefa complexa e desafiante. Este artigo concentra-se na avaliação 
de conteúdo e o gerenciamento da qualidade de metadados oriundos das imagens médicas. Além disso, o 
mesmo discute os padrões de conteúdo para metadados de imagens médicas. 
 
Palavras-chave: Informática Médica, proteção de software, segurança e privacidade. 
 

Abstract – Medical images are at the heart of the healthcare diagnostic procedures. They have provided not 
only a noninvasive mean to view anatomical cross-sections of internal organs but also a mean for physicians 
to evaluate the patient’s diagnosis and monitor the effects of the treatment. For a Medical Center, the 
emphasis may shift from the generation of image to post processing and data management since the 
medical staff may generate even more processed images and other data from the original image after 
various analyses and post processing. A medical image data repository for health care information system is 
becoming a critical need. This data repository would contain comprehensive patient records, including 
information such as clinical data and related diagnostic images, and post-processed images. Due to the 
large volume and complexity of the data as well as the diversified user access requirements, the 
implementation of the medical image archive system will be a complex and challenging task. This paper 
focuses on the image metadata content evaluation and metadata quality management. Moreover, it 
discusses content standards for medical image metadata. 
 
Key-words: Medical Informatics, Software Protection, security and privacy. 
 
 
1. Introdução 
 

 O termo metadados é frequentemente 
empregado quando se refere à informação 
anexada a uma imagem ou recurso, a qual 
explica, descreve, localiza ou ainda faz uso dos 
dados originais de maneira mais eficiente e útil. 
Desta forma, os metadados podem ser 
entendidos como dados a respeito de dados, 
usualmente representados por um conjunto de 
marcadores ou texto, no sentido de dar suporte a 
algumas tarefas correntes de gerenciamento de 
dados. As informações sob a forma de 
metadados podem ser relativamente simples tais 
como autor, título, e assunto por exemplo. No 
contexto das imagens digitais, uma descrição livre 
do conteúdo de uma imagem por um especialista, 

o método empregado para captar a imagem, ou 
um conjunto de etapas necessárias para 
segmentar a imagem produzem metadados 
complexos e de difícil definição. 

Metadados são bastante relevantes para 
fontes de informação visual incluíndo imagens e 
vídeos. Estes dados não possuem significado 
algum a menos que sejam organizados e 
estruturados apropriadamente para que uma 
busca por conteúdo seja realizada. Imagens 
podem também ser desprovidas de descrições, o 
que produz resultados ambíguos, subjetivos e 
inacurados. Estes problemas tem exigido que os 
pesquisadores desenvolvam e ponham em 
prática técnicas automáticas e efetivas para obter 
informações relevantes a respeito das 
características das imagens e para compreender 
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o seu significado. A informação anexada a 
respeito das texturas de uma imagem auxilia os 
usuários no sentido de avaliar equivalências 
visuais das imagens ou para evitar a duplicação 
do conteúdo na base de imagens. 

A informação apropriada, relevante ao 
histórico da imagem, é necessária para a 
determinação tanto da equivalência intelectual 
como dos dados entre as imagens. Por exemplo, 
elementos empregados como metadados de 
interesse específico (e.g. informações sobre 
direitos autorais, processo de aquisição, 
comprimento focal, resolução, etc.) produzem 
informação substancial para definir exatamente o 
que foi realizado com a imagem e quando foi 
realizado. Isso se torna relevante quando muitas 
imagens são produzidas a partir de uma única 
versão original. Em outras palavras, uma 
estratégia de metadados é necessária para 
armazenar e registrar informações que possam 
ser incluídas na base de dados de imagens. Há 
várias abordagens e opiniões sobre a forma de 
categorizar os tipos de metadados. A 
classificação apresentada em [1] é somente uma 
das abordagens. Esta abordagem lida com cinco 
tipos básicos de metadados: 

• Metadados Administrativos: usados 
para o gerenciamento e administração 
das fontes de informação (e.g. direitos 
autorais, informação sobre a 
aquisição); 

• Metadados Descritivos: usados para 
descrever ou identificar os recursos de 
identificação (e.g. vocabulários 
controlados, anotações pelo usuário); 

• Metadados de Preservação: 
relacionados com o gerenciamento da 
preservação das fontes de informação 
(e.g. condições físicas dos recursos, 
ações de preservação); 

• Metadados Técnicos: relacionados com 
a forma que as funções do sistema e 
dos metadados se comportam (e.g. 
informação digitalizada tais como 
formatos de compressão, criptografia); 

• Metadados de Utilização: relacionado 
com o nível e tipo do uso das 
informações (e.g. privado, aberto). 

 
 O nível da complexidade dos metadados 

utilizados deverá ser ditado pelas necessidades 
da coleção antecipada dos usuários. Um 
entendimento profundo da coleção dos potenciais 
usuários através de uma investigação preliminar 
das necessidades dos usuários é um componente 
essencial para qualquer projeto que envolva 
mídias digitais. 

Este artigo está organizado da seguinte 
forma: seção 2 descreve os padrões de 
metadados, esquemas e especificações. A seção 
3 dá um exemplo baseado no modelo de dados e 

metadados empregados. Assegurar a qualidade 
da imagem através de metadados é o assunto da 
seção 4 no sentido de mostrar a sua relevância. A 
seção 5 traz a atenção para a avaliação do 
conteúdo dos metadados em bases de imagens. 
Seção 6 trata da qualidade do gerenciamento dos 
metadados. Conclusões são apresentadas na 
seção 7. 
 
2. Padrões de Metadados, Esquemas e 
Especificações 
 

A utilização de metadados é controlada 
pelo uso de esquemas ou especificações 
consistindo de campos definidos para tipos 
específicos de informação. Um esquema de 
metadados é sempre comparado com uma 
descrição estrutural de um recurso de informação 
usado em catálogos de bibliotecas para a 
indexação de uma grande quantidade de recursos 
baseados em texto. Palavras e frases utilizadas 
para descrever a informação digital são, pela sua 
própria natureza, muito diferentes de quaisquer 
outras estruturas usadas para descrever recursos 
impressos. Assim, as estruturas de informação 
projetadas para a descrição de informações 
digitais diferem muito da maneira tradicional 
empregada. 

Os elementos dos metadados são 
componentes individuais que, juntos, compõem o 
esquema. Cada elemento pode conter um tipo ou 
categoria particular de informação, dependendo 
da definição do elemento em questão. Por 
exemplo, a maioria dos esquemas contém um 
elemento Título, que irá sumarizar o conteúdo do 
objeto sendo descrito, enquanto que o elemento 
Criador, conterá o nome do indivíduo que criou o 
objeto original. 

As decisões sobre quais esquemas de 
metadados devem ser usadas e quais os níveis 
de descrição que devem ser aplicados aos 
recursos devem ser guiados por ambas as 
necessidades e o uso antecipado pela 
comunidadde de usuários, bem como os sistemas 
e protocolos existentes devem ser usados e 
promovidos por organizações que oferecem 
serviços similares ou acesso aos recursos. Por 
exemplo, um museu que está considerando a 
digitalização e classificação de parte de seu 
acervo deve primeiramente examinar que tipo de 
trabalho dentro da herança cultural da 
comunidade em questão foi produzido. 
 
2.1. Dublin Core (DC) 
 

 Este esquema tem sido muito usado 
recentemente para descrever os recursos da 
Internet, denominado Dublin Core Metadata 
Element Set (DCMES) [2]. Dublin Core contém 
um conjunto simples e genérico de 15 elementos 
que são aplicáveis a uma variedade de tipos de 
objetos digitais. Dublin Core tem sido adaptado 
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por algumas comunidades, tais como museus 
para atender às suas necessidades. Os 
elementos do Dublin Core incluem a definição do 
elemento, criador, assunto, descrição, editora, 
contribuinte, data, tipo, formato, identificador, 
fonte, linguagem, relação, cobertura e direitos. 

Desenvolvedores devem estar cientes de 
que, se for recomendado que os vocabulários não 
sejam usados, haverá uma certa perda de 
interoperabilidade. Há sempre uma relação custo-
benefício que deve ser levada em consideração a 
respeito do atendimento da interoperabilidade 
completa e do uso de terminologias que possuem 
um significado completo e sua respectiva 
relevância para a comunidade de usuários. 
 
2.2 Dicionário de Dados NISO 
 

 O dicionário de dados da National 
Information Standards Organization (NISO) [3] 
reconhece que o trabalho recente sobre 
metadados de imagem tem se concentrado na 
descrição do conteúdo dos elementos no sentido 
de facilitar a descoberta e identificação mais do 
que definir os tipos de informação que descrevem 
a produção e atributos técnicos das imagens 
digitais. Metadados técnicos, entretanto, são 
essenciais para a comunidade de imagens 
digitais para propósitos de gerenciamento de 
coleções de imagens em curto e longo prazo; 
para armazenar o histórico da imagem e para 
assegurar que os dados da imagem sejam 
tratados cuidadosamente e visualizados nos 
dispositivos de saída (monitores, impressoras, 
filmes) (NISO, 2000). O dicionário de dados da 
NISO foi criado em 2000 para dar suporte aos 
metadados técnicos para imagens digitais 
estáticas e ainda se encontra na sua versão 
preliminar. Seu propósito principal é facilitar o 
desenvolvimento de aplicações para validar, 
gerenciar, migrar, e além disso processar 
imagens digitais estáticas. 
 
3. Exemplo do Modelo de Dados na Prática 
 

 Um prontuário médico pode ser modelado 
como um documento multimídia estruturado que 
consiste de cinco componentes principais: dados 
estruturados gerais sobre o paciente, dados a 
respeito de exames, dados multimídia (e.g. 
imagens e vídeos), descrição estruturada dos 
dados multimídia e diagnóstico final. Um modelo 
orientado por objetos foi escolhido uma vez que o 
mesmo permite a descrição de estruturas de 
documentos complexas numa forma simples e 
usual [4]. 

Um radiologista produz um prontuário 
médico sobre um dado exame em um paciente. 
Três seções principais compõem o prontuário 
médico: diagnóstico, descritores semânticos e 
dados multimídia. O diagnóstico é representado 
por uma sentença que sumariza as conclusões do 

médico radiologista. Ele define descritores 
semânticos, os quais são porções estruturadas de 
texto que descrevem os dados produzidos pelo 
exame. Estas descrições motivam e explicam o 
diagnóstico: o radiologista descreve os detalhes 
dos dados os quais são importantes para que a 
diagnose seja a mais clara possível e, se 
necessário, realiza algumas considerações que 
podem ser importantes para o histórico do 
paciente. Descritores semânticos são modelados 
através de uma lista de dados clínicos, onde cada 
informação clínica é relacionada a um elemento 
anatômico no todo ou em parte, e que o 
radiologista acredita ser importante descrever. 
Assim tal tipo de informação pode representar 
uma patologia ou enfatizar que nada de errado foi 
observado. Cada comentário ou informação 
adicional é associado com características 
topológicas, morfológicas e patológicas. 

Usualmente, todos os termos que estão 
contidos no prontuário, tanto o diagnóstico quanto 
os descritores semânticos, são suportados pelo 
vocabulário definido e compartilhado pela 
comunidade de radiologistas. Com o objetivo de 
atingir um gerenciamento eficiente dos dados, um 
código pode ser associado a cada termo. Uma 
descrição semântica, através de um vocabulário 
controlado, é utilizada em [5]. Cada comentário e 
caracterização topológica dentro da descrição 
semântica pode representar uma descrição do 
conteúdo dos dados multimídia que o radiologista 
está descrevendo. Assim, a associação 
semântica entre os comentários, caracterizações 
topológicas e regiões na imagem podem estar 
presentes. Metadados são usados para suportar 
a interpretação correta dos dados contidos no 
prontuário médico e também para descrever e 
manter a estrutura do documento, incluíndo as 
associações semânticas entre os termos da 
descrição semântica e regiões das imagens 
seguindo parcialmente o dicionário de dados da 
NISO. 
 
3.1 Metadados Dependentes do Contexto 
 

 Na area médica, é sempre importante dar 
suporte às informações a respeito das técnicas de 
aquisição de imagens empregadas. Dependendo 
tanto dos recursos empregados (e.g. raios-X, 
tomógrafos, etc.) e a especialidade médica (e.g. 
cardiologia, ortopedia, neurologia, etc.), técnicas 
especiais de captura são usualmente 
necessárias. Por exemplo, num exame de 
ecocardiografia (o qual utiliza imagens 
ecocardiográficas para investigar patologias 
cardíacas) os eixos do cursor do ultrassom são 
descritos como referência para a anatomia 
cardíaca (e.g. vista apical). Outra informação 
importante é a utilização de técnicas de contraste 
na condução dos exames. Imagens onde o 
contraste é utilizado devem ser apropriadamente 
descritas pelos médicos. 
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3.2 Metadados de Descrição da Estrutura, de 
Descrição de Conteúdo e Independentes de 
Contexto 
 

 Dados a respeito do paciente 
representam uma visão sobre a parte privada dos 
dados da anamnese, obtidos a partir do seu 
arquivo médico. Dados a respeito do radiologista 
são características obtidas através de visões 
suportadas pelo sistema, as quais distingüem 
dados privados e profissionais dentro de um 
sistema de informática médica. Metadados devem 
ser disponibilizados tanto para o paciente quanto 
para o médico no sentido de compartilhar os 
dados a respeito destas visões de maneira 
apropriada e em confirmada com a legislação 
vigente. 
 
4. Avaliando a Qualidade das Imagens com 
Metadados 
 

 Estruturas de metadados tais como 
Dublin Core (DC) [2] foram primeiramente 
desenvolvidas para a busca de recursos 
relativamente simples e, desta forma, não foram 
planejados para incorporar dados descritivos 
adicionais para informações visuais. Bases de 
imagens ainda são considerados recursos 
complexos que o DC, por si só, não é capaz de 
lidar individualmente. Campos adicionais 
relacionados às imagens tais como, forma de 
captura, operadores de processamento de 
imagens e qualidade de recursos são tão 
necessários quanto dados administrativos e de 
propriedade intelectual. Por exemplo, considere 
uma imagem digital de raios-X, visualizada em 
uma baixa amostragem e quantização em relação 
ao seu processo de captura. Metadados 
relacionados associados a esta imagem tornar-
se-ão inúteis se os mesmos não levarem as 
informações adicionais em consideração, as 
quais podem ser altamente estruturadas. 

Arquivistas e bibliotecários dentro de um 
base de imagens do departamento de radiologia 
executam tarefas muito mais críticas do que o 
simples acesso aos conteúdos das imagens, 
distribuição e recuperação dos dados. Arquivistas 
preocupam-se muito com a seleção da mídia 
digital que irá perpetuar-se e o sistema que 
sobreviverá às contínuas atualizações de 
hardware e software. Assim, a deterioração da 
qualidade da imagem não surge somente do 
processo de captura e manipulação mas também 
da forma em que a imagem é armazenada e 
preservada, levando a imagens que podem se 
tornar imprecisas para o diagnóstico. Usuários de 
bases de imagens necessitam ter acesso irrestrito 
à autenticidade e confiabilidade das imagens no 
sentido de decidir qual imagem é mais apropriada 
para um dado contexto. 

O grupo PIGS está desenvolvendo uma 
arquitetura integrada para a descrição, indexação 
e classificação de imagens baseadas em 
conteúdo através de metadados, incluindo 
marcadores relevantes para a digitalização de 
imagens e a sua consequente manipulação, 
seguindo parcialmente o dicionário de dados da 
NISO [3]. Um dos principais objetivos deste 
projeto é manter a informação associada a origem 
e histórico da imagem, o que auxiliará os médicos 
e o corpo clínico na sua utilização apropriada. 
Desta forma, o problema em questão é resolvido 
através de um sistema de informática médica que 
auxiliará o corpo clínico a definir um vocabulário 
para descrever os dados da base de imagens do 
Hospital Universitário da Universidade Federal de 
Santa Maria (HUSM). Desta forma, os processos 
eficientes de busca e recuperação de imagens 
poderão ser realizados. A avaliação de conteúdo 
e o gerenciamento da qualidade dos metadados 
das imagens são essenciais nesta pesquisa uma 
vez que as mesmas necessitam ser 
cuidadosamente consideradas e tratadas em 
todos os estágios do ciclo de vida do sistema. 
 
5. Avaliação do Conteúdo dos Metadados da 
Imagem 
 

 Quando a descrição e indexação de 
imagens é relacionada a uma determinada área 
do conhecimento (e.g. imagens de raios-X), o 
conjunto reduzido das possíveis aplicações pode 
ser estimado. A adoção de tesauros é altamente 
importante no sentido de evitar problemas de 
recuperação de imagens, principalmente quando 
os metadados da imagem mudam ao longo do 
seu ciclo de vida. Por outro lado, o processo de 
classificação é considerado complexo quando o 
mesmo deve lidar com dados de imagens 
diversos, pois é quase impossível prever como os 
usuários farão uso dos metadados e como eles 
irão empregar o vocabulário controlado. Por 
exemplo, a imagem da figura 1 mostra o resultado 
de um exame cardíaco do miocárdio. 
 

 
Figura 1: Esta figura mostra os resultados de um 
exame cardíaco do miocardio realizado em um homem 
com defeito inferoposterior moderado a severo e um 
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possível defeito moderado anterobasal. Copyright © 
Clínica de Medicina Nuclear do Hospital Astrolgildo de 
Azevedo – Santa Maria – RS – Brasil. 
 

 Muito embora a audiência apropriada 
para tais imagens seja a de médicos 
cardiologistas, enfermeiras e estudantes de 
medicina, tais imagens são desprovidas de 
significado sem metadados. Além disso, o 
conteúdo das imagens em questão pode possuir 
uma variedade de interpretações dependendo do 
conhecimento médico e da especialidade. O 
processo de classificação impõe restrições para 
este tipo de informação conceitual uma vez que a 
mesma pode possuir mais de dois índices a 
respeito do significado da imagem [4]. 

A captura de todo o conteúdo da imagem 
usando somente algumas marcadores está muito 
além da capacidade dos vocabulários restritos 
tais como DC pois os resultados podem ser 
imprecisos. O problema se resume no fato de que 
a descrição da informação visual é quase um 
desafio. Deve ser notado que a forma em que as 
imagens são classificadas influencia 
significamente no processo de consulta e 
recuperação. Levando em consideração a 
complexidade inerente, quando escolhe-se um 
determinada audiência, parece razoável trabalhar 
com um número exclusivo de marcadores para a 
descrição das imagens. Entretanto, a extração de 
metadados a partir das imagens é uma tarefa 
árdua e de custo computacional elevado e deve 
ser cuidadosamente considerada. 
 
6. Gerenciamento de Qualidade dos 
Metadados 
 

 Metadados necessitam ser avaliados em 
vários estágios no processo de desenvolvimento 
de um sistema de gerenciamento de imagens 
médicas no sentido de atingir uma alta qualidade 
e ainda ser apropriado para o gerenciamento e 
recuperação dos recursos. Entretanto, o conceito 
de qualidade não é a unica característica 
importante. Tal sistema deve mostrar também 
que os metadados são apropriados para as 
imagens e que são úteis. O processo de 
recuperação de dos é puramente quantitativo. O 
fato dos metadados serem apropriados e úteis 
são características qualitativas. A base de 
imagens deve mostrar que é apropriada 
explicando como um metadado obtém sucesso na 
descrição de um recurso. Da mesma maneira ela 
deve mostrar a sua utilidade, explicando o porquê 
da mesma obter sucesso quando empregada. 

Regras de descrição e procedimentos de 
classificação são essenciais para a classificação 
de imagens médicas. Isso é crítico quando mais 
de uma pessoa está envolvida no processo de 
desenvolvimento. Tais regras devem ser 
claramente definidas, isto é, a informação a 
respeito da imagem deve ser adicionada para 

cada registro dos metadados e em acordo com 
uma ordem apropriada de marcadores (e.g. 
imagens de raio-X ou raio-X imagem). Quando 
um conjunto de regras e sugestões é 
desenvolvida corretamente, a acuracidade e a 
qualidade dos metadados é aumentada [5]. 

A grande confusão existente até o presente 
momento a respeito de formas alternativas de 
escrita ou formatos tradicionais para descrever os 
nomes das doenças e o consequente diagnóstico 
médico podem ser sanada através da utilização 
de um único termo de acordo com uma dada 
hierarquia. Isto é, imagens do fígado com 
hepatitis viral B com coma hepática ou hepatitis 
viral B sem mencionar a coma hepática podem 
ser classificadas como hepatitis através da 
Classificação Internacional de Doenças (CID) 
(veja tabela 1 a seguir.). O CID é projetado para 
promover a comparabilidade internacional na 
coleta, classificação, e apresentação das 
estatísticas de mortalidade. Isto inclui o suporte a 
um formato para o prontuário das causas de 
morte e a emissão do atestado de óbito. As 
condições relatadas são traduzidas fazendo uso 
de códigos médicos através de uma estrutura de 
classificação e também de regras de seleção e 
modificação contidas na revisão do CID, 
publicado pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) [6][7]. Estas regras de codificação 
melhoram a utilização das estatísticas de 
mortalidade, dando preferência para algumas 
categorias, consolidando algumas condições e 
também pela escolha sistemática de uma única 
causa de morte a partir de um dado prontuário [8]. 
A única causa de morte selecionada para a 
tabulação é chamada de causa principal, e a 
outras causas são denominadas secundárias. A 
combinação de causas primárias e secundárias 
produz causas de morte diferenciadas. 
 
Outras doenças causadas por viruses e 
Chlamydia (070-079) 

070 Hepatitis Viral 
Exclui: inclusão do vírus da hepatitis 
citomegálica (078.5) 
070.0 Hepatitis viral A com 

coma hepática 
070.1 Hepatitis viral A sem 

mencionar coma 
hepática 

Hepatitis Infecciosa 
070.2 Hepatitis viral B com 

coma hepática 
070.3 Hepatitis viral B sem 

mencionar coma 
hepática 

Hepatitis Serosa 
070.4 Outras hepatitis virais 

especificadas com coma 
hepática 

070.5 Outras hepatitis virais 
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especificadas sem 
mencionar coma 
hepatica 

070.6 Hepatitis viral não 
especificada sem coma 
hepática 

070.9 Hepatitis viral não 
especificada sem 
mencionar coma 
hepatica 

Tabela 1: Extrato do CID a respeito de outras 
doenças causadas por viruses e pela Chlamydia. 
 

Especialistas com conhecimento 
aprofundado sobre a área e sobre os padrões 
usados para a classificação e descrição devem 
ser responsáveis pela avaliação dos metadados 
médicos [9]. Este grupo de assessores deve ser 
selecionado externamente dentro de outras 
instituições de saúde ou grupos de pesquisa 
científicos e universidades, clínicas privadas, 
entre outras organizações. 
 
7. Discussão e Conclusões 
 

 Este artigo concentrou-se na avaliação do 
conteúdo dos metadados das imagens e também 
no gerenciamento da qualidade dos metadados 
assim como a forma de avaliar a qualidade dos 
dados através dos metadados.Além disso, Um 
método de classificação de metadados foi 
proposto neste artigo, o qual enfatiza a 
dependência da mídia, conteúdo e domínio, e 
seus escopos descritivos, no intuito de capturar a 
semântica das informações presentes. 

Pesquisa adicional é necessária para 
explorar a utilização de metadados para a 
defninição de restrições dentro e fora da base de 
imagens médicas. Além disso, o Grupo PIGS 
trabalha numa forma de integrar o sistema com 
uma ontologia médica para tornar o sistema 
totalmente compatível com outros sistemas de 
informática médica e para explorar outros 
problemas relacionados. 
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O PERFIL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA EM RELAÇÃO À 
SAÚDE BUCAL DE IDOSOS EM PARÂMETRO INTERNACIONAL. 

 
Alexandre Fávero Bulgarelli 
Luis Carlos Pardini 
Plauto Christopher Aranha Watanabe 
 
 O crescimento da população de idosos no Brasil vem de encontro à 
necessidade de atualizações constantes na área de saúde bucal para atendimento 
desta nova demanda. Pesquisas cientificas relacionando saúde bucal e pacientes 
idosos proporcionam dados que vem beneficiar esta parcela da população 
brasileira. Os resultados destas mesmas pesquisas cientificas, quando 
informatizadas (publicações eletrônicas) em sites de busca, proporcionam ampla 
divulgação de conhecimento, contribuindo para o processo de ensino, 
aprendizagem e informática. 
 O objetivo do presente estudo é mostrar de uma maneira didática a relação 
quantitativa entre publicações nacionais e estrangeiras, e analisar o perfil das 
publicações nacionais em relação à saúde bucal de idosos. Analisou-se 491 
resumos (abstracts) publicados no site www.bireme.br (base de dados Medline), no 
período compreendido entre 1983 a 2003, sendo os mesmos localizados através dos 
descritores dental care for aged e geriatric dentistry (Medical Subject Heaings 
Annoted Alphabetic List). Observou-se 28 países com publicações nesta área e 
após leitura dos resumos dos artigos, foram selecionados 25 assuntos diferentes 
compreendidos entre assuntos clínicos como reabilitação protética; prevenção de 
doenças bucais; cirurgia; endodontia entre outros e assuntos gerais como tendências 
futuras dos serviços de saúde bucal, currículos das universidades e mudança do 
perfil da população idosa entre outros. Destes países, o maior numero de 
publicações vem dos EUA (60,9%) seguido da Inglaterra (11,2%), Canadá (6,1%), 
Dinamarca (5,0%), Alemanha 2,6%) dentre outros decrescentemente, sendo o 
Brasil responsável por 0,61%, com apenas três artigos publicados. 
 Como conclusão pode-se afirmar que a maioria das pesquisas com resumos 
publicados no período compreendido entre 1983 a 2003 no banco de dados 
Medline, estão voltadas para assuntos gerais envolvendo a mudança do perfil do 
paciente idoso e tendências futuras para a odontologia. O Brasil, mediante suas 
publicações, mostra um perfil de estudos caracterizando preocupações com a 
situação curricular das Universidades brasileiras em relação à mudança do perfil do 
paciente idoso mediante sua saúde bucal, bem como a preocupação clinica voltada 
à reabilitação protética destes pacientes. 

CBIS’2004 846

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



Cyberdoctor : Sistema Especialista Médico na 
Internet 

 
Roberto Silva1, Edson Pimenta Doria2,  Sílvia Christina Brenner Doria3 

 
1Pesquisador  de Informática Médica   

2Consultor em Sistemas de Saúde 
3Médica Pediatra Especialista em Administração Hospitalar 

 
Resumo - Este trabalho relata a experiência de transformação código do Sistema Especialista NIACIN em 
um programa passível de ser acessado pela Internet. O NIACIN é um sistema ‘shell’ que pode trabalhar com 
diferentes bases de conhecimento. No atual estágio conta com dez bases de conhecimento prontas, tais 
como causas de hemoptise, vaginites, dor abdominal, cefaléia, entre outras. O sistema originalmente 
escrito, em Quick-Basic ® e Visual Basic ® teve seus principais códigos transformados em padrão HTML e 
Javascript. O sistema permite as opções de ver os sintomas de um determinado diagnóstico, os 
diagnósticos de um determinado sintoma e uma consulta propriamente dita. Os sintomas são selecionados 
em menu ordenados alfabeticamente. O sistema informa as hipóteses mais prováveis dado um conjunto de 
achados,  seu grau de confiança. Uma pequena justificativa da conclusão pode ser obtida pelo internauta. 
 
 Palavras-chave: Sistema Especialista, Telemedicina, Decisão Médica, Inteligência Artificial. 
  
Abstract -  This works describes the implementation of  an expert system on the web. Niacin, originally 
codified in Quick-Basic ® and Visual-Basic® had its code translated to HTML and Javascript pattern. At now 
there are ten knowledge bases : abdominal pain, headache, hemoptysis, and others. The system provides a 
consult on its knowledge bases, in which symptoms, signals and laboratories results are selected in a 
alphabetically ordered menu. The ranking of most probable hypothesis are showed in a window, according 
their confidence factors. A justification of conclusion may be required.  
 
Key-words: Expert System, Telemedicine, Medical Decision, Artificial Intelligence.  
 
Introdução 
 

Uma evolução natural dos Sistemas de 
Apoio à Decisão Médicos (SADMs) têm sido a 
sua disponiblização em sites na Internet. Alguns 
de uso geral [1], outros de aplicações mais 
dedicadas [2, 3], todos têm como escopo principal 
fornecer listas de hipóteses prováveis frente a 
uma conjunto de achados. No Brasil o 
desenvolvimento de SADMs já alcançou 
maturidade com a publicação de vários trabalhos 
sobre o tema. Nossa experiência com o NIACIN 
[4], um sistema ‘shell’ de apoio ao diagnóstico, e 
posteriormente com o LEPIDUS [5], nos levou a 
ao estágio de colocar estes programas na 
Internet. Nosso objetivo foi permitir que pessoas 
distantes dos grandes centros de medicina, 
pudessem dispor de uma ferramenta para 
consulta onde o conhecimento de especialistas, 
caro e distribuído, estivesse reunido. Este 
trabalho relata a transformação do código do 
NIACIN em um modelo de Internet e os 
resultados preliminares desta implementação. 

 
Metodologia 
 

O NIACIN pode ser considerado um 
ambiente de programação, pois diagnósticos, 
descritores (sinais, sintomas, exames 

laboratoriais), podem ser armazenados e 
posteriormente associados de acordo com o 
conhecimento de especialistas. Existem no 
momento cerca de 10 bases de conhecimento 
construídas e passíveis de serem consultadas 
pelo mecanismo de inferência do Sistema. As 
bases existentes até o momento são : causas de 
hemoptise, vaginites, púrpura, diarréia em 
crianças, ascite, exantema, malformações, 
vertigens, dor abdominal e cefaléia. Nosso 
trabalho consistiu na transformação do código do 
NIACIN, originalmente escrito em Quick-Basic® e 
do Visual-Basic® para HTML e Javascript. Teve 
se o cuidado de não usar ferramentas avançadas 
de programação para Internet, em razão da 
heterogeneidade do parque de computadores 
instalados, muitos em vias de serem 
considerados obsoletos, ainda em uso em muitas 
instituições. Igualmente pela capacidade do 
NIACIN de lidar com bases de conhecimento 
separadamente, permitiu-se prescindir do uso de 
banco de dados remotos, com a geração de 
códigos relativamente pequenos. Desta forma 
foram criados as páginas em HTML com os 
recursos naturais das mesmas (links, imagens, 
forms, etc), e o código do Sistema Especialista 
propriamente dito foi escrito em Javascript,  o 
qual está embebido dentro das páginas HTML. As  
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Figura 1 – Tela de abertura do Site Cyberdoctor.

 
dez bases de conhecimento podem ser acionadas 
para três eventos : (1) consulta, (2) mostra dos 
sintomas de um diagnóstico, (3) mostra dos 
diagnósticos presentes em um determinado 
sintoma. A consulta é feita mediante a seleção 
dos descritores em uma lista ordenada 
alfabeticamente. É possível tanto informar 
achados positivos como negativos observados no 
paciente. Quando solicitado para informar o 
diagnóstico diferencial o sistema fornece a lista 
de hipóteses mais prováveis com os indicadores 
do grau de crença, descrença  e fator de 
confiança. Um alerta é emitido antes de cada 
resultado de consulta, informando ao consulente 
da característica e limitações do método, além da 
não consideração da consulta cibernética como 
substitutiva do ato médico, o qual deve ter 
sempre precedência. É possível também solicitar 
ao sistema uma justificativa das conclusões 
obtidas. Neste caso uma janela-prompt é aberta e 
pedido o nome da hipótese que quer ver  
explicada. O sistema informa neste caso o grau 
de confiança da hipótese escolhida, sua 
colocação no ranking do diagnóstico diferencial e  
as  congru6encias  e  incongruências  do   quadro  
 
 

 
armazenado da doença e do quando informado 
do paciente, considerando achados positivos e 
negativos e a presença ou não dos mesmo nos 
dois conjuntos avaliados.  A escolha da opção 
listagem dos diagnósticos que tem um 
determinado sintoma e dos sintomas que tem em 
um determinado diagnóstico é obtido também via 
seleção dos itens desejados em listas alfabéticas 
dentro de janelas.  
 
Resultados 

 
A implementação do sistema especialista 

dentro de um site, denominado Cyberdoctor, pode 
ser visto nas Figura1, 2 e 3. Um menu lateral, à 
esquerda fornece as bases de conhecimento que 
podem ser clicadas, abrindo um submenu, para 
seleção da opção desejada : consulta, achados 
por doença, doença e seus achados. O menu 
superior, fornece informações gerais, típicas de 
um site, como avisos, autoria, etc. Neste caso, 
um pequeno manual está colocado no menu 
Ajuda, que informará as principais características 
técnicas do Sistema. Este Manual será aberto em 
uma janela secundária, para não prejudicar  o 
evento que estiver sendo realizado no momento.  
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Figura 2 – Sistema sendo consultado. 

 
 
Os eventos acionados, propriamente ditos, 
ocorrerão dentro da janela principal, no meio da 
tela.  
 
Discussão e Conclusões 
 

A despeito do grande avanço da área 
médica, muito do conhecimento adquirido fica 
restrito à comunidade acadêmica que o produziu. 
A Telemedicina,  área de crescente interesse, 
pode se constituir no mecanismo pelo qual este 
conhecimento seja distribuído para regiões mais 
carentes, as vezes inacessíveis,  no Brasil e, pela 
próprias características da rede,  em outros 
países de lingua portuguesa. Os sistemas 
especialistas, suas bases, os vocabulários em 
que se baseiam, funcionam como registros em 
mídia magnética do conhecimento de muitas 
gerações e que podem estar disponíveis onde 
muitas vezes não existem condições de estar um 
especialista. Sua disponibilização em serviços na 
Internet  permite disseminar este conhecimento. 
Experiências de sistemas de lingua inglesa já são 
comuns na Internet [6]. Considerando as 
peculariedades dos termos do vocabulário usados 
como sintomas, assim como os próprios quadros 
de incidência nosológica  nos diferentes países, a  

 
 

instituição de Sistemas Especialistas ‘on line’ 
pode contribuir para a melhoria da assistência 
médica em diversos cenários. A característica 
geral dos sistemas especialistas, de fornecer 
listas de hipóteses mais prováveis, podem 
contribuir mesmo para a diminuição de hipóteses 
pesquisadas, com repercussão sobre os custos 
de assistência. 
 

Perspectivamente, nosso trabalho seguirá 
com a colocação no ar do sistema, busca de 
parcerias, e coleta de eventuais opiniões sobre os 
resultados obtidos.  
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Figura 3  - Texto de ajuda para consulta ao sistema. 
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Resumo 
Existem nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) uma variedade de procedimentos complexos. Assim, O 
objetivo deste estudo foi desenvolver e avaliar um "website" informativo sobre procedimentos especializados de 
UTI, com a utilização de fotografias e textos descritivos, o qual foi colocado a disposição dos usuários da 
Internet. Para avaliar o "website", 120 usuários responderam a um questionário, de 16 estados diferentes do 
Brasil, entre eles 60 enfermeiros. Os resultados mostraram que o "website" é de boa qualidade e pode ser 
utilizado como recurso educacional, concluindo-se que os objetivos foram alcançados. 

 
Palavras-chave: Informática em enfermagem, Internet, Avaliação, Website. 
 
Abstract 
There are many complex conducts in Intensive Care Unit (ICU). So, the objective of this study was developed 
and estimate an informative Website about specialized conducts in ICU, with the utilization of photos and 
descriptive texts, with was situated at Internet's usurious disposal. To estimate the Website, there were 120 
answers, from 16 Brazilian States, between than, 60 nurses took part in the evaluation. The results of the 
interviews presented 86,6% of contentment, concluding that the objectives of this study were reached. 

 
Key-words: Nursing informatics, Internet, Estimate, Website 
 

 
Introdução 
 

Os profissionais que atuam em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI), devem possuir a 
característica de estar sempre buscando novos 
conhecimentos e aprimorando suas habilidades. 

O papel do enfermeiro em uma UTI fica 
mais claro quando ele opta pelo cuidado, usando a 
tecnologia a seu favor, beneficiando o bem-estar 
do paciente, sem se esquecer de seus princípios 
nem se "apegando" somente à tecnologia durante 
o cuidado [1].  

Apesar das dificuldades, o computador tem 
se tornado um recurso valioso para a difusão de 
informações, junto com a Internet, que 
revolucionou o modo de disseminar as 
informações e a capacidade de interação entre os 
indivíduos, sem qualquer restrição geográfica [2]. 

Já existem WebSites que tratam de 
assuntos relacionados à saúde, e um deles é o 
Hospital Virtual Brasileiro (HVB), que mantém seu 
banco de dados multidisciplinar disponíveis 
gratuitamente [3]. 

A educação na enfermagem está ligada 
fortemente com o uso da informática, devido ao 

acúmulo de novos conhecimentos, na 
necessidade por habilidades e conhecimentos 
especializados, e na crescente utilização de 
tecnologia [4].  

O uso do computador auxilia no ensino 
tanto teórico quanto prático. Junto com essa 
facilidade de transmitir a informação nossa 
proposta foi a criação de um WebSite sobre 
procedimentos especializados de UTI, para que 
sirva de material educativo, tornando mais 
dinâmico o aprendizado de profissionais e 
estudantes da área de saúde e disponibilizar o 
material na Internet através do "site" do Hospital 
Virtual Brasileiro, na área de enfermagem 
(http://www.hospvirt.org.br/enfermagem/). 

 
Materiais e Métodos utilizados 
 

A hospedagem do WebSite foi no servidor 
do Núcleo de Informática Biomédica (NIB), na 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
sob o domínio do Hospital virtual Brasileiro  
(http://www.hospvirt.org.br/enfermagem/port). 

Foi elaborado um questionário que pode ser 
respondido via "on-line". Os dados foram obtidos 
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durante o ano de 2002. Foram adotados 06 
critérios para serem avaliados, como a velocidade 
de carregamento, o "design", a organização das 
informações, a navegabilidade do "WebSite", o 
conteúdo existente e a adequação para o 
aprendizado, com uma classificação em ordem 
decrescente de 05 (para o melhor conceito) e 01 
(para o pior conceito), obtendo um escore máximo 
de 30 pontos e mínimo de 06 pontos.  Também foi 
caracterizado o perfil dos usuários como sexo, 
idade, localidade e ocupação. 

Entre o total das páginas desenvolvidas, 
quatro páginas são sobre Pressão Venosa Central 
e nove páginas sobre o Catéter de Swan-ganz. 
 
Resultados e discussão 

 
Foram recebidas 120 respostas 

espontâneas. A idade dos participantes variou de 
18 a 46 anos, visto que houve a participação de 
acadêmicos até profissionais de nível superior. A 
faixa etária que mais se destacou foi a de 23 a 27 
anos com 25,9%. 

Quanto ao sexo dos avaliadores, o sexo 
feminino superou com 81,7% contra os 18,3% do 
sexo masculino, seguindo o predomínio já 
existente do sexo feminino na enfermagem. 

Relacionando-se a ocupação dos 
avaliadores (Tabela 1 ), houve um predomínio do 
profissional enfermeiro (50,0%), seguido dos 
acadêmicos de enfermagem (26,6%). Houve 
também uma participação de técnicos/auxiliares 
de enfermagem, assim como a participação de 
avaliadores que não pertenciam à área de 
enfermagem. 

Quando analisado o local de residência do 
avaliador, podemos ter uma pequena 
demonstração de como as informações são 
facilmente divulgadas pela Internet. Foram citados 
16 estados brasileiros, dentre os quais o estado de 
São Paulo liderou com 39,1%, seguidos por Rio de 
Janeiro (13,3%), Rio Grande do Sul (7,5%), Minas 
Gerais (6,6%) e Paraná (5,8%). Também foi obtido 
2 avaliações originadas de Portugal. 

 
Tabela 1  - Freqüência segundo a ocupação dos 
avaliadores do "WebSite". Campinas - SP, 2002. 

 
Ocupação Freqüência  Porcentagem 
Enfermeiros 
Acadêmicos 

Auxiliar/Técnico 
Outras ocupações 

60 
32 
19 
9 

50,0% 
26,7% 
15,8% 
07,5% 

Total 120 100% 
 

Quando analisado o local de residência do 
avaliador, podemos ter uma pequena 

demonstração de como as informações são 
facilmente divulgadas pela Internet. Foram citados 
16 estados brasileiros, dentre os quais o estado de 
São Paulo liderou com 39,1%, seguidos por Rio de 
Janeiro (13,3%), Rio Grande do Sul (7,5%), Minas 
Gerais (6,6%) e Paraná (5,8%). Também foi obtido 
2 avaliações originadas de Portugal. 

Os dados da avaliação realizada pelos 120 
usuários alcançou uma média de 26,6 pontos, o 
que representa 88,6% do total de 30 pontos. Na 
tabela 2  podemos observar a média alcançada na 
avaliação. 

É possível observar uma avaliação mais 
divergente no critério velocidade, recebendo a 
menor média entre os critérios avaliados (4,23 
pontos). Isto já era esperado, visto que a Internet 
no Brasil ainda está passando por mudanças, 
surgindo formas de se conectar que variam muito 
no que de diz em velocidade e qualidade.  

 
Tabela 2  - Escore total e médio obtido em cada 
critério pela avaliação do WebSite. Campinas – 
SP, 2002. 

 
Critérios Escore total Escore médio  

Velocidade 508 4,23 
Designe 537 4,47 

Organização 542 4,51 
Navegação 525 4,37 
Conteúdo 539 4,49 

Aprendizagem 547 4,55 
Total  *26,6 

*Valor obtido entre as notas mínimas (5.0) e 
máxima (30.0) 

 
Acompanhando as médias obtidas pela 

avaliação, nota-se que o item navegabilidade, 
recebeu uma média um pouco inferior em 
comparação aos outros critérios (4,37 pontos). 
Este critério está relacionado com a velocidade da 
conexão (limitações do uso da Internet), porém 
também influenciada por algumas barreiras 
individuais, como falta de conhecimento ou 
habilidade com o uso da Internet, ou até mesmo 
do computador [2]. 

Mas os critérios que se destacaram foram 
o "design", organização, conteúdo e aprendizado, 
o que foi considerado como indicador de qualidade 
do "WebSite", tanto no aspecto estético como no 
de qualidade de informação. 

Conforme citado anteriormente, o 
resultado de 26,6 pontos, adquiridos como média 
geral, classifica o "WebSite" como bem elaborado 
e que atinge todos os objetivos propostos. 

Apesar da avaliação do "WebSite" atingir 
os objetivos, é muito importante dar uma 
continuidade no projeto, atualizando seu conteúdo, 
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acrescentando novos assuntos e como uma 
proposta futura, incluir recursos mais interativos 
como seções de 'tira-dúvidas' ou salas de 'bate-
papo' "on-line", promovendo assim maior 
qualidade na educação e(ou) atualização da 
assistência de enfermagem. 
 
Considerações finais 
 

Após todo o processo de criação, 
implantação e avaliação do "WebSite" 
'Procedimentos realizados em UTI' e da análise 
dos resultados da pesquisa, pode-se concluir que 
é uma atividade fácil, de um custo financeiro 
acessível, que necessita apenas de um 
conhecimento básico sobre computador e Internet, 
já que é possível criar páginas W W W com 
diversos "software", quase todos de fácil 
compreensão, e que se bem utilizado, pode trazer 
inúmeras vantagens. 

Ao fim, os objetivos foram alcançados, e 
houve aprovação pelos avaliadores, além de 
despertar o interesse em realizar esses novos 
desafios propostos pelos participantes da 
pesquisa. 
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Introdução 
 

Os processos comunicacionais estão 
relacionados com a evolução das sociedades 
modernas. Nos primórdios da humanidade, a 
transmissão dos saberes dependia da comunicação 
oral e corria o risco da perda da “memória” humana, 
por não ter onde depositar as informações para seu 
posterior resgate. Com o advento da escrita, os 
seres humanos tiveram a possibilidade de 
perpetuar suas descobertas e transmiti-las para as 
diferentes localidades habitadas por eles. 

Com a introdução, popularização, acesso e o 
avanço da Internet na década de 90, os processos 
de comunicação se tornaram mais rápidos, além de 
contar com grande capacidade de armazenamento 
de informações de forma descentralizada em 
diferentes computadores de vários países do 
mundo, independentemente das distâncias 
geográficas.  

Segundo DEMO [1], na atual sociedade, 
conhecida como sociedade do conhecimento, o 
capital intelectual humano é o “bem” mais 
requisitado e explorado. As informações estão 
democratizadas nos ambientes virtuais e acessíveis 
a todos aqueles que possuem os meios para se 
comunicar por meio de redes digitais. 

Nesse contexto, são construídas as 
comunidades virtuais, as quais são ambientes 
virtuais onde se pode promover comunicações 
entre pessoas com interesses em comum. Para 
PRATT e PALLOF [2] “as comunidades virtuais 
unem pessoas que não estão conectadas por 
acaso, como se verifica em outras áreas do 
ciberespaço”. 

Na área da saúde, as comunidades virtuais 
podem favorecer a troca de experiências entre 
profissionais médicos, entre médicos e estudantes 
de medicina e entre estes últimos, proporcionando 
uma melhor qualidade em sua atuação. 
 
 
 

Constituição de uma Comunidade Virtual 
 

Ocorre a partir do momento que pessoas com 
interesses em comuns se dispõe a trocar 
informações sobre um determinado assunto em 
comum acordo e se organizam a partir de algum 
recurso digital para se comunicarem. 

Os elementos constitutivos de uma 
comunidade virtual são: humanos, ideológicos, 
físicos e lógicos (TAJRA [3]) 

Após a disponibilização desses recursos para 
a constituição de uma comunidade virtual, são 
necessários dois elementos: a definição de regras e 
a atuação de um líder para o desenvolvimento de 
todo o processo. 
 
Origem da Comunidade Virtual ORL-Br 
 

Em 2000 foi constituída a Comunidade Virtual 
ORL-Br com o intuito de promover o intercâmbio 
entre médicos otorrinolaringologistas para troca de 
informações pela rede mundial de computadores 
(Internet) e promover encontros presenciais de 
interesse coletivo. A ORL-Br é uma entidade virtual, 
sem fins lucrativos com representantes em quase 
todos os estados do Brasil e alguns países do 
continente americano que tem se solidificado como 
uma grande fonte de integração tanto do 
conhecimento médico contemporâneo, como de 
agente catalisador de novas relações inter-pessoais 
entres seus membros, estabelecendo assim seu 
papel social na estruturação de uma nova 
comunidade. 
 
Objetivo 
 

O objetivo deste trabalho é analisar o 
comportamento de uma Comunidade Virtual Médica 
de uma mesma especialidade, no que diz respeito à 
troca de informações e experiências por intermédio 
de um Grupo de Discussão virtual, analisando seu 
papel como ferramenta de aprendizado 
contemporâneo.  
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Metodologia 
 

Para identificar alguns as possíveis formas de 
interações que favorecessem algum tipo de 
aprendizagem foram elaboradas enquetes durante 
o mês de Maio de 2004.  As questões pesquisadas 
foram publicadas no site 
http://br.groups.yahoo.com/group/orl-br/, sendo que 
as orientações sobre a forma das respostas foram 
comunicadas via lista de discussão aos membros 
do grupo. Neste mesmo site estão os resultados 
das respectivas pesquisas. As enquetes foram 
realizadas através de votação anônima, de forma a 
dar mais credibilidade e legitimidade para as 
respostas onde cada membro só podia votar uma 
única vez, de acordo com o sistema do Yahoo.  
 
Resultados 
 

Atualmente, a ORL-Br possui 140 
profissionais cadastrados, sendo que já somam 
mais de 20.000 mensagens nos 4 anos de 
existência. 

 
 A amostragem do levantamento de dados 
contou com a participação de 42 membros, 
totalizando 30% do total de todos os participantes 
do grupo, portanto, trata-se de uma amostra 
significativa.  As questões eram de múltipla 
escolha. Os principais resultados obtidos nesta 
pesquisa foram: 

 
1. 57% acham que participa ativamente ou 
eventualmente. 43% só observam. 
2. 100% acham que a presença de um Moderador 
ou Coordenador ativo é importante. 
3. 100% acham que aprendem alguma coisa com 
as discussões, sendo que destes, 82% acham que 
aprendem BASTANTE. 
4. 95% recebem a informação que precisa pelo 
Grupo de Discussão e 85 % a recebem dentro do 
prazo esperado. 
5. 100% se dizem satisfeitos em poder participar de 
uma Comunidade Médica Virtual, sendo que deste 
85 % estão bastante satisfeitos. 
7. 82% das conexões utilizadas pelos membros são 
bandas largas; 
9. 72% não deixam seus e-mails ativos durante o 
atendimento médico no consultório;  
10. 82% acessam seus e-mails diariamente; 

 
Discussão e Conclusão  
 

Observa-se como fatores de destaque e 
sobrevivência de uma comunidade virtual a 
existência de um moderador ativo e reconhecido 
pelos membros, bem como a elaboração de um 
regulamento próprio para a definição de regras. O 
aprendizado neste tipo de ambiente pode ser 
construído de forma descontraída e flexível e, 
possivelmente, mais significativo.  

A comunidade virtual do Grupo ORL-Br 
aparenta ser um exemplo de utilização de 
ambientes virtuais para promover a aprendizagem 
continuada na área médica de forma ágil, dinâmica 
e em tempo hábil para muitas das tomadas de 
decisões na área médica.  

Este modelo referencial pode ser utilizado em 
diferentes áreas médicas como modalidade para a 
formação continuada informal. 
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Resumo – O presente trabalho consiste no estudo do  impacto e incorporação das novas tecnologias 
telemáticas no espaço de assistência a saúde e as conseqüências para o projeto arquitetônico desta tipologia 
de edifício. Este estudo aborda o serviço de saúde, a informática médica e o espaço arquitetônico e, como 
estas três vertentes se integram para melhor incorporar estas novas tecnologias voltadas a uma nova forma de 
se fazer à medicina. 
 
Palavras-chave: Informática Médica, Telemática, Arquitetura Hospitalar . 
 
Abstract –  The present work consists of the study of the impact and incorporation of the new technologies 
telematic in the space of attendance the health and the consequences for the architectural project of this building 
typology. This study approaches the service of health, the medical computer science and the architectural space 
and, as these three slopes they become complete for best to incorporate these new technologies returned to a 
new form of doing to the medicine.  
. 
 
Key-words: Medical Informatics, Telematic, Hospital Architecture. 
 
 
Introdução 
 

As relações entre as pessoas (médicos, 
pacientes e funcionários) e o espaço destinado ao 
atendimento a saúde sofreram modificações com a 
inserção da Informática Médica. Estas modificações 
ocorreram devido à procura em melhor adaptar o 
espaço construído as novas tecnologias e também 
pelas  relações espaciais que estas tecnologias 
propiciam (ex. cirurgias realizadas a distância).Ou 
seja, adaptando ambientes construídos (concretos 
ou virtuais) onde as ações locais se sobrepõem as 
ações realizadas a distância. As novas tecnologias 
telemáticas alteram as relações e práticas dentro 
do espaço tanto nas ações locais como nas 
realizadas a distância. E, a arquitetura tem por 
função integrar e conciliar o espaço (concreto e 
virtual), o serviço de saúde e a tecnologia 
(informática médica). 

As novas tecnologias telemáticas estão 
desenvolvidas para estarem presentes em todas as 
Unidades Funcionais1 de um Estabelecimento 
Assistencial de Saúde (EAS). 

                                                           
1 Os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, de acordo 
com a Portaria RDC50 do Ministério da Saúde, são 
divididos em Unidades Funcionais que abrangem 

 
 
 
Nos EAS estudados não existem todas as 

tecnologias  de informática médica disponíveis mas 
uma grande parcela delas. Isto ocorre 
principalmente pelo alto custo do investimento e 
pelo desenvolvimento dessas tecnologias serem 
relativamente recentes. 

Muitas dessas tecnologias podem ser 
utilizadas por todas as Unidades Funcionais ou por 
uma grande parcela delas. Por isso as tecnologias 
podem se repetir em setores distintos. 

A importância deste estudo reside no 
levantamento das tecnologias telemáticas aplicadas 
à saúde e no impacto da inserção e incorporação 
da Informática Médica no espaço do 
Estabelecimento Assistencial de Saúde. 
 
Metodologia 
 

                                                                                             
atividades especificas para a prestação de serviço em 
saúde ou para o bom funcionamento do estabelecimento. 
As Unidades Funcionais do EAS podem chegar ao 
número de oito, que são: Atendimento Ambulatorial, 
Atendimento Imediato, Internação, Apoio ao Diagnóstico 
e Terapia,  Apoio Técnico, Ensino e Pesquisa, Apoio 
Administrativo e Apoio Logístico. 
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Nesta pesquisa foram utilizadas as seguintes 
ferramentas metodológicas: 

Revisão Bibliográfica, livros e revistas 
nacionais e internacionais, além de pesquisas 
através da internet, para o levantamento do estado 
do arte. 

Entrevistas com pessoas que utilizam e 
pensam o espaço destinado à saúde, arquitetos 
hospitalares, médicos, administradores, 
enfermagem e técnicos do setor de informática e 
tecnologia médica. 

Pesquisa de Campo nos principais EAS que 
possuem estas tecnologias aqui estudadas 
implantadas, como: Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
(HCFMRP-USP), Hospital InCor, Hospital Sírio 
Libanês, Hospital da Criança e Hospital Oswaldo 
Cruz. 

 
Resultados 
 
 A complexidade característica dos EAS é 
devido a dois fatores: o número de funções que 
estes edifícios realizam hoje, e pela rapidez pela 
qual tendem a necessitar de adaptações e 
expansões. [1] 
 Os arquitetos devem preocupar-se em 
implantar EAS concebido de maneira inteligente, 
com controle de energia, que permita receber a 
qualquer momento todas as inovações tecnológicas 
que virão no futuro. [2] 
 O Estabelecimento de Saúde é um 
organismo dinâmico, sempre em mutação, paredes 
e divisórias são seguidamente removidas, 
deslocadas e acrescidas, alterações espaciais se 
sucedem em decorrência de exigências 
administrativas e técnicas, novos equipamentos 
demandam suportes, apoios, suprimentos e 
instalações. [3] 
 As áreas que têm demonstrado maior 
tendência à mudança são Diagnóstico e Terapia, 
principalmente devido ao ritmo de evolução 
tecnológica dos equipamentos que, ao se tornarem 
informatizados, evoluíram aceleradamente. E um 
equipamento que evolui, pode significar menos ou 
mais espaço a ser requerido, o que acarreta a 
necessidade de se adaptar, daí a importância de se 
projetar um edifício flexível. [1] 
 As atividades desenvolvidas dentro destes 
edifícios possuem uma dinâmica própria que está 
sempre  se modificando, evoluindo e agregando 
conhecimento. Os avanços tecnológicos na área da 
saúde que são absorvidos e agregados, sejam nas 
técnicas terapêuticas  ou na própria construção e 
manutenção do edifício tem provocado mudanças 
na forma de se pensar e projetar esses edifícios. 
Eles devem estar aptos a serem cada vez mais 

rapidamente adaptados com o mínimo de 
transtorno possível para o seu funcionamento. Esta 
adaptabilidade deve estar presente tanto na 
alteração do uso quanto na introdução de novas 
instalações e equipamentos. Mas sempre com a 
preocupação de conceber espaços adequados e 
conforme as normas federais, estaduais e 
municipais. 
 Para que o EAS possua flexibilidade e 
expansibilidade para absorver e incorporar as 
novas técnicas e métodos de se fazer medicina 
oriundas da evolução da Informática Médica é 
necessário, mais do que nunca, que o projeto deste 
edifício siga algumas recomendações de projeto2, 
que são: 

• Modulação Estrutural: defasada da 
modulação arquitetônica (as paredes não 
estão sobre as vigas) facilitando a 
passagem e a instalação de novos dutos 
embutidos nas paredes, não havendo vigas 
obstruindo o caminho. 

• Paredes x Divisórias: as divisórias 
possibilitam maior facilidade para a 
redistribuição dos espaços facilitando a 
incorporação de novos equipamentos. As 
divisórias não são recomendadas nas 
áreas criticas do EAS, nas outras áreas 
elas devem ser resistentes a água e 
produtos de limpeza. 

• Espaços Técnicos (horizontal e/ou vertical): 
são fundamentais para facilitar a instalação 
e manutenção e instalação de novos cabos 
e equipamentos sem prejudicar ou 
atrapalhar o funcionamento do EAS, sendo 
de extrema importância quando se fala na 
incorporação futura de novas tecnologias. 

• Instalações Embutidas x Aparente: as 
instalações devem ser embutidas em EAS 
pela facilidade de limpeza , mas no caso de 
retrofit3 as instalações aparentes trazem 
uma certa facilidade e rapidez. Mas, em 
áreas críticas as instalações não devem ser 
aparentes por exigência do Ministério da 
Saúde de que estas áreas devem possuir 
superfícies lisas e laváveis. 

• Espaços Padronizados: a padronização dos 
espaços aumenta a flexibilidade dos 
edifícios, pelo fato dos cômodos possuírem 
metragem para abrigar diferentes tarefas 
com pequenas adaptações e sem grandes 
alterações físicas. 

                                                           
2 Tais recomendações de projeto já eram preconizadas, 
mas agora se fazer necessárias para o que o edifício 
destinado a saúde já não nasça absoleto. 
3 Retrofit: designa intervenções realizadas em um edifício 
com o objetivo de adequá-lo tecnologicamente. [4] 
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• Expansibilidade: o planejamento e a 
implantação de um EAS deve ser pensado 
como um organismo que cresce, eles 
normalmente iniciam com um núcleo 
básico, já prevendo em projeto e no seu 
Plano Diretor, áreas para futura expansão 
para melhor adequar o edifício a novas 
necessidades de tratamentos e 
incorporação tecnológica. 
Atualmente um hospital geral concebido 
parcimoniosamente, alcança 75 a 80m² (no 
entre-guerras atingia 40m²). A dimensão da 
zona de internação dobrou de tamanho e 
das outras áreas quadruplicou. [5] Por isso 
se faz necessária previsões de ampliações 
e crescimento futuro. 

• Materiais de Acabamento: que estejam 
aptos a satisfazer a necessidade do maior 
número de procedimentos dotando os 
ambientes de maior flexibilidade, 
diminuindo a necessidade de reformas para 
incorporação de novos procedimentos 
médicos ou modificações de usos.  

• Circulação Vertical e Horizontal: projetadas 
adequadamente facilitando os acessos , 
passagem de equipamentos além de 
ampliações futuras. 
A Informática Médica vem a diminuir a 
necessidade de deslocamentos não apenas 
fora do EAS (ex: cirurgias realizadas a 
distância) mas também dentro dele, 
agilizando o atendimento aos pacientes, 
com a possibilidade que mais pessoas 
sejam atendidas, diminuindo o número de 
funcionários que anteriormente eram 
responsáveis pela distribuição e transporte 
das informações (prontuários, Raio-X) . 

 
 
Discussão e Conclusões 
 

Com a evolução tecnológica da medicina o 
EAS sofre reflexos principalmente quanto à 
incorporação destas tecnologias, ou seja, o projeto 
agora deve ser pensado levando em consideração 
mais um requisito a Informática Médica. Como e 
onde esta nova tecnologia estará no edifício no 
presente e no futuro, para que uma tipologia 
construtiva tão cara e complexa não se torne 
obsoleta em um curto espaço de tempo. Por isso, o 
edifício que abriga um EAS deve ser o mais flexível 
possível permitindo a incorporação de novas 
tecnologias por um longo período, justificando 
assim seu alto custo e cumprindo sua função que é 
o de abrigar a nova medicina do século XXI. 
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Resumo - Este artigo apresenta um sistema para transporte de imagens médicas usando XML 
(SISPRODIMEX), e a linguagem Java para dar interoperabilidade e possibilidade de uso dos dados em 
diversos ambientes distribuídos, oferecendo e facilitando acesso a pequenos centros médicos e 
consultórios.  
 
Palavras-chave: Imagens Médicas, transporte de imagens, sistemas PACS. 
 
Abstract - This paper presents a system for transport of medical images using XML (SISPRODIMEX), and 
the language Java to give interoperability and possibility of use of the data in several distributed 
environments, offering and facilitating access to small medical centers and clinics. 
 
Key-words: Medical Images, image transport, PACS systems. 
 
 
Introdução 
 

As imagens médicas são amplamente 
utilizadas em instituições hospitalares, tornando-
se ferramentas importantes na prática da 
medicina moderna, pois, tais imagens têm 
oferecido, não apenas uma forma de visualização 
não-invasiva de órgãos, tecidos, ossos e outras 
estruturas do corpo de um paciente, mas também 
um meio para monitorar os efeitos de tratamentos 
e planejar cirurgias. No entanto, a utilização de 
equipamentos digitais de diagnóstico, gera 
grande quantidade de dados sobre imagens 
médicas, o que torna crítica a realização das 
tarefas de armazenamento, distribuição e 
manipulação desses dados, além disso, há 
diferentes formatos de informações digitais 
geradas pelos diferentes sistemas de aquisições 
existentes em ambientes médicos. 

Os chamados sistemas PACS (Picture 
Archiving and Communication System) são 
sistemas de computadores utilizados para a 
aquisição, armazenamento, processamento, 
exibição e distribuição de imagens médicas em 
formato digital [1], tendo já alguns sistemas no 
Brasil, como por exemplo, no InCor [2]. Esses 
sistemas disponibilizam os diagnósticos por 
imagem e permitem o acesso a imagens médicas 
via rede, destacando o conceito de filmless 
hospital [3], 

Tendo como modelo os sistemas PACS, o 
SISPRODIMEX (Sistema de Processamento de 
Imagens Médicas usando XML) é o nome dado a 
uma plataforma cuja proposta foi disponibilizar 
acesso a um banco de dados de informações e 

imagens médicas oriundas de sistemas PACS, 
geradas no padrão DICOM 3.0, através de 
tecnologia de ponta e de relativo baixo custo, 
como as linguagens Java e a XML. 

 
  

Metodologia 
 

A aplicação SISPRODIMEX foi dividida, 
basicamente, em duas partes: cliente e servidor. 
Para a implementação estão sendo utilizadas as 
tecnologias oferecidas pela plataforma Java e 
pela linguagem XML através da ferramenta 
NetBeans IDE. A escolha da tecnologia Java se 
justifica com o objetivo de tornar o 
SISPRODIMEX uma aplicação multi-plataforma. 
A aplicação do lado cliente foi construída na 
forma de Applets-Java a fim de que estas possam 
ser executadas através de um navegador 
Internet. O lado servidor ficou responsável por 
efetuar todo o processamento pesado das 
solicitações dos clientes. 

O SISPRODIMEX não tem por objetivo 
definir qual Sistema Gerenciador de Banco de 
Dados (SGBD) será utilizado, uma vez que toda a 
lógica esta sendo codificada na aplicação 
servidora em Java e não com Stored-Procedures. 
Os testes iniciais com banco de dados, a 
princípio, estão sendo feitos com o FireBird 1.5 
SQL Server, mas testes com outros sistemas 
gerenciadores de banco de dados são previstos a 
fim de que possamos testar o nível de 
portabilidade.  
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Parte deste trabalho, o transporte de 
imagens, tem sido financiado pela FAPESP1 .   

Um outro aspecto importante é o uso de 
comunicação em quatro (4) camadas: interface 
física, rede, transporte e aplicação. 

 
Figura 1 – Protocolos TCP ou UDP em 4 
camadas, e conexão usando API sockets.   

 
O protocolo utilizado para a troca de 

informações entre servidor e cliente é o TCP/IP. 
O protocolo TCP (Transmission Control Protocol), 
adicionado ao IP (Internet Protocol), por isso 
TCP/IP, é usado para transporte tanto de 
imagens como textos que serão disponibilizados 
para alguma aplicação em pelo menos dois 
processadores: P1 e P2. Usando números de 
seqüências e mensagens de reconhecimento, o 
TCP pode fornecer um nó de emissão com a 
informação da entrega sobre os pacotes 
transmitidos a um nó de destino. Para os pacotes 
de dados que eventualmente se perderam no 
caminho da fonte até o destino, o TCP pode 
retransmiti-los até que uma condição de parada 
seja alcançada ou até que uma entrega seja bem 
sucedida. O TCP pode também reconhecer 
mensagens duplicadas e rejeitá-las 
apropriadamente. Se o computador de emissão 
estiver transmitindo demasiadamente rápido para 
o computador de recepção, o TCP pode também 
empregar mecanismos de controle de 
transferência de fluxo de dados. Assim como o 
TCP, o UDP é um outro protocolo que oferece 
transmissão de dados, embora mais rápido, mas 
menos confiável [4]. Ele oferece uma quantia 
limitada de serviços quando são trocadas 
mensagens entre computadores em uma rede 
que usa o Protocolo de Internet (IP). O UDP é 
uma alternativa ao Protocolo de Transmissão 
(TCP), e junto com o IP, às vezes pode ser 
chamado de UDP/IP. Como o TCP, o UDP usa o 
Protocolo de Internet para adquirir uma unidade 
de dados (datagrama) de um computador para 
outro. Especificamente UDP não prove que os 
pacotes enviados ao destinatário cheguem de 
forma ordenada, o que força a aplicação tratar 
isso, para poder ter certeza de que a mensagem 
chegou inteira e na ordem correta. Este protocolo 
é muito usado em redes onde o desempenho na 
transferência de dados é importante porque, ao 
usar datagrama para a troca de informações, os 

                                                           
1 FAPESP proc. No. 03/07557-9. 

pacotes transmitidos pela rede não passam de 
pequenas unidades de dados. 

O UDP provê dois serviços não disponíveis 
na camada de IP. O primeiro fornece um número 
de porto para ajudar a distinguir usuários 
diferentes, e segundo fornece a capacidade de 
checksum utilizada para verificar se os dados 
chegaram intactos.   

A camada de transporte oferece 
transmissão de dados confiável decompondo ou 
fragmentando os dados provenientes da camada 
de sessão em partes menores do que a camada 
de rede precisa. No lado receptor, a camada de 
transporte precisa montar novamente os dados 
fragmentados para que o projeto da camada de 
transporte cause grande impacto na quantidade 
de pacotes que fluem pela rede. Em outras 
palavras, a camada de transporte produz o 
tráfego de pacotes que a camada de rede deve 
gerenciar.  

Os testes iniciais na camada de transporte 
consistiram de implementações utilizando tanto o 
protocolo orientado à conexão (TCP) quanto ao 
protocolo não-orientado a conexão UDP. Para as 
implementações foi usado o conceito de sockets, 
que são mecanismos utilizados para definir uma 
comunicação fim-a-fim entre processos na rede. 
Um socket se caracteriza por um par (IP máquina 
e porta aplicação), sendo que o fluxo de 
informações é implementado como operações de 
leitura e escrita. Sockets podem realizar várias 
operações, dentre elas: conectar-se em uma 
máquina remota; enviar e receber dados; encerrar 
uma conexão; acoplar uma porta de atendimento; 
esperar por recebimento de dados; aceitar 
conexões de máquinas remotas em uma porta 
pré-determinada. A linguagem Java tem API 
(Application Programming Interface) que fornece 
facilidades para implementações em redes. Com 
sockets de fluxo, o protocolo utilizado é 
implementado por software junto à aplicação, o 
que pode ser visto na camada quatro (4) da figura 
1, onde um processo estabelece uma conexão 
com outro processo e enquanto essa conexão 
estiver estabelecida os dados fluem em fluxos 
contínuos. Já com os sockets de datagrama, o 
protocolo utilizado é o UDP onde são transmitidos 
pequenos pacotes individuais de informações.  

Feita a conexão da rede, o ambiente PACS 
enviam os objetos DICOM através da Internet ou 
através de uma rede para o servidor 
SISPRODIMEX.  
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Figura 2 – Ambiente completo SISPRODIMEX, 
incluindo uma futura conexão com clusters.   

Como este ambiente é multi-plataforma e 
construído baseado em uma linguagem XML, que 
dá suporte a metadados, este ambiente poderá 
num futuro próximo estabelecer conexão com 
clusters, ambiente de processamento paralelo 
que interliga máquinas comuns em diversas 
formas possíveis de conexões. 

O servidor decompõe o objeto DICOM 
recebido, separando as informações textuais e as 
imagens, gravando-os em um banco de dados. A 
partir de uma solicitação feita através do 
SISPRODIMEX - Cliente, por meio de um 
navegador Internet, o SISPRODIMEX - Servidor 
recebe a solicitação, executa o processamento e 
responde ao cliente da forma mais apropriada. É 
enfatizado no modelo o uso de Internet de alta 
velocidade devido ao grande volume de dados 
previsto a cada solicitação, correspondendo, 
inclusive, este item, em um dos pontos críticos 
que limitam o desempenho do SISPRODIMEX.  

Recursos de Web Semântica e Ontologias 
[5], também foram implementados, pois, tais 
recursos passam a ter um papel fundamental no 
que diz respeito a processos de pesquisa e 
recuperação de dados de uma forma mais direta 
e objetiva. 

O objetivo deste trabalho foi dar incremento 
de velocidades possíveis em ambientes de 
clustering, para isto se retoma a conhecida lei de 
Amdahl, supondo que um programa leva um 
tempo tσ para realizar uma determinada tarefa, de 
desempenho de máquinas com p processos 
possíveis de serem paralelizados em r partições 
paralelizáveis, então, se tem: 
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Simplificando e retirando tσ: 
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Se S é diferenciado com relação a p, tem: 
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Incrementando a função de p, com p → ∞, 
obtém-se que S(p) é limitado a 1/(1-r), ou seja: 
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r

S
−
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Pode-se fazer uma extrapolação para 

tamanhos de dados, particularmente importantes 
em sistemas PACS, para avaliar o nosso sistema 
SISPRODIMEX, supondo, por exemplo, uma 
imagem muito pequena de tamanho de R kbytes, 

e fazendo análises para N processadores, 
tomados de 2 em 2, sendo assim, usam-se um 
certo número N teórico, para simular um ambiente 
paralelo. 

O número total de mudanças para certo 
tamanho igual a R, para um número de elementos 
processadores igual a NPE, pode ser descrito 
como: 
      
R*N2/(N-1)*NPE1/(N-1) 

(4)
Ou seja, é possível, no SISPRODIMEX, 

obter um excelente desempenho, conforme o 
número de máquinas, e conforme o tamanho das 
imagens que forem tratadas pelos respectivos 
sistemas médicos. Por exemplo, uma imagem de 
tomografia é substancialmente maior que uma 
imagem de mamografia, assim, esta poderia ser 
tratada por partições diferentes do cluster. 
 

 
Resultados  

 
O SISPRODIMEX é ambiente de acesso a 

um banco de dados de informações e imagens 
médicas inspirado em sistemas PACS, sendo as 
imagens geradas no padrão DICOM 3.0, 
programado com as linguagens Java e XML. 

O servidor do SISPRODIMEX foi projetado 
para ser um servidor Multithreading, ou seja, ele 
possui a capacidade de receber várias conexões 
de clientes diferentes simultaneamente, evitando 
com isso que um cliente qualquer monopolize o 
serviço, permanecendo conectado a ele por um 
longo tempo. Ele é responsável por todo o 
processamento do SISPRODIMEX. Ao receber 
uma solicitação de um cliente, ele verifica qual 
serviço o cliente está invocando e compõe a 
resposta na forma mais adequada possível, 
deixando que o cliente visualize da maneira mais 
adequada. 

Cada cliente (em geral um médico) do 
SISPRODIMEX tem acesso sistema por meio de 
uma senha de identificação que lhe permite 
efetuar consultas e solicitar estudos e, possui 
certo número de pacientes também identificados, 
com um suposto diagnóstico e uma data de 
nascimento que identifique idade, podendo, 
então, solicitar um estudo que o sistema lhe 
fornecerá, de acordo com estes dados. O lado do 
cliente ficou responsável em fazer a solicitação ao 
servidor, e mostrar da maneira mais adequada a 
resposta do servidor.  

A aplicação cliente foi desenvolvida na 
forma de applets. As solicitações que o cliente 
pode fazer ao servidor SISPRODIMEX são: a 
consulta as imagens, informações textuais e ao 
diagnóstico, na forma de documentos XML, XSL e 
HTML. 

Caso o arquivo solicitado seja uma imagem 
médica, um documento XML, XSL ou uma página 
HTML, ela é visualizada na forma de janelas 
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flutuantes em applets., e caso seja, também 
poderão ser visualizados da mesma forma que a 
imagem. 

 
Figura 3 – Interface do cliente que solicita um 

estudo ao SISPRODIMEX.  
Supondo uma imagem, para efeito de 

testes, foi utilizado um arquivo pequeno, de 
tamanho de 256 kbytes, e executando análises 
para N processos simulados sob o sistema 
operacional Linux, em tamanho máximos, de 2 
em 2 até 20 (como um número prático em N de 
processos) para simular o ambiente paralelo, 
dado a seguir. 

Todas as equações deverão ser 
numeradas seqüencialmente, com os números 
entre parênteses, conforme o exemplo abaixo: 

Figura 4 – Resultados práticos com partições 
uniformes (NPE=2,4,6,8,12,14,16,18,20), onde:        

(a) caso ideal (b) simulação usando N PE s.  
 
Discussão e Conclusões 
 

A implementação completa da plataforma 
SISPRODIMEX possibilitará a pequenos centros 
hospitalares contar com uma base centralizadas 
de informações textuais e baseadas em 
diagnóstico auxiliado por imagens, pois, tem 
como característica, ser uma arquitetura baseada 
em Data Warehouse, permitindo assim, acesso 

aos seus médicos, hospitais, postos de saúde e 
pessoal credenciado a essa base com 
independência de localização geográfica através 
de recursos da Internet e World Wide Web.  

Para garantir poder de processamento, a 
plataforma contará com um ambiente de 
processamento paralelo baseado em clusters, 
evitando assim, o uso isolado de caríssimos 
sistemas de Workstations. 

O ambiente tem capacidade de adaptar-se 
aos diversos formatos de imagens, devido à 
interoperabilidade que as linguagens Java e XML 
permitem, e poderá buscar um ótimo 
desempenho conforme o tamanho ou conjunto de 
imagens a serem tratados, para cada usuário que 
solicita serviços ao SISPRODIMEX. 

Este sistema é de grande auxílio ao 
diagnóstico e poderá disponibilizar recursos em 
rede a um custo relativamente mais baixo que 
sistemas semelhantes na área da saúde. 
 
Agradecimentos 
 

Os autores agradecem ao programa de 
mestrado em Ciência da Computação e a 
FAPESP pelo apoio ao projeto do processo nº. 
03/07557-9.  

 
Referências 

1. Artigos em Revistas e Anais  

Huang, H.K (1999) PACS Basic Principles and 
Application, Wiley-Liss, New York. 

 
Bertozzo Jr, N., Furuie, S.S.  (2002) Sistema de 

Armazenamento e Distribuição de Imagens 
Médicas no PACS InCor. Unidade de 
Pesquisa e Desenvolvimento – Serviços de 
Informática. Instituto do Coração – FMUSP 
SIBS, Natal. 

 
Siegel, E.L. (1999) Current State of Art and Future 

Trends, in Filmless Radiology. Siegel, E.L., 
Kolodner, R.M. New York City, NY. Springer 
Verlag. p. 3-20. 

 
Bremmer, L. M.; Iasi, A. F. e Servati, A. (1998)  “A 

Bíblia da Intranet”, Makron Books, São Paulo. 
 
Mucheroni, M.L. Tamae, R.Y. e Braccilalli, (2003) 

Advances in Intelligent Systems and 
Robotics: Auto Organizing Agents in 
Ontologies with Intentions, IOS Press, 
Amsterdam, Netherlands V.101, p.171-179. 

 
Contato 
O Prof. Dr. Marcos Luiz Mucheroni, email: 
mucheroni@fundanet.br, é professor credenciado 
junto programa de Mestrado em Ciência da 
Computação do UNIVEM-Marilia-SP, endereço: 
Av. Hygino Muzzi Filho, 529  - Marília-SP, Brasil. 

CBIS’2004 863

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo - Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Prontuário Eletrônico Integrado do Paciente para 
as Clínicas do CCS/UNVALI. Este prontuário está sendo desenvolvido em PHP e o banco de dados utilizado 
é o Oracle. As clínicas envolvidas englobam os cursos de farmácia, odontologia, medicina, nutrição, 
fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e enfermagem. Para integrar as informações das diversas clínicas foi 
necessário criar um vocabulário unificado e a partir disto, criar visões específicas para cada área dentro do 
sistema. Critérios de ergonomia foram considerados, tentando retratar eletronicamente os formulários em 
papel, a fim de que o usuário se sentisse mais familiarizado com o sistema. Atualmente o sistema encontra-
se em fase de alimentação do banco de dados à partir dos dados registrados em prontuários em papel. 
 
Palavras-chave: Prontuário Eletrônico; Informática em Saúde; Desenvolvimento de sistemas. 
 
Abstract -  This paper presents the development of an integrated electronic patient record for CCS/UNIVALI 
health clinics. This system has been developed in PHP and the database used is Oracle. The clinics involved 
in this project are: pharmacy, dentistry, medicine, nutrition, physiotherapy, phonoaudiology and nursing. To 
integrate information, it was necessary to build a unified vocabulary and them create specific views for each 
area into the system. Ergonomic criteria were considered in order to show electronically the forms in paper; 
so the user will be more familiar with the system. Now the system is in phase of input data from paper 
reports. 
Key-words: Electronic Patient Record, Computing in Health Systems; System development. 
 
Introdução 
 
 Este trabalho tem por objetivo apresentar 
o Prontuário Eletrônico Integrado do Paciente via 
Web para as Clínicas do CCS/UNVALI. Hoje as 
clínicas do Centro de Saúde da UNIVALI de uma 
maneira geral não apresentam sistemas 
informatizados para acompanhamento do 
paciente, fazendo todo o arquivamento das 
informações em fichas entre as clínicas. O 
paciente é tratado isoladamente. Não há troca de 
informações nem comunicações entre os 
processos. 
 Para o desenvolvimento deste projeto, as 
seguintes etapas foram estabelecidas para serem 
cumpridas: (i) avaliação dos PEP’s existentes no 
mercado, a fim de verificar as potencialidades de 
cada um, bem como seus pontos fracos, no 
sentido de se aproximar de um PEP eficiente e 
eficaz; (ii) avaliação dos padrões de vocabulário 
para escolher o mais adequado para a proposta 
de integração entre as clínicas; (iii) 
estabelecimento um padrão de informações entre 
as clínicas; (iv) planejamento da interface de 
maneira a atender os critérios ergonômicos; (v) 
implementação de um sistema de cadastro de 
pacientes, bem como validá-lo; (vi) 
implementação do módulo de finanças relativo a 
cada procedimento executado nas clínicas; (vii) 

integração dos módulos; (viii) teste e validação do 
sistema. 
 À seguir serão detalhadas as etapas de 
desenvolvimento do projeto. 
 
Metodologia 
 
 Para se estabelecer o esqueleto básico 
das informações, processos, funcionalidades, 
bem como verificar os recursos tecnológicos que 
estão sendo mais utilizados para o 
desenvolvimento de um PEP, foram analisados 
sistemas comercias e institucionais, perfazendo 
um total de 10 sistemas. Alguns exemplos de 
sistemas que foram analisados , desde os mais 
simples até os mais complexos são: 
 

• Prontuário Eletrônico do Paciente, 
desenvolvido pela Vector Informática em 
conjunto com a Weblabs. É um produto 
comercial que atende instituições tais 
como: Hospital de São Paulo (SP); Casa 
de Saúde São José (RJ), Casa de Saúde 
de Santos (SP), dentre outras. As 
funcionalidades apresentadas por este 
sistema são: cadastro de pacientes com 
um único número de identificação e com 
foto; geração de histórico por tipo de 
atendimento e por conta faturada; 
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detalhamento por atendimento e tipo de 
procedimento; impressão de ficha para 
arquivamento de possível acesso via 
internet; possível arquivamento de 
imagens e possível utilização de coletor 
de dados [1]. 

• Prontuário do Instituto do Coração da 
Universidade de São Paulo: é um grande 
projeto de pesquisa para implementar 
PEP na web. O sistema integra vários 
bancos de dados e equipamentos de 
imagens além de lançar mão de 
tecnologias tais como XML e Corba [2]. 

• WebCIS: PEP desenvolvido pelo 
Departamento de Informática Médica da 
Columbia University, em uso no New 
York Presbyterian Hospital, responsável 
pelo atendimento de mais de 800 
médicos. Seu acesso é todo feito via web 
[3]. 

A partir dos estudos feitos com os 
sistemas, foi estruturada uma proposta de 
desenvolvimento de um PEP e apresentada ao 
grupo de profissionais de saúde que representam 
os sete cursos do CCS/UNIVALI envolvidos no 
projeto: farmácia, odontologia, medicina, nutrição, 
fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e 
enfermagem. Com base nesta proposta, os 
membros do grupo iniciaram uma série de 
reuniões a fim de estabelecer as diretrizes de 
desenvolvimento do projeto e estabeleceu-se que 
o ponto de partida seria a especificação de um 
vocabulário único para os procedimentos comuns 
entre as clínicas. 
 Para a criação de um vocabulário único, 
alguns padrões clássicos foram estudados, tais 
como:  
 

• CID 10: A classificação internacional de 
doenças (CID), tem por objetivos, 
promover comparabilidade internacional 
na coleção, processamento, classificação 
e apresentação de estatísticas de 
mortalidade. [4]. 

• Tabela SUS: Tabela do SUS tem por 
objetivo: estabelecer através de um 
processo aberto, padrões para 
construção de prontuários informatizados, 
definindo a participação de todos os 
atores envolvidos, o conteúdo e a 
estrutura lógica da informação em saúde, 
para que a mesma possa ser 
compartilhada através de meios 
eletrônicos. Com isso é possível viabilizar 
a interoperabilidade entre os diferentes 
sistemas de informação, possibilitando a 
integração da informação em saúde no 
país (SILVA et al, 1999). 

• AMB: Tabela da Associação Médica 
Brasileira para padronização de 
vocabulários médicos [5]. 

• SNOMED: É uma nomenclatura multiaxial 
criada para indexar o conjunto de 
registros médicos. Inclui sinais e 
sintomas, diagnósticos e procedimentos; 
e seu projeto único irá permitir a 
integração completa de todas as 
informações médicas, em um registro 
médico eletrônico dentro de uma 
estrutura única de dados [5]. 

• UMLS: É uma coleção de referências 
cruzadas e outros dados médicos e 
fontes de conhecimento [4]. 

Após o estudo destes padrões, em 
conjunto com os profissionais de cada área, foi 
possível estabelecer o vocabulário padrão. Uma 
vez feito isto, iniciou-se o estudo de quais 
informações deveriam ser de uso comum entre as 
clínicas e quais seriam restritas a cada 
especialidade. 
 Para o estabelecimento do padrão de 
informações entre as clínicas, foram necessárias 
reuniões com todas as áreas juntas para que 
cada uma delas apresentasse os formulários 
utilizados em seu dia a dia e os tipos de controle 
que são feitos. A partir disto, cada área pode 
verificar que informações das outras áreas lhe 
seriam úteis.  
 Este processo foi bastante moroso porém 
bastante valioso, pois se estabeleceu uma 
metodologia de procedimento padrão para as 
clínicas e foi possível detectar redundâncias, bem 
como foi possível também que as áreas 
verificassem que muitas informações dos 
pacientes que poderiam ser valiosas em alguns 
tratamentos podem ser compartilhadas entre as 
clínicas.  
 Esta foi a etapa mais demorada do 
projeto e a partir dela pode-se pensar na 
estruturação da interface do sistema com base 
em visões, ou seja, cada área pode acessar as 
informações comuns a todas e as específicas de 
sua área, bem como as informações de outras 
áreas que não estão classificadas como comum a 
todas mas que são necessárias a determinadas 
áreas. 
 Para tornar a interface a mais amigável 
possível e tentar retratar os formulários de papel 
em uma tela de computador, foram estudados os 
conceitos ergonômicos de Bastien e Scapin em 
1993 [6]. 
 Critérios tais como condução, carga de 
trabalho, controle explícito do usuário; 
adaptabilidade; gestão de erros; homogeneidade; 
significado dos códigos e denominações bem 
como o critério de compatibilidade foram 
estudados e avaliados para a composição da 
interface. 
 Para a implementação do sistema 
utilizou-se  PHP e o Oracle. O PHP segundo 
Converse e Park [7] defini-se como uma 
linguagem e forma de script, server-side, que é 
interpretado pelo servidor web e interage ao lado 
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do servidor para a criação de páginas dinâmicas 
na web.O Oracle, segundo Abramson, Corey e 
Abbey [8] possui sofisticados mecanismos de 
segurança que funcionam através de controle de 
acesso sensitivo dos dados. Isto permite que só 
usuários habilitados possam acessar o sistema e 
fazer alterações, sendo elas restritas ao tipo de 
acesso do mesmo. Rotinas de backup e 
recuperação dos dados são disponibilizados pelo 
sistema, promovendo rápida recuperação dos 
dados através dos arquivos de backup gerados 
pelo sistema. Isto sem dúvida é de suma 
importância para a segurança dos dados em 
saúde. 

A modelagem do sistema foi feita baseada 
em UML. As Figuras 1, 2, 3 e 4 ilustram os use 
cases gerais do sistema. 

 

Dados Nutrição

Dados Fisioterapia

Dados Odontologia

Dados Enfermagem

Dados Fonoaudiologia

Dados Medicina
Cadastra Dados de Saúde

Dados Psicologia

Profissional de 
Saúde

Visual iza Prontuário Integrado

 
Figura  1 – Use case referente ao Profissional da 

Saúde 
 
 

Cadastra Parâmetros Sociais

Cadastra Parâmetros da Saúde

Cadastra Usuário

Administrador

Alterar ou Bloqueia Usuário

 
Figura  2 – Use case referente ao Administrador 

 

Visualiza Relatório Despesas

Cadastra Valores de TratamentosProfissional 
Financeiro

Altera Custo de Tratamentos

 
Figura  3 – Use case referente ao Profissional da 

área Financeira 
 

Cadastra Paciente

Atendente

Agenda Paciente

 
Figura  4 – Use case referente ao Atendente 

 
Como a informação em saúde deve ser 

armazenada por muito tempo (teoricamente por 
toda a vida do paciente), é importante que a 
informação seja armazenada em uma forma 
capaz de resistir a mudanças tecnológicas. Além 
disso, para permitir troca de informações entre 
instituições, é necessário utilizar uma forma de 
representação de documentos da área da saúde 
que seja padronizada e independente de 
plataforma de hardware e software. 
Adicionalmente, as informações contidas nos 
documentos da saúde deveriam poder ser 
apresentadas de forma diferente em diferentes 
aplicações, dependendo da necessidade do 
usuário. 

Sendo assim, quanto aos padrões de 
comunicação, este projeto utilizou o XML O XML 
é um padrão para representação de documentos 
em computador criado pelo W3 Consortium [9]. O 
princípio do XML é, na verdade, muito simples: 
qualquer um pode criar marcações que adicionam 
semântica a um texto dizendo o que significa um 
determinado pedaço de informação. [10]. A Figura 
5 apresenta um trecho do XML Schema utilizado 
pelo sistema. 
 

<xsd:complexType name="tipoIdent"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nome" 

type="xsd:string" length="32"/> 
<xsd:element name="DataNasc" 

type="xsd:date"/> 
<xsd:element name="Naturalidade" 

type="xsd:string" length="32"/> 
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<xsd:element name="Procedencia" 
type="xsd:string" length="32"/> 

<xsd:element name="Sexo" 
type="tipoSexo"/> 

<xsd:element name="Endereco" 
type="tipoEnd"/> 

<xsd:element name="Telefone" 
type="tipoFone"/> 

<xsd:element name="CPF" 
type="xsd:string" length="11"/> 

<xsd:element name="RG" type="xsd:string" 
length="11"/> 

<xsd:element name="Filiacao" 
type="tipoFiliacao"/> 

<xsd:element name="EstadoCivil" 
type="tipoEstCiv"/> 

<xsd:attribute name="Ident" 
type="xsd:long" minOccurs="1" use="required"/> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
Figura  5 – Trecho do XMl Schema utilizado pelo 

sistema 
 

Resultados 
 

O sistema já apresenta toda a parte de 
cadastro pronta, como mostra as figuras 6, 7, 8 e 
9. No momento atual, há um grupo de pessoas 
envolvidas na digitação dos dados dos 
formulários em papel. São cerca de 10.000 
formulários. Espera-se que em agosto todos os 
módulos do sistema estejam devidamente 
testados e validados e os relatórios já estejam 
sendo emitidos. 

 

 
Figura  6 – Tela referente ao cadastro de um 
paciente adulto na visão comum do sistema 

 

 
Figura  7 – Tela referente ao cadastro de um 
paciente criança na visão comum do sistema 

 

 
Figura  8 – Tela referente a anamnese específica 

da Fisioterapia 
 

 
Figura  9 – Tela referente a anamnese específica 

da Nutrição 
 

 
Discussão e Conclusões 
 

O maior problema encontrado até o 
momento no desenvolvimento deste projeto não 
se refere a questões tecnológicas ou de 
armazenamento e sim a forma de lidar com a 
padronização dos procedimentos e termos 
utilizados pelas diversas clínicas. 
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Um outro problema que chamou a atenção 

foi o fato de que na maioria das clínicas, em um 
espaço de 20 dias a 6 seis meses, um paciente 
ganha novas fichas dentro de uma mesma clínica. 
Não devido à necessidade de mais espaço para 
escrita de informações, mas pela troca de 
estagiários disponíveis para o atendimento. Este 
tipo de prática torna-se um problema para um 
sistema computacional. Sendo assim, uma 
mudança de cultura e de estratégia tem que ser 
feita em paralelo ao desenvolvimento do projeto 
junto aos coordenadores de curso, 
coordenadores de clínicas e estagiários. 

Pretende-se continuar a implementação do 
sistema no que diz respeito ao controle da 
evolução clínica do paciente. E posteriormente 
pretende-se inserir módulos de mineração de 
dados no sistema à fim de iniciar um trabalho de 
levantamento de informações que gere um 
processo de prevenção de certas doenças na 
comunidade atendida pela universidade. 
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Resumo 
 

Este é o planejamento do protótipo de um CDROM para o ensino de Enfermagem. 
O tema do CDROM é a Saúde da Mulher e foi utilizado o programa Evereste 5.0 
para construi-lo. O protótipo contém conceitos gerais sobre neoplasias uterinas e 
foi desenvolvido em 2 meses, mas não está construído definitivamente. 

 
Palavras-chaves: 

 
Abstract 

 
This present project is a planing of an educational prototype CDROM for nurse 
teaching. The theme of CDROM is Woman’s Health and are used it for 
construction Everest  5.0 program. The Prototype contain general concepts in 
uterine neoplasia and was developed in 2 months, but not concluded your build 
definily.  
 
1. Introdução:  
As mudanças que ocorrem no  mundo 
a cada dia refletem-se no cotidiano 
das pessoas. As formas de 
comunicação, aprendizado, pesquisa, 
sofreram muitos avanços nas últimas 
décadas. No ensino de temas de 
saúde o uso de ferramentas de 
multimídia vieram acrescentar  mais 
agilidade  ao processo de 
aprendizagem, garantindo mais um 
acesso a pesquisa e revisão de  
 
 

 
conteúdos em ambientes fora da sala 
de aula.O uso de material didático em 
CD-ROM, transforma em realidade 
essa possibilidade, e abre as portas 
para mais uma forma de construir o  
conhecimento e potencializar o 
aprendizado do aluno de 
Enfermagem.  
 
2. Produto 
2.1. Tema proposto 
• Câncer do colo do útero 
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2.2.  Público Alvo 
• alunos do curso de graduação em 

Enfermagem 
 
2.3. Usos e similares 
O material será utilizado durante a 
disciplina de Saúde da Mulher, onde o 
aluno tem necessidade de adquirir 
conhecimentos prévios sobre o câncer 
de colo de útero, fisiopatologia, 
propedêutica, sintomatologia, 
prevenção, diagnósticos de 
enfermagem e intervenções, 
tratamentos. Essa necessidade se dá 
devido a atuação do aluno no ensino 
clínico ( estágio supervisionado), onde 
tem contato com pacientes a nível 
curativo e preventivo. 
 
2.4.  Justificativa  
O ensino da Enfermagem sempre 
seguiu uma linha tradicional na sua 
práxis pedagógica. A ênfase na 
transmissão de conhecimentos e 
assimilação de forma decorativa 
sempre se fez presente, além disso, o 
uso das tecnologias para a discussão 
e apresentação de conteúdos 
disciplinares é pouco desenvolvido, 
devido a resistência que muitos 
professores tem em desenvolver tais 
ferramentas e utiliza-las no ensino, e 
também pelo pouco ênfase na 
formação dos profissionais de 
Enfermagem em informática, 
resultando no escasso material 
produzido específico para a 
Enfermagem [ 1 ] [ 2 ]. Atualmente é 
imprescindível que na formação do 
Enfermeiro desenvolva-se o raciocínio 
clínico, de forma que o indivíduo 
consiga resolver os problemas  
surgem de uma forma científica e 
sistematizada. 
Percebemos a necessidade de termos 
materiais que  auxiliem professor e 
aluno no desenvolvimento de tais 

conteúdos de uma forma atrativa, de 
fácil compreensão, de modo que o 
aluno não lide com conceitos tão só 
de forma abstrata, mas visualize e 
consiga fazer o link entre a teoria e a 
prática. 
 
2.5.  Objetivos 
• Refletir sobre os aspectos de 

saúde da neoplasia de colo de 
útero, e o caráter preventivo 
através da coleta de papanicolau 

• Conhecer as formas de  
propedêutica 

• Detectar os principais diagnósticos 
de Enfermagem 

• Visualizar o consultório de 
Enfermagem e os instrumentos 
necessários para a coleta do 
colpocitológico e colposcopia. 

 
2.6. Metodologia 
 

♦ Fazer o levantamento bibliográfico 
das bases teóricas da 
fisiopatologia, propedêutica e 
tratamento de cada patologia. 

♦ Buscar artigos pertinentes ao 
assunto. 

♦ Coletar imagens e sons a serem 
utilizados. 

 
1. Recursos  
3.1. Software 
• Evereste 5 
• MSWord 97 
• Corel Draw 11 
• Photopaint 11 
• Sound Forge 6 
• Adobe premiere 6.5 
• Adobe After Effects 5.5 
 
3.2. Hardware 
♦ Pentium II 333 MHZ 128 M BYTES 

de memória RAM (DMI) 
♦ HD 9 BYTES 
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♦ Leitor de CD-ROM 40X 
♦ Gravador  6X24 
♦ Placa de som 
♦ Placa de vídeo ATI 8 MB AGP 
♦ Monitor de 14 polegadas 
♦ Impressora HP680C 
♦ Placa de rede 10/100 
 
2. Tempo de produção 
Dois meses 
 
3. Linha pedagógica 
A utilização de recursos didáticos 
através do computador tem ocorrido 
em várias áreas do Ensino, e a 
Enfermagem, vem procurando 
adaptar-se aos novos conhecimentos 
que surgem a cada dia, atualizando 
suas  práticas de Ensino, valendo-se 
de recursos computacionais. 
Segundo Marin [ 2 ], a utilização de 
CAI–Computer-assisted instruction ou 
 instrução auxiliada pelo computador , 
já acontece em várias áreas da 
Enfermagem: 
Obstetrícia, Atendimento de 
Urgências, Farmacologia e outros. 
 A mesma autora também revela 
algumas vantagens no uso desse tipo 
de sistema.  
Como principais vantagens destacam-
se a personalização do ensino através 
da forma independente que o aluno 
usa o recurso em relação a horários e 
tempo, e o fato de encorajar o aluno 
na resolução mais criativa de 
problemas. 
Segundo Motta et al [ 3 ], ao produzir-
se qualquer ferramenta 
computacional, deve-se observar as 
várias abordagem do processo 
Ensino-aprendizagem, levando em 
consideração seus aspectos 
peculiares, mas ao mesmo tempo 
complementares: 

o reforço e repetição dos conteúdos 
do Behaviorismo; a compreensão, 
transformação, armazenamento e uso 
da informação do Cognitivismo; a 
importância da auto–realização e 
crescimento pessoal do Humanismo; 
a construção do conhecimento e a 
compreensão do mundo através de 
elementos mediadores, símbolos e 
trabalho coletivo do Construtivismo. 
Essa mediação pode ocorrer portanto 
através da interação entre o aluno e o 
CD-ROM desenvolvido pelo professor. 
Através da imersão nos conteúdos, o 
aluno constrói ou solidifica o 
conhecimento, prendendo com a sua  
vivência, a vivência dos colegas e do 
professor no ensino clínico e das 
informações adquiridas. 
 
6. Modelagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1  Subclasses 
 
Exames Diagnósticos e tratamento 
Bibliografia 
Links 
Exercício 
 

Neoplasias 
Uterinas 
Elementos 

pedagógicos 
 

 
Hipertexto 

Vídeos, 
narrações, sons 

 

 
Links 

 
Exercícios 

 

CBIS’2004 871

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



6.2 Conteúdos 
Neoplasia Intracervical 
Carcinoma invasivo do colo do útero 
Carcinoma de Endométrio 
 
7. Ficha técnica 
 

Coordenadora: Karen 
Produtora de mídias: Karen 
Trilha sonora: Karen 
Consultora de Enfermagem : Karen 
Trilha e áudio - S&C produções 
Abertura: Direção - Karen  
                Animação- S&C produções

 
 

Figura 1.Projeto Navegacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Legenda: 
 
                     Roteiro indexado 

Neoplasias 
Uterinas 
abertura 

Texto 1 

Imagens 
Vídeo ou 
Narrativa ou 
animação 

 

Links Bibliografia 
Exercício 

Introdução: 
áudio 

Tratamento e 
exames 

 

Menu 
Conteúdo: 
Tipos de 
neoplasia 

Texto 3 Texto 2 
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                      Roteiro guiado- indexado 
 
 
                      Roteiro guiado  
 
 Ponto de entrada 
 

 
 

Figura 2.Projeto Conceitual 
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Introdução 
 

O câncer de colo do útero constitui um 
grave problema de saúde pública no Brasil, bem 
como uma das principais causas de 
morbimortalidade [1}. Apesar disso, trata-se de 
uma doença evitável [2,3,4]. Seu rastreamento é 
realizado pelo exame colpocitopatológico através 
do Programa Nacional de Controle do Câncer de 
Colo do Útero. O Ministério da Saúde, 
promovendo a conscientização das mulheres 
sobre a importância de fazer rotineiramente esse 
exame contribuiu para um aumento do número 
desses exames no município de Campinas, SP. 
Desse modo, aumentaram também os problemas 
relacionados com a coleta do material [5].  

O Laboratório de Citopatologia do Centro 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) 
da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) é responsável por todos os exames 
colpocitopatológicos da Rede Pública de Saúde 
de Campinas e de outros sessenta municípios. O 
laudo do exame colpocitopatológico segue as 
recomendações do Sistema Bethesda e os dados 
são inseridos através de leitura óptica em um 
banco informatizado.  

São objetivos deste trabalho: descrever as 
possibilidades de geração de dados pelo 
InfoColo capazes de auxiliar o gerenciamento 
das ações de controle do câncer do colo uterino 
e informar a experiência de 1999 a 2003 do 
Laboratório de Citopatologia com elaboração de 
relatórios técnicos que avaliam a qualidade das 
amostras de esfregaços cervicais e recomendam 
medidas para melhorar a qualidade das 
amostras. 
 
Metodologia 
 

A requisição de exame 
colpocitopatológico foi modificada a fim de que os 

dados pudessem ser armazenados pela leitora 
óptica, através de um sistema de bolhas 
impressas na mesma linha ou coluna das 
principais informações que seriam transcritas 
(Figura 1). Essas informações são: identificação 
da unidade de atendimento; número de 
matrícula; informações clínicas relevantes; tempo 
deste o exame anterior; finalidade do exame; 
idade; início da atividade sexual (em anos); local 
da colheita; qualidade da amostra; diagnóstico 
microbiológico; diagnóstico citológico; células 
presentes e data da leitura do exame. Nela 
também constam observações clínicas, que 
servirão para auxiliar na investigação 
diagnóstica. Marcadores de texto, em vermelho, 
no item diagnóstico citológico evidenciam as 
lesões mais graves.  

 

 
Figura 1 - Laudo de citologia adaptado para 
leitura óptica. 

 
Este sistema de informações foi 

desenvolvido pelo Serviço de Processamento de 
Dados (SPD) do CAISM – UNICAMP, 
denominado Infocolo e foi implantado em agosto 
de 1998 (Figura 2). Por utilizar marcas óticas, 
possibilita facilmente registrar as informações 
clínicas e os resultados dos laudos, permitindo, 
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atualmente, uma entrada e saída de dados de mil 
registros diários.  

O Infocolo emite por unidade de saúde, 
por município, por mês e por ano. Estes 
relatórios podem mostrar informações sobre 
finalidade do exame, prevalência de diagnósticos 
citológicos e microbiológicos; distribuição etária 
das mulheres que estão realizando exames; total 
de exames por Unidade de Saúde e intervalo 
desde o último exame citológico. Sua interface é 
semelhante ao ambiente Windows com janelas, 
barras de rolagem, formulários, além de várias 
ações acionadas por botões em forma de ícones 
gráficos para facilitar a identificação visual dos 
comandos. Estes relatórios técnicos e 
estatísticos servem para que os municípios e 
suas unidades de saúde avaliem suas atividades. 
Mensalmente os dados são exportados ao 
Sistema Siscolo do Sistema Único de Saúde 
(SUS). O sistema possibilita também a 
visualização e diversas formas de recuperação 
das imagens das citologias. 

 

 
 

Figura 2 – Página de abertura do Sistema 
InfoColo. 

 
Resultados 
 

Em resumo, os relatórios têm mostrado 
que a periodicidade predominante dos exames 
citológicos é anual, que cerca de 20% são 
realizados em mulheres com menos de 25 anos e 
5% em mulheres com 60 anos ou mais. A 
qualidade dos esfregaços pode variar entre 
unidades de saúde de um mesmo município e as 
principais deficiências são ausência de elementos 
representativos da zona de transformação e 
problemas com fixação. Algumas unidades de 
saúde ainda não realizam rotineiramente coleta 
de material do canal do colo uterino. 

Estes relatórios foram enviados aos 
Secretários de Saúde dos 61 municípios que 
encaminham exames citológicos para esse 
Laboratório. 

Tendo em vista estes resultados, no ano 
de 2000 foi realizado um treinamento para 
profissionais de saúde responsáveis pela coleta 
do esfregaço cervicovaginal. 

 
Discussão e Conclusões 
 

Estes relatórios mostram que muitos 
exames são realizados sem atender as Normas e 

Recomendações do Instituto Nacional do 
Câncer/Ministério da Saúde (2000). 

 O planejamento das ações de controle 
do câncer do colo uterino tem sido realizado com 
base em indicadores epidemiológicos. As 
diferenças locais e necessidades de cada 
Unidade de Saúde de um município são 
raramente consideradas como diretrizes para as 
ações de controle. Isso decorre das limitações 
dos sistemas de informações dos municípios, 
dissociados dos organismos responsáveis pelos 
estudos epidemiológicos. 

Com a informatização do Laboratório de 
Citopatologia pôde-se processar e fornecer 
informações mais rápidas capazes de orientar o 
gerenciamento das ações de controle do câncer 
de colo uterino.  

A modificação da ficha, adaptada para 
leitura óptica, e a utilização do sistema 
informatizado permitiram avaliar a qualidade da 
fase pré-laboratorial e propor estratégias para a 
sua melhoria.  
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Introdução 
 

Na Odontologia, um dos problemas é a 
tensão excessiva exercida sobre os dentes, ou 
seja, o ranger dos dentes. Patologias, como o 
bruxismo (Arita, 1990; Mikami, 1977), podem 
causar até a perda do dente. Estima-se que 60% 
dos adultos sofram de bruxismo, cuja origem é 
desconhecida. Numa avaliação de 80 pacientes, 
constatou-se que, de 1.003 lesões bucais, 68% 
eram causadas pelo desgaste por estresse 
(www.medcenter.com). Poder analisar a 
distribuição dessa tensão posta sobre os dentes 
seria de grande importância na Odontologia. A 
simulação computacional é uma ferramenta de 
grande utilidade em estudos de casos que 
oferecem dificuldade para serem analisados in 
vivo. Diferentes áreas de estudo, da biológica às 
exatas, têm-se utilizados desse recurso para 
obter resultados que possam ser “visualizados”, 
auxiliando na conclusões das análises. Assim, 
esse projeto tem, como objetivo, realizar 
simulações computacionais que apresentem, 
como resultados, a distribuição de diferentes 
tensões exercidas sobre os dentes. 

 
Metodologia 
 

As simulações foram realizadas através da 
utilização do software AutoCad, versão 2000, com 
a ferramenta Mechanical Desktop 6 Power pack, 
o qual utiliza o método de elementos finitos para 
análise. Nessa primeira etapa do projeto, foram 
realizadas apenas simulações em duas 
dimensões. O dente escolhido para a análise foi o 
dente primeiro pré-molar superior esquerdo, que 
possui duas raízes.  As dimensões foram obtidas 
através de referências bibliográficas (Figún, 
1989;Serra, 1981) 

Diferentes tensões foram aplicadas sobre 
as malhas, em diferentes ângulos. Os valores 
dessas tensões foram baseadas em valores 
obtidos durante a mastigação e mordida (Bradley, 
1981) 

 
Resultados 
 

A figura 1 apresenta os resultados obtidos 
quando tensões de mastigação foram utilizadas.  

 
 
 
 

Figura  1 
 

 
Figura  1: Distribuição de tensão para o primeiro 

pré-molar superior esquerdo. 
 
Discussão e Conclusões 
 

As simulações mostram como as tensões 
são dissipadas ao longo da estrutura do dente. 
Os resultados apresentados em forma de gráficos 
permitem com que o problema possa ser melhor 
visualizado, colaborando para o desenvolvimento 
de melhores placas que atenuam os sintomas 
causados pelo ranger dos dentes. O software 
utilizado mostrou ser adequado para esse tipo de 
análise. 
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Resumo 
 

Este é o planejamento do protótipo de um CDROM para o ensino de Enfermagem. 
O tema do CDROM é a Saúde da Mulher e foi utilizado o programa Evereste 5.0 
para construi-lo. O protótipo contém conceitos gerais sobre neoplasias uterinas e 
foi desenvolvido em 2 meses, mas não está construído definitivamente. 

 
Palavras-chaves: 

 
Abstract 

 
This present project is a planing of an educational prototype CDROM for nurse 
teaching. The theme of CDROM is Woman’s Health and are used it for 
construction Everest  5.0 program. The Prototype contain general concepts in 
uterine neoplasia and was developed in 2 months, but not concluded your build 
definily.  
 
1. Introdução:  
As mudanças que ocorrem no  mundo 
a cada dia refletem-se no cotidiano 
das pessoas. As formas de 
comunicação, aprendizado, pesquisa, 
sofreram muitos avanços nas últimas 
décadas. No ensino de temas de 
saúde o uso de ferramentas de 
multimídia vieram acrescentar  mais 
agilidade  ao processo de 
aprendizagem, garantindo mais um 
acesso a pesquisa e revisão de  
 
 

 
conteúdos em ambientes fora da sala 
de aula.O uso de material didático em 
CD-ROM, transforma em realidade 
essa possibilidade, e abre as portas 
para mais uma forma de construir o  
conhecimento e potencializar o 
aprendizado do aluno de 
Enfermagem.  
 
2. Produto 
2.1. Tema proposto 
• Câncer do colo do útero 
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2.2.  Público Alvo 
• alunos do curso de graduação em 

Enfermagem 
 
2.3. Usos e similares 
O material será utilizado durante a 
disciplina de Saúde da Mulher, onde o 
aluno tem necessidade de adquirir 
conhecimentos prévios sobre o câncer 
de colo de útero, fisiopatologia, 
propedêutica, sintomatologia, 
prevenção, diagnósticos de 
enfermagem e intervenções, 
tratamentos. Essa necessidade se dá 
devido a atuação do aluno no ensino 
clínico ( estágio supervisionado), onde 
tem contato com pacientes a nível 
curativo e preventivo. 
 
2.4.  Justificativa  
O ensino da Enfermagem sempre 
seguiu uma linha tradicional na sua 
práxis pedagógica. A ênfase na 
transmissão de conhecimentos e 
assimilação de forma decorativa 
sempre se fez presente, além disso, o 
uso das tecnologias para a discussão 
e apresentação de conteúdos 
disciplinares é pouco desenvolvido, 
devido a resistência que muitos 
professores tem em desenvolver tais 
ferramentas e utiliza-las no ensino, e 
também pelo pouco ênfase na 
formação dos profissionais de 
Enfermagem em informática, 
resultando no escasso material 
produzido específico para a 
Enfermagem [ 1 ] [ 2 ]. Atualmente é 
imprescindível que na formação do 
Enfermeiro desenvolva-se o raciocínio 
clínico, de forma que o indivíduo 
consiga resolver os problemas  
surgem de uma forma científica e 
sistematizada. 
Percebemos a necessidade de termos 
materiais que  auxiliem professor e 
aluno no desenvolvimento de tais 

conteúdos de uma forma atrativa, de 
fácil compreensão, de modo que o 
aluno não lide com conceitos tão só 
de forma abstrata, mas visualize e 
consiga fazer o link entre a teoria e a 
prática. 
 
2.5.  Objetivos 
• Refletir sobre os aspectos de 

saúde da neoplasia de colo de 
útero, e o caráter preventivo 
através da coleta de papanicolau 

• Conhecer as formas de  
propedêutica 

• Detectar os principais diagnósticos 
de Enfermagem 

• Visualizar o consultório de 
Enfermagem e os instrumentos 
necessários para a coleta do 
colpocitológico e colposcopia. 

 
2.6. Metodologia 
 

♦ Fazer o levantamento bibliográfico 
das bases teóricas da 
fisiopatologia, propedêutica e 
tratamento de cada patologia. 

♦ Buscar artigos pertinentes ao 
assunto. 

♦ Coletar imagens e sons a serem 
utilizados. 

 
1. Recursos  
3.1. Software 
• Evereste 5 
• MSWord 97 
• Corel Draw 11 
• Photopaint 11 
• Sound Forge 6 
• Adobe premiere 6.5 
• Adobe After Effects 5.5 
 
3.2. Hardware 
♦ Pentium II 333 MHZ 128 M BYTES 

de memória RAM (DMI) 
♦ HD 9 BYTES 
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♦ Leitor de CD-ROM 40X 
♦ Gravador  6X24 
♦ Placa de som 
♦ Placa de vídeo ATI 8 MB AGP 
♦ Monitor de 14 polegadas 
♦ Impressora HP680C 
♦ Placa de rede 10/100 
 
2. Tempo de produção 
Dois meses 
 
3. Linha pedagógica 
A utilização de recursos didáticos 
através do computador tem ocorrido 
em várias áreas do Ensino, e a 
Enfermagem, vem procurando 
adaptar-se aos novos conhecimentos 
que surgem a cada dia, atualizando 
suas  práticas de Ensino, valendo-se 
de recursos computacionais. 
Segundo Marin [ 2 ], a utilização de 
CAI–Computer-assisted instruction ou 
 instrução auxiliada pelo computador , 
já acontece em várias áreas da 
Enfermagem: 
Obstetrícia, Atendimento de 
Urgências, Farmacologia e outros. 
 A mesma autora também revela 
algumas vantagens no uso desse tipo 
de sistema.  
Como principais vantagens destacam-
se a personalização do ensino através 
da forma independente que o aluno 
usa o recurso em relação a horários e 
tempo, e o fato de encorajar o aluno 
na resolução mais criativa de 
problemas. 
Segundo Motta et al [ 3 ], ao produzir-
se qualquer ferramenta 
computacional, deve-se observar as 
várias abordagem do processo 
Ensino-aprendizagem, levando em 
consideração seus aspectos 
peculiares, mas ao mesmo tempo 
complementares: 

o reforço e repetição dos conteúdos 
do Behaviorismo; a compreensão, 
transformação, armazenamento e uso 
da informação do Cognitivismo; a 
importância da auto–realização e 
crescimento pessoal do Humanismo; 
a construção do conhecimento e a 
compreensão do mundo através de 
elementos mediadores, símbolos e 
trabalho coletivo do Construtivismo. 
Essa mediação pode ocorrer portanto 
através da interação entre o aluno e o 
CD-ROM desenvolvido pelo professor. 
Através da imersão nos conteúdos, o 
aluno constrói ou solidifica o 
conhecimento, prendendo com a sua  
vivência, a vivência dos colegas e do 
professor no ensino clínico e das 
informações adquiridas. 
 
6. Modelagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1  Subclasses 
 
Exames Diagnósticos e tratamento 
Bibliografia 
Links 
Exercício 
 

Neoplasias 
Uterinas 
Elementos 

pedagógicos 
 

 
Hipertexto 

Vídeos, 
narrações, sons 

 

 
Links 

 
Exercícios 
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6.2 Conteúdos 
Neoplasia Intracervical 
Carcinoma invasivo do colo do útero 
Carcinoma de Endométrio 
 
7. Ficha técnica 
 

Coordenadora: Karen 
Produtora de mídias: Karen 
Trilha sonora: Karen 
Consultora de Enfermagem : Karen 
Trilha e áudio - S&C produções 
Abertura: Direção - Karen  
                Animação- S&C produções

 
 

Figura 1.Projeto Navegacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Legenda: 
 
                     Roteiro indexado 

Neoplasias 
Uterinas 
abertura 

Texto 1 

Imagens 
Vídeo ou 
Narrativa ou 
animação 

 

Links Bibliografia 
Exercício 

Introdução: 
áudio 

Tratamento e 
exames 

 

Menu 
Conteúdo: 
Tipos de 
neoplasia 

Texto 3 Texto 2 
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                      Roteiro guiado- indexado 
 
 
                      Roteiro guiado  
 
 Ponto de entrada 
 

 
 

Figura 2.Projeto Conceitual 
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Introdução 
 

Um dos desafios que as empresas, 
atualmente enfrentam é desenvolver mecanismos 
que auxiliem a comunicação entre os 
colaboradores, levando informações a todos os 
níveis. [1] 

Esses mecanismos devem possibilitar que 
se crie uma cultura colaborativa entre os 
funcionários, para que as informações sejam 
transmitidas corretamente para a pessoa correta, 
essa é a base da gestão do conhecimento. [1] 

A tecnologia de informação tem um 
importante papel na gestão do conhecimento, ela 
é composta de recursos que sustentam e dão 
suporte aos funcionários para a realização do 
trabalho. [2] 

Não são os dados que dão valor ao 
conhecimento, mas os resultados.[3] A Gestão do 
Conhecimento pode ser vista como uma coleção 
de processos que governa a criação, 
disseminação e utilização do conhecimento, 
apoiadas numa tríade formada por pessoas, 
tecnologia e processos de negócio.[4]  

Nessa busca de criar mecanismos 
colaborativos, possibilitando uma interação entre 
os usuários e os desenvolvedores, foi elaborado o 
projeto de workflow automatizado, que baseia-se 
em uma seqüência de ações ou etapas utilizadas 
em processos, aplicada a tecnologia de 
gerenciamento de solicitações. 

Esse processo de workflow promove a 
aquisição de conhecimento, por permitir que seja 
inserida na solicitação realizada pelo usuário, o 
processo pelo qual essa solicitação percorreu para 
ser concluída e como foi realizada, de modo que 
posteriormente, essas informações possam ser 
extraídas agilizando e auxiliando o 
desenvolvimento de novas solicitações. 

Esse projeto está em implantação no 
Hospital Amaral Carvalho com a finalidade de 
colocar todos as solicitações (que a maioria hoje 
é feita via telefone)  de manutenção, 
desenvolvimento de sistemas, relatórios, e 
qualquer outra solicitação ao Setor de Sistemas 

Corporativos e ao Setor de Sistemas de 
Informações Gerenciais, on-line, para que os 
usuários possam acompanhar o status de sua 
solicitação. 
 
Metodologia 
 
 Para esse projeto, foi desenvolvido um 
software que consiste de uma tela para o 
cadastramento da solicitação pelo usuário, tela de 
acompanhamento informando a atual situação em 
que se encontra sua solicitação, e após a 
conclusão, um tela para que o usuário possa 
avaliar o atendimento, pontuando a qualidade, 
prazo e satisfação sobre a execução do seu 
pedido. O encarregado do setor, acompanha todo 
o processo, definindo a pessoa que realizará o 
atendimento da solicitação, o prazo previsto para 
sua execução e definindo sua prioridade dentre as 
outras solicitações de nossa instituição. 
 A tecnologia utilizada no projeto foi 
linguagem de programação Visual Basic 6.0 e 
banco de dados PostgreeSQL – 7.4.1. 
 
Resultados 
 Esse projeto está em implantação e para a 
fase de testes, foi instalado para 8 usuários 
ligados às Diretorias (Figura 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Tela de Acesso ao Workflow 
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 O usuário realiza o cadastro de sua 
solicitação (Figura 2). 
 

 Figura 2 – Cadastro de solicitações 
 

Quando o coordenador do setor (Sistemas 
Corporativos ou Sistemas de Informações 
Gerenciais) recebe a solicitação, ele define a 
prioridade (Figura 3), o responsável pelo 
desenvolvimento e a previsão, gerenciando 
também todas as solicitações e seus respectivos 
status (Figura 4). 
 

 
Figura 3 – Fluxograma para definição da 

prioridade das solicitações recebidas 
 

Figura 4– Tela de gerenciamento das solicitações 

 Após a conclusão da solicitação, aparece 
pendente ao solicitante, o formulário de satisfação 
do usuário para o seu preenchimento (Figura 5). 
 

Figura 5 – Formulário de Satisfação do Usuário 
 
Discussão e Conclusões 
 
 As solicitações on-line tem diminuído o 
fluxo de papéis e o tempo de início do 
desenvolvimento das solicitações, possibilitando 
ao usuário, um maior grau de satisfação por estar 
sempre informado quanto ao status de sua 
solicitação e a previsão de conclusão. 
 Mesmo estando em fase de testes, esse 
projeto já tem demonstrado sua aplicabilidade na 
Fundação Doutor Amaral Carvalho, facilitando o 
acompanhamento das solicitações tanto por parte 
dos usuários, quanto dos desenvolvedores e dos 
coordenadores dos setores, que também 
conseguem gerenciar os desenvolvimentos 
realizados pelo seu setor. 
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Resumo – Este artigo apresenta a necessidade de desenvolvimento de um sistema  informatizado para a 
escala de trabalho dos profissionais de enfermagem, enfatizando sua importância na redução do tempo 
despendido pelo enfermeiro em sua elaboração, bem como para outras atividades administrativas não 
diretamente ligadas à Assistência de Enfermagem. 
 
Palavras-chave: Informática, Enfermagem, Escala de Trabalho, Assistência de Enfermagem. 
 
Abstract -  This paper shows the necessity for development of an information system for nursing team 
schedule. It also emphasizes the importance of the reduction of the time spent by the nurses in its 
elaboration, and in the others administration activities not directly linked with the nursing care. 
 
Key-words: Informatics, Nursing, Schedule, Nursing Assistance. 
 
 
Introdução 
 

Os enfermeiros gastam um tempo precioso 
na execução de atividades e tarefas 
administrativas que poderiam ser substituídas, 
muitas vezes com maior eficiência e rapidez por 
sistemas informatizados. 

Este artigo demonstra a necessidade de se 
desenvolver um sistema informatizado para e 
elaboração da escala de trabalho dos 
profissionais de enfermagem, uma trabalhosa 
tarefa efetuada pelo enfermeiro e que diminui seu 
tempo na prestação de assistência aos pacientes. 

Pretende-se também mostrar que outras 
atividades administrativas, mesmo que 
diretamente ligadas à assistência de enfermagem 
podem ser substituídas ou auxiliadas por 
sistemas semelhantes. 

 
Sistema de Elaboração da Escala de Trabalho 

O Sistema de Elaboração da Escala de 
Trabalho deve ser desenvolvido utilizando-se 
preferencialmente softwares livres, pois permitirá 
que qualquer instituição possa adquiri-lo e fazer 
uso de seus benefícios, o que softwares 
proprietários muitas vezes inviabilizam pelo alto 
custo de propriedade. Partindo desta premissa, é 
importante que o sistema tenha seu código aberto 
para que possa ser melhorado e aperfeiçoado por 
qualquer pessoa que domine os conhecimentos 
de informática necessários. Isso não impede que 
uma outra versão possa vir a ser desenvolvida 
utilizando-se softwares comerciais. 

O fator custo influencia nesta opção, pois, 
desta forma, equipamentos por outros 
considerados como defasados ou mesmo 

obsoletos poderão ser aproveitados, com 
desempenho muitas vezes superior ao de 
equipamentos novos. Para que tal situação 
ocorra, torna-se necessário utilizar como sistema 
operacional o 1Linux, o PHP (Personal Home 
Page) como linguagem de programação para o 
seu desenvolvimento, o FireBird como 
Gerenciador de Bancos de Dados Relacional e o 
APACHE como Servidor Web2. 

Outra característica importante é que o 
sistema tenha o formato de uma Intranet, ou seja, 
que faça uso do protocolo HTTP (Hypertext 
Protocol – Protocolo de Hipertexto) que é a 
tecnologia utilizada para a exibição de páginas na 
Internet. O sistema terá assim, uma interface 
amigável e já conhecida por muitas pessoas, uma 
vez que a Internet vem sendo divulgada entre a 
população de modo geral, seja por meio das 
empresas, das escolas ou até mesmo de ONGs 
(organizações não governamentais) o chamado 
terceiro setor, que têm levado até as 
comunidades mais carentes o contato com o 
computador e com a Internet. Com a utilização 
dessa tecnologia espera-se que  os enfermeiros 
não tenham grandes dificuldades na sua 
utilização, uma vez que o impacto tecnológico 
será menor do que a utilização de um outro tipo 
de software. 

                                                           
1 Linux é uma Distribuição Livre do Sistema 
Operacional UNIX criada por Linus Torvalds para 
computadores com processadores 386 em diante. 
2 Servidor Web é um programa disponibilizado em um 
computador que administra os serviços comuns a 
Internet, como as Home Pages para os computadores 
de uma rede ou da própria Internet. 
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O fato de utilizar-se o PHP como 
ferramenta de desenvolvimento e da tecnologia 
de Intranet, por meio do protocolo HTTP, facilitará 
também o trabalho de manutenção deste 
software, uma vez que sua instalação se fará 
apenas no computador que será o servidor3 deste 
serviço, fato que não impede que o sistema seja 
instalado em uma única máquina ao invés de uma 
rede de computadores.  

Uma outra grande vantagem de se utilizar 
esta configuração de softwares para a 
composição do sistema é o fato de existirem 
versões para os sistemas operacionais4 
Windows5 e Linux, dando grande versatilidade a 
ele e não sendo necessário que se faça um 
grande investimento em tecnologia específica 
para a sua implantação, seja em que plataforma6 
for, Windows ou Linux. 

O fato de ser por assim dizer, construído 
para funcionar sobre uma rede, traz a vantagem 
de não estar restrito a um único equipamento 
que, em um determinado momento, pode estar 
sendo utilizado por uma outra pessoa. Há assim, 
a versatilidade de utilização então de um outro nó 
da rede onde está instalado. Pode-se até mesmo, 
configurá-lo para que seja acessado remotamente 
através da Internet, uma vez que utiliza o mesmo 
protocolo de funcionamento. Este fato, porém, 
deve ser analisado com muito cuidado por 
medida de segurança, pois envolve a utilização 
de outros softwares capazes de impedir que 
pessoas indevidas, e por vezes, mal 
intencionadas, sejam capazes de acessar o 
sistema e assim ter acesso aos dados nele 
coletados. 

Como se pode notar, a facilidade que esta 
configuração pode proporcionar, faz com que se 
vislumbre uma infinidade de dificuldades que 
podem ser solucionadas por meio desta 
tecnologia, como a coleta de dados na 
assistência de enfermagem junto ao leito do 
paciente. Em um sistema convencional, baseado 
em programas que não utilizam a tecnologia da 
Internet, torna-se necessário que exista um 
computador o mais próximo possível do local 
onde estes dados serão coletados, aumentando o 
investimento necessário e, portanto o custo de 
implantação, treinamento e propriedade, pois, em 
muitos casos, quando estes programas são 
                                                           
3 Servidor é um computador que disponibiliza e 
fornece programas e informações para os 
computadores de uma rede. 
4 Sistema Operacional é o programa que faz controla os 
recursos do computador como memória e discos. É 
sobre o Sistema Operacional que os demais programas 
são construídos. 
5 Windows é um sistema operacional comercializado 
pela Microsoft. 
6 Plataforma é a maneira usual pela qual se faz 
referência a um determina sistema operacional 
instalado. 

desenvolvidos utilizando-se software proprietário, 
seu custo é calculado no número de instalações 
ou de usuários. Além destes fatores, o nível de 
dificuldade de manutenção aumenta, pois, 
quando forem feitas modificações no sistema, 
todos os computadores onde ele estiver instalado 
deverão ser atualizados com a nova versão. Em 
alguns casos, esta pode ser uma operação 
simples, porém, em outros, pode-se levar horas 
em cada ponto da rede onde o sistema está 
instalado, dependendo evidentemente da 
complexidade das mudanças efetuadas. 

Por meio da tecnologia da Internet, podem 
também serem utilizados computadores portáteis 
como os PalmTops e HandHelds7, porém para 
que exista uma atualização imediata dos dados 
sobre o paciente ou atividade, faz-se necessário a 
criação de uma rede Wireless8 que  é uma rede 
de computadores, porém sem o uso de cabos 
para interligá-los. O problema deste tipo de rede 
está na segurança, pois os dados trafegam pelo 
ar e por isso devem ser encriptados9, pois caso 
contrário, qualquer pessoa pode ter acesso a eles 
e “rouba-los” facilmente com o uso de 
equipamento e conhecimento técnico adequado. 

A preocupação com a segurança, portanto 
é grande uma vez que as informações sobre os 
pacientes não podem ser expostas a estranhos. 
Tome-se como exemplo, uma pessoa de vida 
pública que venha se tratar em determinado 
hospital que utilize essa tecnologia e não tome as 
devidas precauções na proteção dos dados, suas 
informações seriam facilmente conseguidas por 
outras pessoas que viessem a ter interesse no 
conhecimento delas, como, por exemplo, 
jornalistas. 

Tratando-se especificamente do Sistema 
de Elaboração da Escala de Trabalho de 
Profissionais de Enfermagem, sua utilização 
poderá se dar, prioritariamente, em um único 
ambiente, dispensando assim o uso de redes 
Wireless e até mesmo o uso de redes comuns.  

 
Benefícios do sistema para a Enfermagem 

 
Os  benefícios deste sistema  serão muitos, 

pois envolve a contemplação de vários fatores, 
muitos deles inflexíveis tais como as leis que 
regem o trabalho destes profissionais; interesses 
pessoais como, por exemplo, pedidos de folga em 
determinados dias por motivos particulares; 
licenças por motivo de saúde; férias e faltas, 
abonadas ou não, dentre outros. 

                                                           
7 Computadores portáteis, que cabem na palma da mão 
e que possuem recursos de organização pessoal e 
comunicação móvel. 
8 Rede Wireless é uma rede sem fio. 
9 Encriptar ou criptografar significa converter uma 
informação em um código secreto, de forma a não ser 
utilizada sem que seja decodificada antes. 

CBIS’2004 888

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



Todos estes fatores tornam a sua 
elaboração uma árdua tarefa tomando uma parte 
do tempo em que enfermeiro deveria estar no 
pleno exercício de suas funções na assistência 
aos pacientes.  

É importante salientar que o enfermeiro 
jamais deixará de tomar a decisão final para a 
elaboração da escala de trabalho, pois o sistema 
procurará a melhor solução possível dentro de 
uma série de restrições, como as anteriormente 
aqui citadas, já que o sistema é “frio”, ou seja, o 
nível de satisfação que se obterá através dele 
pode não ser o mais adequado. Caberá então 
realizar as mudanças necessárias para melhor 
atender tanto às solicitações dos funcionários 
quanto às necessidades da instituição, dentro das 
possibilidades. 

O que o se propõe é criar uma sugestão o 
mais próximo possível do ideal fazendo com que 
este sistema se qualifique como um sistema de 
apoio à decisão, decisão esta que é a elaboração 
final do escala de trabalho. A grande vantagem 
está na diminuição do tempo gasto pelo 
enfermeiro na sua elaboração. 

 
A utilização da técnica de pesquisa 
operacional 
 

FIGUEIRA ( 2002), utilizou em seu estudo, 
o Método do Transporte para otimizar o horário 
de trabalho dos atendentes de enfermagem.   

A conversão deste modelo para elaborar a 
escala de trabalho esbarra no problema do custo. 
O que se pretende medir não é o custo 
monetário, mas sim, a satisfação dos funcionários 
quanto ao atendimento de suas preferências ou 
necessidades por parte da instituição e, para que 
isso possa acontecer, faz-se necessário 
“quantificar” esta satisfação, o que pode ser 
conseguido usando-se o Método de Análise 
Hierárquica, desenvolvida por Thomas L. Saaty 
(Fig 1) que constitui em uma tabela de 
quantificação utilizada em sistemas de apoio a 
decisão com multicritérios, que é o caso da 
escala de trabalho de funcionários. 

Ainda segundo a proposta de FIGUEIRA, 
(2002), utiliza-se para quantificar esta satisfação 
alguns critérios como escolaridade, eficiência e 
tempo de serviço na instituição e preferências das 
folgas, dando prioridade entre elas através do 
método de Saaty, ou seja, quanto maior o valor, 
maior a prioridade sobre outro item. Com base 
nestes dados, chega-se a um índice que será 
multiplicado pelos dados dos funcionários e 
somados, chegando-se assim a um valor que 
pode ser analisado das seguintes formas: 
Minimizar a Insatisfação ou Maximizar a 
Satisfação.  

Leve-se em consideração também o nível 
de necessidade de cada setor e período no qual o 
funcionário trabalha, pois na hora de se criar a 
escala de trabalho, alguns funcionários poderão 

estar indisponíveis para aquele período a ser 
trabalhado, por inúmeros motivos. 

 
Fig 1  Escala de Julgamento proposta por 

Saaty 
Intensidade  Definição 

1 Mesma importância 

4 Importância pequena de uma 
sobre a outra 

5 Importância grande ou 
essencial 

7 Importância muito grande ou 
demonstrada 

9 Importância Absoluta 
2,4,6,8 Valores Intermediários 

 
 
Sendo assim, o sistema permitirá atender a 

todas as restrições impostas à confecção da 
escala de trabalho dos funcionários, diminuindo 
seu tempo de elaboração e permitindo que o 
enfermeiro responsável por sua elaboração use 
melhor seu tempo na assistência aos pacientes 
ao invés de gastá-lo com esta trabalhosa tarefa. 

Além disso, haverá a diminuição de 
possíveis erros e reclamações referentes a sua 
elaboração por parte dos funcionários envolvidos, 
pois seu nível de insatisfação será minimizado, 
atendendo-se ao máximo as solicitações por eles 
feitas, mas priorizando-se as necessidades da 
instituição, tempo de serviço e idade, 
respectivamente. 
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Resumo – Este trabalho objetiva, principalmente, mostrar experimentalmente que o uso de sistemas 
especialistas de apoio à decisões pode contribuir para a melhoria do processo educativo, servindo como uma 
ferramenta auxiliar na construção do conhecimento no curso de fisioterapia. Nessa perspectiva, foi desenvolvido 
um protótipo de um Sistema Especialista visando auxiliar no processo de apoio à decisões para exames 
ortopédicos de ombro, cotovelo e punho, utilizando o Shell de Inteligência Artificial Expert Sinta.  
 
Palavras-chave: Sistemas especialistas, Exame ortopédico, Processo educativo, Fisioterapia. 
 
Abstract -. This work aims at, mainly, to show experimentally that the use of specialist systems of support to the 
decisions can contribute to the improvement of the educational process, serving as an auxiliary tool in the 
construction of the knowledge in the physiotherapy course. In that perspective, a prototype of a Specialist 
System was developed seeking auxiliary in the process of support to the decisions for orthopedical exams of 
shoulder, elbow and fist, using Shell of Artificial Intelligence Expert Sinta. 
 
Key-words: Specialist Systems, Orthopedical Exam, Process educational, Physiotherapy. 
 
 
Introdução 
 

Ao lidar com traumatismos e com doenças 
incapacitantes, o fisioterapeuta se posiciona como 
um profissional de linha de frente [1]. Nesse 
sentido, a Fisioterapia, vem se aprimorando 
paulatinamente, de forma a desenvolver, a cada 
dia, novos métodos de tratamento bem como 
instrumentos que facilitem e complementem o 
diagnóstico. 

Segundo Hebert e Xavier [2], com o enorme 
desenvolvimento da ortopedia e traumatologia nas 
últimas duas décadas, tornou-se uma tarefa quase 
impossível o domínio de todos os ramos da 
especialidade, criando-se subespecialidades 
ortopédicas, com respectivas sociedades científicas 
(mão, ombro, coluna, quadril, joelho, tornozelo e 
pé). 

Esses segmentos corporais são 
freqüentemente acometidos por traumatismos, 
lesões por esforços repetitivos, doenças 
inflamatórias e afecções degenerativas, o que 
provoca dor e até perda da função. Nesse contexto 
a Fisioterapia assume um papel de grande 
relevância, desde a atenção primaria (prevenção), 
até a terciária (reabilitação). Para alcançar os fins e 
objetivos propostos, utiliza recursos físicos e 

naturais, de ação isolada ou conjunta em 
eletrotermofototerapia, hidroterapia, mecanoterapia,  
cinesioterapia e diversas técnicas em terapia 
manual. 

Para se chegar ao sucesso de um tratamento 
é necessário, ao profissional fisioterapeuta, um 
conhecimento anatomo-fisiológico e patológico, 
semiológico, além da interpretação de exames de 
imagem e laboratório, o que lhe proporcionará uma 
fundamentação para um diagnóstico correto. 
Diagnóstico esse, que segundo Hebert e Xavier [2], 
em 80% dos casos pode ser realizado através de 
uma cuidadosa história e num detalhado exame 
físico. 

Segundo Magee [3], a finalidade da avaliação 
é buscar a compreensão completa e clara dos 
problemas do paciente, a partir da perspectiva do 
examinador/examinado, e a base física dos 
sintomas que levaram o paciente a se queixar. Para 
Gross [4], a habilidade de examinar uma articulação 
completa e acuradamente é uma parte crítica do 
processo diagnóstico para o examinador, e isso se 
dá, pois o mesmo que avalia um problema 
ortopédico deve possuir um conhecimento completo 
de anatomia, biomecânica e cinesiologia, além de 
uma compreensão da estrutura, do propósito e da 
resposta dos vários tecidos que compõem o corpo 

CBIS’2004 891

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



humano. 
Diversos estudiosos desenvolveram uma 

seqüência lógica de avaliação e testes ortopédicos, 
os quais são utilizados para verificar qual a parte do 
sistema músculo-esquelético está comprometida.  
Uma avaliação completa do sistema 
musculoesquelético, requer tempo e experiência do 
estudante, o que dificulta muitas vezes o processo 
educativo, pois o primeiro contato se da nas 
disciplinas do ciclo básico, onde esse ainda não 
possue uma grande vivencia com pacientes. 

Nessa perspectiva, a informática emerge 
como um importante instrumento para auxiliar no 
processo educativo. Dentre as diversas técnicas 
computacionais, podemos destacar os sistemas 
especialistas, por possibilitarem a realização de 
experimentos/simulações que podem vir a auxiliar 
na construção do conhecimento.   

Sendo assim, o presente artigo objetiva 
mostrar experimentalmente que o uso de sistemas 
especialistas de apoio à decisão em exames 
ortopédicos podem contribuir de forma significativa 
no estudo e realização de diagnóstico das 
patologias traumato-ortopédicas que comprometem 
as articulações do Ombro, Cotovelo e Punho, 
servindo como ferramenta auxiliar no processo 
educativo para as disciplinas que abordam a 
utilização de exames ortopédicos. 

Este artigo está organizado em cinco seções. 
Na Seção 2 será apresentada uma breve visão 
sobre sistemas especialistas. Na Seção 3 
apresentaremos aspectos importantes sobre o Shell 
de Inteligência Artificial Expert Sinta.  A 
metodologia utilizada na criação da base de 
conhecimento será abordada na Seção 4 e, 
finalmente serão apresentados na Seção 5 a 
discussão e conclusões obtidas. 
 
2. Sistemas Especialistas: uma breve 
visão 
 

Sistemas Especialistas são sistemas de 
computação que realizam funções semelhantes 
àquelas normalmente executadas por um 
especialista humano. Esses sistemas usam 
representação de conhecimento ou perícia humana 
num domínio particular de forma a executar funções 
semelhantes às de um especialista, e este 
conhecimento é representado por algum formalismo 
para representação do conhecimento [5] 

O sistema especialista é “informado” sobre 
as características do problema e decide, durante o 
processamento, qual o caminho mais provável de 
conter a solução.  

Uma das principais aplicações para os 
sistemas especialistas são os sistemas de 
diagnóstico. Esses sistemas são capazes de 

deduzir possíveis problemas a partir de 
observações ou sintomas.  

A arquitetura de um sistema especialista é 
dividida por dois componentes básicos: um banco 
de informações que contenha todo o conhecimento 
relevante sobre o problema de uma forma 
organizada (base de conhecimento); um conjunto 
de métodos inteligentes de manipulação destes 
conhecimentos, os mecanismos de inferência. 
Apesar das limitações das máquinas, é possível a 
construção de sistemas especialistas com alto grau 
de desempenho, dependendo da complexidade de 
sua estrutura e do grau de abrangência desejado, 
sendo a arquitetura mais comum a que envolve 
regras de produção (production rules). 

 
3. O Shell de Inteligência Artificial 
Expert Sinta 
 

O Expert Sinta é uma ferramenta 
computacional (shell) que utiliza técnicas de 
Inteligência Artificial para geração automática de 
sistemas especialistas, criada pelo Grupo SINTA 
(Sistemas Inteligentes Aplicados) do Laboratório de 
Inteligência Artificial (LIA) da Universidade Federal 
do Ceará [6]. Esta ferramenta utiliza um modelo de 
representação do conhecimento baseado em 
regras de produção e probabilidades, tendo como 
objetivo principal simplificar o trabalho de 
implementação de sistemas especialistas através 
do uso de uma máquina de inferência 
compartilhada, da construção automática de telas e 
menus, do tratamento probabilístico das regras de 
produção e da utilização de explicações sensíveis 
ao contexto da base de conhecimento modelada.  

Entre as características do Expert Sinta 
podemos citar: interface gráfica, fácil de usar, 
utilização de encadeamento para trás, fatores de 
confiança, ferramentas de depuração e 
possibilidade de incluir ajudas on-line para cada 
base. Maiores detalhes sobre a ferramenta podem 
ser obtidos junto ao Laboratório de Inteligência 
Artificial da Universidade Federal do Ceará [6]. O 
usuário do Expert Sinta não precisa possuir 
qualquer conhecimento de programação, apenas 
saber interagir em ambientes visuais. 

Para gerenciar uma base de conhecimento 
neste Shell, é preciso fornecer ao sistema os 
seguintes dados: as variáveis (problemas, fatores 
que devem ser observados), as regras, perguntas 
(interação com o usuário do sistema especialista), e 
objetivos (o resultado de uma consulta). 

O fato do Expert Sinta já possuir uma 
máquina de inferência, parte integrante da 
arquitetura de um sistema especialista, permite que 
nos preocupemos apenas com a representação do 
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conhecimento, pois cabe ao Shell interpretar esse 
conhecimento e executá-lo. A base de 
conhecimento gerada nesse trabalho contém um 
banco de informações relevantes sobre os exames 
ortopédicos de ombro, cotovelo e punho. 
 
4. Metodologia utilizada para a 
construção da base de conhecimento 
 

O Sistema Especialista de apoio à decisão 
em exames ortopédicos do ombro, cotovelo e 
punho foi gerado com o uso do  Shell Expert Sinta, 
que utiliza regras de produção para modelar o 
conhecimento humano. Para a geração da base de 
conhecimento do sistema foi utilizado o fluxograma 
de representação sistematizada do exame por 
articulação, segundo Cipriano [7], além de 
entrevistas com especialistas. 

A base de conhecimento foi implementada 
em forma de regras, num total de 31 (Figura 1). 
Essas regras de produção foram produzidas no 
estilo SE ... ENTÃO, com a possibilidade de 
inclusão de conectivos lógicos, relacionando os 
atributos no escopo da base,  conforme Figura 2. 

 
Figura 1 – Regras do Sistema Especialista para o 

exame ortopédico de ombro, cotovelo e punho. 

Cada regra gerada leva em consideração os 
seguintes parâmetros: a história da dor relacionada 
a cada articulação; a amplitude de movimento; os 
testes ortopédicos relacionados com cada exame; 
e, finalmente, a radiologia (conforme o esquema 
proposto por Cipriano [7]). 

Para a execução do Sistema Especialista, o 
usuário deve escolher para qual exame ele deseja 

realizar a consulta ao sistema, se ombro, cotovelo 
ou punho. É possível realizar consulta para um ou 
mais exames simultaneamente. A Figura 3 mostra a 
tela utilizada para que o usuário escolha a 
articulação que deseja realizar a consulta ao 
Sistema Especialista. 

 
Figura 2 – Regra 24 do Sistema Especialista para o 

exame ortopédico de ombro, cotovelo e punho. 

Em seguida, após a escolha do exame, o 
usuário deve responder as perguntas geradas 
acerca da articulação escolhida, as quais estarão 
relacionadas à história de dor, à amplitude de 
movimento e testes necessários para a conclusão 
do diagnóstico. 

Na Figura 2 podemos observar a regra 24, 
na qual estão as condições para que o sistema 
possa chegar à conclusão que, segundo as 
informações fornecidas pelo usuário, o diagnóstico 
apresentado é síndrome do túnel do carpo. Para 
essa conclusão o sistema verificou as seguintes 
condições: se o exame ortopédico selecionado era 
de punho; se a dor estava relacionada com história 
de uso excessivo; a amplitude de movimento ativo 
e passivo; se um dos testes Sinal de Tinel do 
Punho, Teste de Phalen, Teste de Phalen Inverso, 
Teste do Torniquete ou Teste de pinçamento foram 
positivos, sugerindo a existência da síndrome do 
túnel do carpo; se os estudos de condução nervosa 
foram positivos, indicando a neuropatia de 
compressão da Síndrome do Túnel do Carpo. Se a 
regra for satisfeita, ENTÃO o sistema conclui que o 
diagnóstico do exame ortopédico do punho é 
Síndrome do Túnel do Carpo. 
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Podemos observar também na regra 24, 
apresentada na Figura 2, que foram utilizados os 
conectivos lógicos E e OU. Esses conectivos foram 
necessários também para a geração das demais 
regras da base de conhecimento. 

 
Figura 3 – Tela do Sistema Especialista onde o 

usuário deve selecionar sobre qual exame 
ortopédico ele deseja realizar consulta. 

Após a execução do conjunto de perguntas 
existentes, o sistema faz o processamento das 
informações e em seguida exibe o resultado para a 
consulta realizada. 

Na Figura 4 podemos visualizar como o 
sistema exibe o resultado para uma consulta 
realizada na base de conhecimento.  

A janela de resultados está dividida em 
quatro guias, onde podemos encontrar o resultado 
propriamente dito da consulta realizada, uma janela 
(histórico) com todos os passos e instanciações 
realizadas pela máquina de inferência, uma terceira 
guia exibindo todos os valores atribuídos a todas 
variáveis da base e, finalmente, na quarta guia é 
possível visualizar todas as regras do sistema 
especialista. Essa guia é de grande importância 
pois assim o aluno pode observar como o sistema 
chegou ao diagnóstico apresentado. 

 
Figura 4 – Resultado de uma consulta realizada no 

Sistema Especialista, para exame ortopédico do 
ombro com história de dor por trauma. 

 
5- Discussão e conclusões 
 

O protótipo apresentado neste trabalho 
abrange apenas o processo de identificação dos 
sinais e sintomas de natureza ortopédica referidos 
pela pessoa entrevistada, lembrando portanto, da 
necessidade de se utilizar no processo de 
investigação exames complementares para auxiliar 
na realização do diagnóstico. 

O usuário deve utilizar o sistema para 
auxiliá-lo na tomada de decisão acerca do 
diagnóstico equivalente à patologia apresentada no 
paciente, mas para isso, é necessário que ele faça 
uma análise completa do estado do entrevistado. 

Quanto à história da dor, por exemplo, é 
necessário que o examinador (usuário do sistema) 
faça uma avaliação completa e meticulosa para 
avaliar a condição do paciente. Essa história deve 
concentrar-se na queixa principal (porém não se 
limitando à ela), sua história pregressa, familiar, 
ocupacional e social [7]. 

O examinador deve avaliar a amplitude de 
movimentos ativo e passivo. A avaliação da 
amplitude do movimento ativo deve ser efetuada 
para verificar a função física de uma parte do corpo, 
e a avaliação do movimento passivo é capaz de 
fornecer uma quantidade importante de informação 
a respeito da patologia subjacente. Após essa 
avaliação cuidadosa, o usuário do sistema deve 
informar se o resultado dos testes da amplitude de 
movimentos é indicativo da patologia suspeitada. 

O examinador (usuário do sistema) deve 
conhecer também os procedimentos necessários 
para a realização dos testes ortopédicos à cada 
entidade diagnóstica, onde o seu resultado (se 
positivo ou negativo) poderá ser indicador ou não 
da patologia suspeitada. A testagem física positiva 
não é diagnóstica por si própria, mas parte 
integrante de uma avaliação clínica completa.  

Como podemos observar, os processos 
patológicos envolvem o uso de: sinais e sintomas 
clínicos, exame físico, conhecimento da patologia e 
mecanismos de lesão, teste de provocação e 
técnicas laboratoriais e imageamento diagnóstico. 
Logo, a utilização de um sistema que possa auxiliar 
no processo de tomada de decisões acerca da 
entidade diagnóstica apresentada pelo paciente, é 
de fundamental importância para o processo 
educativo pois possibilita a realização de 
simulações, representativas de situações 
concretas. 

A partir destas simulações, o aluno poderá 
construir o seu conhecimento, testando os aspectos 
observados por ele na avaliação clínica efetuada no 
paciente. Além disso, o sistema fornece ao usuário 
informações de quais regras foram satisfeitas para 
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o diagnóstico apresentado, possibilitando ao aluno 
verificar o por quê daquele diagnóstico. 

É importante destacar que esse sistema não 
exclui a necessidade do aluno conhecer 
amplamente todos os aspectos relevantes para a 
realização do diagnóstico dos exames ortopédicos 
de ombro, cotovelo e punho, mas possibilita a ele a 
realização de consultas e verificação da sua 
aprendizagem acerca da base de conhecimento 
construída. 

O sistema especialista proposto por esse 
trabalho, foi aplicado em uma turma do Curso de 
Fisioterapia da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia, na disciplina Informática Aplicada a 
Saúde, o qual percebemos que os alunos não 
tiveram dificuldades na utilização do sistema, 
puderam fazer pesquisas através das informações 
geradas pelo sistema (histórico e informações do 
sistema) buscando a compreensão dos resultados 
apresentados pelo sistema especialista após a 
realização de uma consulta. A partir desse sistema, 
eles tiveram o primeiro contato com o assunto. 

Pretende-se ser feita uma nova aplicação e 
avaliação, em uma turma da disciplina da área  
específica, onde o sistema será utilizado como um 
recurso auxiliar e complementar das aulas teóricas. 

Assim o sistema desenvolvido será utilizado 
na disciplina que trabalhe o conteúdo em questão 
(Exames ortopédicos do ombro, cotovelo e punho), 
onde os alunos poderão através de simulações 
clínicas testarem seus conhecimentos e avaliarem 
a aprendizagem dos conceitos apresentados.  

Esse sistema está em fase inicial de 
aplicação e avaliação por discentes e docentes da 
disciplina Informática Aplicada a Saúde e disciplina 
de área especifica do curso de Fisioterapia. 

Como possibilidade de trabalhos futuros 
gostaríamos de destacar a importância da inclusão 
no protótipo os exames ortopédicos cervical, 
torácico, lombar, sacroilíaco, articulação do quadril, 
joelho, tornozelo e pé, mão e temporo-mandibular 
bem como as possíveis conexões do acometimento 
ortopédico associado ou referido com outras 
patologias a partir do próprio sistema músculo-
esquelético ou com etiologia distante do mesmo, ou 
seja, processos patológicos que se manifestam 
com ou sem presença de sinais e sintomas mas 
que repercutem em regiões do corpo de forma 
localizada ou generalizada. Seria importante 
também implementar um sistema, que a cada 
exame feito, fosse armazenado de forma a construir 
um histórico do paciente, e com isso, poder 
visualizar um quadro de evolução a partir das 
intervenções realizadas. 
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SPLAC: Sistema de planejamento para utilização
em braquiterapia com placas oftálmicas
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Resumo - A braquiterapia oftálmica consiste na introdução de uma placa de material radioativo nos olhos de
um paciente  para  tratamento  de tumores  oculares.  A dose  de  radiação a  ser  tomada  pelo  paciente  é
prescrita por médicos e o tempo de aplicação do material  é calculado através de curvas de calibração
fornecidas pelos fabricantes das placas. Em geral, os cálculos são feitos manualmente, considerando-se o
tipo de radioisótopo utilizado, a energia deste, a meia vida, a taxa de decaimento do material e a distância da
aplicação da dose radioterápica.  De forma a automatizar e oferecer  precisão no cálculo relacionado à
permanência da placa nos olhos do paciente, este trabalho produziu um calculador de tempo de taxa de
dose  de  placas  de  rutênio  106,  capaz  de  auxiliar  na  especificação  de  um  determinado  procedimento
radioterápico.

Palavras – Chave: Informática Médica, braquiterapia, sistema de planejamento, placas oftálmicas. 

Abstract -  The ophthalmic  brachiterapy consists of the introduction of a plate of radioactive material in the
eyes of a patient for treatment of ocular tumors. The dose of radiation to be taken by the patient is prescribed
by doctors and the time of application of the material is calculated through curves of calibration supplied by
the  manufacturers  of  the  plates.  In  general,  the  calculus  are  made  manually,  considering  the  type  of
radioisotope used, its energy of this, the half life, the tax of decline of the material and in the distance of the
application of the radiotherapy dose. To automatize and to offer precision in the calculation related to the
permanence of the plate in the eyes of the patient, this work produced a dose tax time calculator of ruthenium
106, capable to assist in the specification of one determined radiotherapy procedure.

Key – words: Medical Informatics, brachiterapy, projecting system, ophthalmic plates.

Introdução

A palavra braquiterapia tem origem grega
(brachys = curto; terapia = tratamento) definindo
uma forma de tratamento usada para tratamento
de tumores, na qual a fonte radioativa é colocada
no  interior  ou  muito  próximo  aos  tumores.  A
braquiterapia pode ser diferenciada pela taxa de
dose de radiação e pelo local  de aplicação.  Na
braquiterapia com altas taxas de dose, o material
radioativo  permanece  por  poucos  minutos  no
interior  do  organismo,  tempo  suficiente  para  a
liberação  da  dose  ideal  de  radiação.  Quando
baixas  taxas  de dose são utilizadas, a fonte  de
radiação deve ser  mantida  no interior  do  corpo
durante um período mais prolongado, geralmente
por  poucos  dias,  ou  implantada  definitivamente
[1], [2]. 

A  braquiterapia  oftálmica  consiste  em
colocar uma fonte de radiação côncava próxima
ao  tumor  e  deixá-la  de  acordo  com  o  tempo
necessário para que o volume tumoral receba a
dose prescrita pelo médico [3],[4]. 

A Figura 1 mostra uma visão tridimensional
de uma placa instalada próxima a um tumor no
globo ocular.

Figura 1 - Visão de uma placa sobre um eixo
tridimensional [3]

Este  trabalho  apresenta  o
desenvolvimento de um sistema de planejamento
utilizado para cálculo do tempo de permanência
de  placas  oftálmicas  de  Rutênio  106  em
braquiterapia  Oftálmica.  Pretende-se  que  o
programa,  aqui denominado SPLAC, auxilie  nos
procedimentos  braquiterápicos  oferecendo
precisão  e  agilidade  no  cálculo  das  doses
prescritas. 
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Metodologia

O programa visa otimizar os cálculos para
uma  correta  aplicação  da  dose.  Quando  um
paciente  precisa  receber  X  cGy  (grandeza  que
designa  dose  absorvida  em  um  tecido)  em  um
tumor  localizado  a  Y  de  profundidade  (em
milímetros),  além  dos  dados  da  prescrição
médica,  devem  ser  considerados  os  dados  do
fabricante  da  placa.  Esses  dados,  contidos  na
base de dados com informações do fabricante da
placa, incluem a meia vida do material, a data de
calibração da placa e a taxa de dose inicial,  na
data de calibração especificada para determinadas
profundidades, ou seja, distância da base do lado
côncavo  da  placa,  onde  se  encontra  o  material
radioativo.  É  necessário,  em  um  pré-
processamento,  calcular  a  taxa  de  dose  D
considerando a taxa de dose inicial Do (na data de
calibração da curva feita pelo fabricante) e o fator
de decaimento de acordo com a equação (1):

teDoD 
..

   (1)

O fator de decaimento é dado pela equação (2):

e - t,    (2)

Onde λ é dado pela equação (3):
 

= 0,693/T1/2     (3)

e
t é o tempo transcorrido da data de calibração até
a data de utilização;
T1/2 – meia vida;

No  processamento,  propriamente  dito,
devem  ser  considerados  os  dados  da  taxa  de
dose para cada profundidade  de acordo  com a
equação (4):

D’= Do’e-t (4)

A  última  etapa  é  a  conversão  temporal
que é a transformação de dose para o tempo de
permanência  da  placa  no  paciente.  Ainda,  o
sistema  ira  armazenar  informações  sobre  as
curvas  de calibração  considerando-se  o  tipo  de
placa, seu diâmetro, peso, data de aplicação, raio,
eixo central, etc. A interface de saída mostra os
resultados dos cálculos para a placa considerada.
A Figura 2 mostra a arquitetura do sistema.

Figura 2 – Arquitetura do sistema

A  ferramenta  de  desenvolvimento  do
programa, em sua primeira versão é C++ Borland
- Versão 6 para Windows. A figura 3 mostra uma
tela do programa. 

Figura 3 – Tela do SPLAC

Resultados

O  sistema  segue  o  modelo  de  ciclo  de
vida evolutivo da Engenharia de Software [5],[6]. A
primeira  versão,  de  fácil  manuseio,  observou  a
ergonomia da interface, que é quesito importante
para  os  usuários  acessarem  o  sistema  com
rapidez e providenciar  os  procedimentos  para a
prescrição médica de maneira precisa. O sistema
permite o armazenamento de dados do paciente e
possui a facilidade de inserção de uma base de
dados composta por diversos modelos de placas
oftálmicas de fabricantes. 

Discussão e Conclusões

Os cálculos  em  braquiterapia  com placas
oftálmica,  em  geral  são  feitos  manualmente,  o
que  representa  dificuldades  na  manipulação  de
informações  para  a  aplicação  das  fontes
radioativas. A contribuição do sistema é aumentar
a  agilidade  nos  procedimentos  braquiterápicos.
As  vantagens  de  um  sistema  de  placas  para
braquiterapia  oftálmica  são  automatização  do
processo  de  consultas  a  extensas  tabelas  de
fabricantes,  precisão  nos  cálculos  e  ganho  de
tempo  e  qualidade  nos  procedimentos
radioterápicos. 
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A  primeira  versão  do  sistema  teve  por
objetivo manter a funcionalidade relativa precisão
dos  cálculos.  Todavia,  versões  posteriores,  em
trabalhos  futuros,  poderão  incorporar
características  adicionais,  como  por  exemplo,
funcionamento via rede para acesso de usuários
sobre  diferentes  plataformas,  visualização  das
imagens dos tipos de placas, banco de dados de
curvas de calibração de fabricantes, entre outras
características.
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Resumo – Na última década, a Internet tornou-se uma importante fonte de informação. Na área da saúde, 
além de outras aplicações, ela vem sendo utilizada para veicular informações a respeito de medicamentos, 
incluindo os fitoterápicos. Dentre as plantas medicinais pesquisadas, o hipérico (Hypericum perforatum L.) é 
amplamente utilizado no tratamento da depressão leve a moderada. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
qualidade das informações disponibilizadas on line nos sites das indústrias farmacêuticas produtoras de 
medicamentos fitoterápicos à base do hipérico, principalmente, sobre suas indicações de uso e potenciais 
interações medicamentosas. Para tanto, realizou-se um levantamento dos sites das indústrias nacionais 
produtoras desses medicamentos, avaliando-se a qualidade das informações disponibilizadas pelas 
mesmas, por comparação com a literatura científica atualizada. Foram localizados oito sites, dos quais a 
maioria disponibiliza informações sem restrição de acesso aos usuários, sendo que aquelas sobre 
indicações terapêuticas e interações medicamentosas foram incompletas e/ou insuficientes. Além disso, 
muitas das informações disponibilizadas pelas indústrias farmacêuticas, que produzem medicamentos 
fitoterápicos à base desta planta, não encontram respaldo na literatura científica. 
 
Palavras-chave: Internet, Medicamentos Fitoterápicos, Hipérico, Informações on line. 
 
Abstract –  In the last decade, the Internet became an important source of information in regards to health. 
The Internet has been a very valuable asset to acquire information about drugs, including herbal medicines. 
For instance, St. John’s wort (Hypericum perforatum L.), one of the researched herbs, is a medicinal plant 
widely used to prepare herbal medicines indicated for the treatment of mild to moderate depression. The aim 
of this work was to evaluate the quality of the information available online in the manufacturers’ sites of St. 
John’s wort products; our main concern was to compare their therapeutic indications and potential drug 
interactions, with those found in updated scientific literature. In order to accomplish this, the following 
strategy was used to survey the Internet content: Google site was accessed using the search term 
”Hypericum perforatum”. Eight producer’s sites were detected; most of them showed information without 
access restriction, and those related to therapeutic indications and potential drug interactions were 
incomplete and/or insufficient. Additionally, a lot of information displayed by the pharmaceutical industries, 
the ones that produce these kind of medicines does not have any support in the scientific literature. 
 
Key-words: Internet, Herbal Medicines, St. John’s wort, on line Information. 
 
Introdução 
 

A utilização de plantas medicinais e 
medicamentos fitoterápicos para a recuperação 
da saúde é uma prática generalizada, que vem 
sedimentando-se ao longo do tempo, sendo o 
resultado do acúmulo secular de conhecimentos 
empíricos sobre a ação dos vegetais, por diversos 
grupos étnicos. Entre outros fatores, o uso 
crescente de medicamentos fitoterápicos vem 
sendo estimulado de uma maneira geralmente 
pouco criteriosa, pela propaganda e pelos meios 
de comunicação, inclusive a Internet, divulgando 
propriedades milagrosas de determinadas plantas 
medicinais e informando que as mesmas são 
isentas de efeitos indesejáveis e, até mesmo, 
desprovidas de qualquer toxicidade ou contra-
indicações. No entanto, os conhecimentos 
empíricos, acumulados no passado (tradição 
cultural), e o conhecimento científico 

desenvolvido negam estas afirmações. O mito de 
que "O que é natural não faz mal!" é, portanto, 
uma inverdade insustentável [1]. 
 Por isso, é fundamental que a utilização 
de plantas medicinais e de medicamentos 
fitoterápicos seja também submetida à análise de 
risco/benefício [2] e que as informações 
disponibilizadas pelas indústrias produtoras sejam 
avaliadas adequadamente. 
 O Brasil possui o oitavo maior número de 
domínios de Internet registrados no mundo [3] e 
muitas indústrias utilizam esse meio de 
comunicação para expor e vender os seus 
produtos. A grande reflexão que se deve fazer é 
em relação à qualidade técnica da informação 
veiculada, a que público estas informações são 
destinadas e a adequação das mesmas em 
relação à legislação nacional vigente para bulas 
[4] e propagandas de medicamentos [5]. 
 O hipérico (Hypericum perforatum L.) é 
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uma planta medicinal utilizada desde a 
antigüidade para o tratamento de distúrbios do 
sistema nervoso central, particularmente, a 
depressão leve a moderada [6]. Vários 
medicamentos fitoterápicos, elaborados com o 
extrato dessa planta e produzidos por diferentes 
indústrias farmacêuticas, são comercializados no 
mercado brasileiro.  

Em relação à segurança, por exemplo, 
muitos estudos mostram que o uso de 
medicamentos à base de hipérico, juntamente 
com outros medicamentos, pode implicar em 
inúmeras interações clinicamente importantes por 
interagirem com uma ampla variedade de 
fármacos, alterando as concentrações 
plasmáticas e os efeitos terapêuticos dos 
mesmos, [2], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], 
[15]. Por isso, seria razoável que as indústrias 
farmacêuticas fornecessem informações corretas 
aos profissionais da área da saúde e, 
principalmente, aos usuários de medicamentos 
fitoterápicos para evitar a automedicação 
irracional. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a qualidade das informações 
disponibilizadas on line, principalmente sobre as 
indicações de uso e as interações 
medicamentosas, veiculadas nos sites das 
indústrias farmacêuticas produtoras de 
medicamentos fitoterápicos à base do hipérico. 
 
Metodologia 
 

Através de uma ferramenta de busca na 
Internet (Google® - www.google.com.br), realizou-
se um levantamento dos sites que continham 
informações acerca do hipérico, utilizando-se 
“Hypericum perforatum” como o termo de 
pesquisa. A seleção dos sites encontrados foi 
efetuada através dos seguintes critérios de 
inclusão: (i) páginas do Brasil e (ii) páginas de 
indústrias farmacêuticas. Foram avaliados todos 
os sites encontrados que respeitaram tais critérios 
de inclusão. As informações disponibilizadas 
foram avaliadas quanto: (i) ao acesso, se restrito 
a profissionais da área da saúde ou não; (ii) a 
estruturação e a apresentação das informações 
disponibilizadas; (iii) ao conteúdo dos textos; (iv) 
ao atendimento à Resolução da ANVISA/MS - 
RDC 110 de 10 de março de 19971, naquelas 
informações apresentadas na forma de bula; (v) 
quanto à finalidade de propaganda dos textos e, 
portanto, sua adequação à Resolução da 
ANVISA/MS - RDC 102 de 30 de novembro de 
2000. 

 
Resultados 
 A pesquisa realizada na Internet, através 
da ferramenta de busca, localizou 463 sites 

                                                           
1 Utilizou-se esta resolução porque a RDC 140 de 29 de maio 
de 2003 encontra-se em fase de implementação 

brasileiros. Desses, oito eram de indústrias 
farmacêuticas, que comercializam medicamentos 
fitoterápicos ou plantas medicinais. Apenas duas 
indústrias (A e B) restringiram o acesso às 
informações sobre os medicamentos fitoterápicos 
aos profissionais da área da saúde, mediante um 
cadastro prévio com confirmação do registro 
profissional; tais informações encontram-se sob a 
forma de bulas. As indústrias farmacêuticas C, E, 
e H disponibilizaram facilmente as informações 
sobre os produtos, podendo ser acessadas por 
quaisquer usuários (Tabela 1). Além disso, a 
pesquisa registrou dois sites de indústrias 
farmacêuticas (D e G), que comercializam 
medicamentos fitoterápicos à base de hipérico, 
porém verificou-se que os mesmos não 
constavam nas listas de produtos apresentadas 
por tais indústrias nestes sites; esta informação 
foi obtida através da mesma ferramenta de busca 
utilizada. A indústria F não disponibilizou 
informações completas sobre seu produto, 
trazendo apenas dados a respeito da classe 
terapêutica, nome comercial e formas de 
apresentação. 
 Diversos estudos [16], [17], [18], [19] 
comprovaram a eficácia de medicamentos 
fitoterápicos à base do extrato seco padronizado 
de Hypericum perforatum no tratamento das 
formas leve a moderada de depressão, não 
sendo indicada para as outras formas da doença. 
Dentre as indicações terapêuticas informadas 
pelas indústrias A, B, C, E e H, apenas a B 
informou somente esta indicação terapêutica. As 
demais indústrias acrescentaram outras 
indicações de uso. 
 A segurança é outro fator importante a ser 
considerado com relação aos medicamentos 
fitoterápicos elaborados com o hipérico. Diversos 
estudos farmacocinéticos mostraram que alguns 
componentes químicos da planta (principalmente, 
a hipericina) podem induzir as enzimas do 
citocromo P450 [20], [21], [22], [23] e, também, 
alterar a expressão da glicoproteína-P [11], [25] 
podendo provocar interações medicamentosas 
importantes com outros fármacos. Apenas as 
indústrias A e B informaram sobre a possibilidade 
de ocorrer interações entre o medicamento 
fitoterápico e outros fármacos. As indústrias C, E, 
F e H não disponibilizaram informações a respeito 
desta importante questão. 
  
Discussão e Conclusões 
 
 A Internet é uma excelente fonte de 
informação, visto que no Brasil há, 
aproximadamente, oito milhões de usuários [3]. 
As indústrias farmacêuticas têm utilizado esta 
ferramenta para disponibilizar informações sobre 
os seus produtos e, muitas vezes, fazer   
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propaganda dos mesmos. Contudo, estas 
informações devem estar de acordo com a 
legislação nacional vigente para evitar o uso 
indiscriminado de medicamentos e, com isso,. 
evitar efeitos adversos e intoxicações advindas do 
seu uso irracional As bulas disponibilizadas aos 
profissionais da área da saúde pelas indústrias 
farmacêutica A e B estavam de acordo com a 
RDC 110 quanto aos dizeres legais.  
 As indicações terapêuticas presentes na 
bula da indústria farmacêutica B estavam 
corretas, mas a indústria A acrescentou outras 
indicações que, de acordo com a literatura 
científica consultada e atualizada [16], [17], [18], 
[19] não são conclusivas. Além disso, esta 
indústria A incluiu na abertura do seu site e, 
portanto, de acesso a todos os usuários, a 
seguinte informação: “antidepressivo natural”. 
Esta é uma informação que pode induzir ao uso 
indevido e, segundo a RDC 102, que trata da 
propaganda de medicamentos, este tipo de frase 
não pode constar em propagandas de 
medicamentos. 
 As indústrias farmacêuticas C, E, e H 
disponibilizaram, com livre acesso, informações à 
respeito das indicações terapêuticas do hipérico. 
Todas as três informaram que os seus produtos 
são indicados para tratamento de outras 
patologias que, no entanto, não encontram 
respaldo na literatura consultada [16], [17], [18], 
[19]. 

Além disso, há importantes relatos e 
estudos clínicos de interações medicamentosas 
entre extratos padronizados de hipérico e outros 
medicamentos, tais como indinavir, amitriptilina, 
digoxina, ciclosporina, varfarina, teofilina, 
fármacos inibidores da recaptação de serotonina, 
tais como sertralina, paroxetina e fluoxetina e, 
principalmente, contraceptivos orais à base de 

etinilestradiol. A possível interação 
medicamentosa entre o hipérico e os 
contraceptivos orais pode resultar em 
sangramentos e, até mesmo, em gravidez 
indesejada [2]. Todavia, apenas duas indústrias 
(A e B) informaram sobre essas potenciais 
interações medicamentosas que podem trazer 
prejuízos aos pacientes. De forma mais grave, as 
indústrias, que disponibilizam informações 
livremente a todos os usuários, não mencionaram 
quaisquer informações sobre a segurança dos 
seus produtos.  

As indústrias E e F criaram um sistema 
próprio de bulas, mas que não contempla as 
normas exigidas pela RDC 110, ou seja, não 
apresentam os dizeres legais obrigatórios e, 
também, não apresentam o conteúdo na ordem 
exigida. 

Os resultados do presente estudo mostram 
que a maioria (6/8) das indústrias farmacêuticas 
brasileiras produtoras de medicamentos 
fitoterápicos à base de hipérico, localizadas 
através do Google®, disponibilizam informações 
nos seus respectivos sites sem restrição de 
acesso aos usuários. Além disso, as informações 
são incompletas e/ou insuficientes, não trazendo 
informações à respeito da segurança desses 
medicamentos, principalmente, em relação as 
possíveis interações do hipérico com uma ampla 
variedade de fármacos.  
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Introdução 
 
 Em um mundo em constantes mudanças e 
com exigências crescentes a automatização dos 
processos é inexorável. Neste sentido a informática 
ganha um papel de destaque e atua em 
praticamente em todos os campos do conhecimento 
humano. 
 A medicina utiliza-se de muitas informações e 
nesse sentido um sistema em computador pode ser 
um aliado importante no auxilio diário na elaboração 
de um diagnóstico médico. 

O progresso da informática médica tem sido 
caracterizado pelo desenvolvimento de uma ampla 
faixa de métodos de raciocínio.[1]. 

Os métodos de raciocínio são baseados em 
princípios de organização que utilizam várias 
relações existentes no domínio médico, tais como; 
associação, probabilidade, causualidade, 
relacionamento funcionais, relações temporais, 
localidade, similaridade e prática clínica [1]. 

A Inteligência Artificial surgiu com a 
finalidade de copiar o raciocínio humano não com o 
propósito de substituir o ser humano, mas com o 
intuito de auxiliar o profissional em cada ramo onde 
possa atuar. Assim surgiram softwares para o 
tratamento em áreas específicas os denominados 
Sistemas de Apoio à Decisão Médica.

 
 

Metodologia 
 
 

Realizada uma análise de 24 artigos 
selecionados nos últimos dez anos (encontrados no 
PROBE e PuBMed ) abordando as diferentes 
soluções com o objetivo de se constituir em uma 
ferramenta de apoio à decisão medica. O 
cruzamento das informações pesquisadas visou 

tratamento por computador com ênfase em 
tratamento cardíaco auxiliado por computador no 
diagnóstico médico nos últimos 10 anos. Vários 
algoritmos foram propostos numa tentativa de se 
aproximar do raciocínio do médico.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 
 

Tipo de Solução Nº de Publicações 
Estudo do Conhecimento 4 
Abordagens Bayesianas 5 
Redes Neurais Artificiais 11 
Árvores de Decisão 11 
Abordagem Estatística 2 
K-vizinhos 3 
Combinação de diferentes técnicas (ensembles 13 
Fuzzy 2 
Algoritmos genéticos 1 
Regressão logistica 3 
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O quadro 1 mostra o número de trabalhos 
publicados em função da ferramenta adotada e o 

gráfico 1 mostra o número de publicações em 
função do tempo nos últimos 10 anos. 
 

 
Discussão e Conclusões 
 
 

Nota-se que as soluções mais utilizadas são 
as Redes Neurais Artificiais, os Árvores de decisão 
e a composição de mais de uma ferramenta com a 
finalidade de se aproveitar os pontos favoráveis de 
cada algoritmo, pois são relativamente fáceis de se 
adaptarem aos problemas médicos. Também 
observa-se que há um interesse ao longo deste 
últimos 10 anos o que é percebido com o grande 

número de técnicas alternativas visualizadas no 
quadro 1. 
 Os trabalhos tem buscado um constante 
aprimoramento no sentido de se aproximar do 
raciocínio humano porém ainda não há nenhum em 
funcionamento  atualmente. No gráfico 1 percebe-se 
que na última década apesar de variável há 
publicações durante quase todo o período. 
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Introdução 
 

As atividades de promoção e educação 
para a saúde carecem de formas de divulgação. 
O uso da internet ainda não foi testado como 
meio para essa atividade em nosso país. 
Testando 50 centros comunitários da periferia de 
São Paulo no uso da internet, apresentamos um 
programa on line - Como salvar a vida de uma 
criança? - que apresenta o Suporte Básico de 
Vida Pediátrico, para observar o interesse dos 
usuários. 

As iniciativas voltadas à co-
responsabilidade do cidadão envolverão 
igualmente a formação e a informação continuada 
da população sobre a prevenção de acidentes e 
de violências e a atuação frente a sua ocorrência, 
incluindo as primeiras ações diante de uma 
urgência ou emergência.[1] 

O aumento do conhecimento público dos 
princípios e habilidades da ressuscitação cardio-
pulmonar (RCP) - parte mais importante do 
SBV[4] - pode contribuir para redução da 
morbidade e mortalidade de pacientes que sofrem 
obstrução completa de vias aéreas ou parada 
cardíaca fora do hospital.[2,3] 

Havia uma demanda por esse tipo de 
material no Programa Acessa São Paulo [4, 5], 
criado pelo governo do Estado de São Paulo para 
prover centros de inclusão digital localizados em 
bairros das periferias dos municípios, os 
Infocentros. 

 Diante desse cenário de congruências 
(comunidades com acesso à internet carentes de 
informação na área de saúde; o site 
demonstrando o SBV pediátrico on line gratuito, 
um suporte audiovisual no ensino desse tema; a 
característica intrínseca de promover e educar em 
saúde ao difundir esse conhecimento) ficou 
esboçado um painel de perspectivas do uso da 
internet como ferramenta de promoção e 
educação em saúde. 
 
Metodologia 
 

Apresentar aos monitores do Programa 
Acessa São Paulo o site Como salvar a vida de 
uma criança? - que apresenta 21 animações 
demonstrando as manobras pediátricas 
disponível na UNIFESP Virtual [6] - juntamente 
com um questionário. 

O contato com os monitores deu-se em 
duas palestras realizadas em dois dias 
consecutivos, nas quais foram apresentados o 
site e o questionário.  

Os usuários dos Infocentros iniciam a 
navegação pela Internet pelo site do Acessa São 
Paulo. Essa página apresenta várias imagens 
com links (banners) e um deles leva à página do 
SBV. Solicitamos aos monitores que 
respondessem o questionário e apresentassem 
esse banner para os usuários.   

Coletamos as respostas dos monitores e 
dos usuários do centro comunitário, e 
observamos sua distribuição.  

O questionário ficou disponível no site após 
15 dias da segunda palestra. Os resultados foram 
extraídos após 60 dias na internet. O material: 

• Programa Como salvar a vida de uma 
criança; 

• instalações de acesso à internet de 50 
centros comunitários da capital paulista; 

• imagem endereçada (com link) para a 
página do programa localizada na página do 
Acessa São Paulo; 

• link para o formulário eletrônico com 
questionário localizado na página do programa; 

• Questionário com as seguintes perguntas: 
1. Você já usou a internet para aprender 

algo sobre saúde? 
2. Aprendeu algo sobre como salvar a vida 

de uma criança visitando esse programa? 
3. Esse programa aumentou sua vontade 

de usar a internet para aprender outros assuntos 
de saúde? 

4. Aconselharia um amigo a visitar esse 
programa? 

As respostas permitem apenas uma 
escolha, com as opções: Sim, Não, É a primeira 
vez que visito este site. 

Perguntamos o sexo e a idade do usuário. 
O preenchimento do campo e-mail foi opcional. 

 
Resultados 
 

Durante o período de 16 de outubro de 
2003 a 16 de dezembro de 2003, o banco de 
dados armazenou 136 envios de questionário. 
Foram ignorados 18 questionários: 10 usados em 
testes; 5 sem responder nenhum item; 3 
incompletos. O total de envios de questionários 
válidos foi 118. 
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Figura  1 - Distribuição das respostas 
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Figura  2 - Distribuição por idade 
 

Discussão e Conclusões 
 

Os resultados indicaram pouca diferença 
entre o sexo dos usuários que responderam o 
questionário e uma tendência ao aumento do 
interesse pelo assunto.  

Predominou a participação de adultos 
jovens, que reflete a faixa etária dos monitores 
dos Infocentros. 

O público que respondeu tem potencial 
para buscar informações sobre saúde na internet 
e distribuí-la - aspecto fundamental para 
implementar programas de fomento à promoção e 
educação em saúde por meio da internet. 

Sabemos que muitos usuários navegaram 
pelo site, mas não responderam o questionário. O 
número de acessos à página aumentou muito no 
período - em torno de 500 visitantes a mais que o 
habitual. Não podemos aferir o quanto se deve 
aos Infocentros. 

Dois fatores contribuíram para isso. O 
tempo máximo de navegação nos Infocentros é 
de 30 minutos por usuário, e o modelo do 
questionário foi diferente daquele que o Acessa 
São Paulo costuma usar em suas pesquisas. 
Considerando que estão iniciando o seu contato 
com a navegação digital, a mudança de ambiente 
virtual e aumento do número de cliques pode ter 
influenciado no resultado. 

Entretanto, vislumbramos um futuro de 
parcerias para projetos de promoção e educação 
em saúde nas comunidades da periferia, mediado 
pela internet e os centros de inclusão digital. 

Acreditamos que a internet nos centros 
comunitários de inclusão digital pode ser uma boa 
fonte de divulgação de informação para promoção 
e educação para saúde. Após a criação de 
vínculo com a comunidade, a aplicação de novas 
ferramentas digitais na promoção e educação 
para saúde se tornará facilitada. 

Considerar as características de cada 
comunidade melhora o trabalho de divulgação 
dos monitores locais, pois existe uma diversidade 
de público e de interesse para cada região. 
 
Agradecimentos 
 

À Escola do Futuro da USP, ao Programa 
Acessa São Paulo do governo do Estado de São 
Paulo e ao Departamento de Informática em 
Saúde da UNIFESP. 

 
Referências 
 

1.MINISTERIO DA SAUDE, Brasil. 
Política Nacional de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes e Violência: 
Portaria MS/GM nº 737 de 16/5/01, publicada no 
DOU nº 96 seção 1e, de 18/5/01/ Ministério da 
Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 

2.Liberman M, Golberg N, Mulder D, 
Sampalis J.Teaching cardiopulmonary 
resuscitation to CEGEP students in Quebec--a 
pilot project. Resuscitation. 2000 Nov;47(3):249-
57. 

3.Kern KB, Hilwig RW, Berg RA, Sanders 
AB, Ewy GA. Importance of continuous chest 
compressions during cardiopulmonary 
resuscitation: improved outcome during a 
simulated single lay-rescuer scenario. Circulation. 
2002 Feb 5; 105(5):645-9. 

4.Governo do Estado de São Paulo. 
Acessa São Paulo [site on line] São Paulo, 
Acessa São Paulo, 2003. Disponível em: URL: 
http://www.acessasaopaulo.sp.gov.br   

5.Guarnieri, F. O Governo do Estado de 
São Paulo e a inclusão digital. [on line] São 
Paulo, Acessa São Paulo, 2000. Disponível em: 
URL: 
http://www.acessasaopaulo.sp.gov.br/cgi/public/c
gilua.exe/web/templates/htm/acessa5/view.htm?e
ditionsectionid=167&infoid=664&user=reader 
[acessado em novembro 2003] 

6.Assis, CR. Como salvar a vida de uma 
criança? Simulação Virtual Orientada – Suporte 
Básico de Vida em Pediatria. [on line] São Paulo, 
UNIFESP VIRTUAL, 2003. Disponível em: URL: 
http://www.virtual.epm.br/material/sbv. 
 
Contato 
 
DIS - UNIFESP. 
Carla Ramalho de Assis, rua Pedro de Toledo, 
781, 3º andar, São Paulo – SP. 
E-mail: carla-pg@dis.epm.br 

 

CBIS’2004 908

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



Uma Revisão da Inteligência Artificial Aplicada ao Diagnóstico Médico 
 
José Alves Ferreira1 
 
1Universidade Federal de São Paulo – Unifesp 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 
 
Introdução 
 
 A evolução tecnológica, a velocidade das 
mudanças, a globalização, a necessidade de 
melhoria de conhecimento dos profissionais tem 
levado a automatização dos processos. Neste 
contexto a informática ganha um papel de destaque 
e atua em praticamente em todos os campos do 
conhecimento humano. 
 A quantidade de variáveis que necessitam ser 
analisadas pelos médicos para a definição de um 
diagnóstico justifica a utilização de pesquisas na 
área da Inteligência Artificial  como aliada importante 
no apoio à decisão médica. 

O progresso na informática médica tem sido 
caracterizado pelo desenvolvimento de uma ampla 
faixa de métodos de raciocínio.[1]. 

Os métodos de raciocínio são baseados em 
princípios de organização que utilizam várias 
relações existentes no domínio médico, tais como; 
associação, probabilidade, causualidade, 
relacionamentos funcionais, relações temporais, 
localidade, similaridade e prática clínica [1]. 

A Inteligência Artificial surgiu com a 
finalidade de copiar o raciocínio humano, não com o 
propósito de substituir o ser humano, mas com o 
intuito de auxiliar o profissional em cada ramo onde 
possa atuar. Assim surgiram softwares para o 
tratamento em áreas específicas, os denominados 
Sistemas de Apoio à Decisão Médica.

 
 

Metodologia 
 
 

Foram analisados 24 artigos selecionados nos 
últimos dez anos (encontrados no PROBE e 
PuBMed ) abordando as diferentes soluções com o 
objetivo de se constituir em uma ferramenta de 
apoio à decisão medica. O cruzamento das 
informações pesquisadas visou processamento por 

computador com ênfase em tratamento cardíaco 
para auxiliar no diagnóstico médico. Vários 
algoritmos foram propostos numa tentativa de se 
aproximar do raciocínio do médico. 

Destaca-se abaixo os resultados encontrados. 
 

 
Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 1                                                                                                gráfico 1 

O quadro 1 mostra o número de trabalhos 
publicados em função da ferramenta adotada e o 

gráfico 1 mostra o número de publicações em 
função do tempo nos últimos 10 anos.

  

Tipo de Solução Nº de Publicações 
Estudo do Conhecimento 4 
Teorema de Bayes 5 
Redes Neurais Artificiais 11 
Árvores de Decisão(Máquinas Indutivas) 11 
Abordagem Estatística 2 
K-Nearest Neighbor 3 
Algoritmos compostos 13 
Fuzzy 2 
Algoritmos genéticos 1 
Regressão lógica 3 
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Discussão e Conclusões 
 
 

Nota-se que as soluções mais utilizadas são 
as Redes Neurais Artificiais, as Árvores de decisão 
e a composição de mais de uma ferramenta com a 
finalidade de se aproveitar os pontos favoráveis de 
cada algoritmo, pois são relativamente fáceis de se 
adaptarem aos problemas médicos. Também 
observa-se que há um interesse ao longo deste 
últimos 10 anos o que é percebido com o grande 

número de técnicas alternativas visualizadas no 
quadro 1. 
 Os trabalhos tem buscado um constante 
aprimoramento no sentido de se aproximar do 
raciocínio humano, porém ainda não há nenhum em 
funcionamento atualmente. No gráfico 1 percebe-se 
que na última década apesar de variável há 
publicações durante quase todo o período. 
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Medicina em Notícia: a Internet como Estímulo ao Es tudo de Temas 
Contemporâneos na Área da Saúde 
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Introdução 
 

A Internet vem se fixando como meio de busca 
de informações na área da saúde, especialmente nas 
faixas etárias mais jovens. [1] 

Estudos indicam que, à medida que 
aumentam as fontes de informação na Internet, os 
estudantes utilizam menos os acervos das bibliotecas 
universitárias e que o uso da World Wide Web como 
fonte de informação está aumentando 
significativamente. Com isso, os estudantes estão 
progressivamente conhecendo as vantagens da 
Internet e da Web na complementação de sua 
formação acadêmica. [2] 

Com o objetivo de estimular o uso da Internet 
em atividades que potencializem o desenvolvimento 
acadêmico e profissional, os monitores do Laboratório 
de Informática da Faculdade de Medicina 
desenvolveram o projeto denominado “Medicina em 
Notícia”. O presente trabalho descreve a metodologia 
de produção e implementação desse projeto on-line, 
apresentando alguns dados quantitativos relacionados 
ao conteúdo trabalhado e indicando alternativas de 
continuidade da proposta.  

 
Metodologia 
 
 A idéia do trabalho surgiu nas reuniões 
realizadas bimestralmente entre os monitores e o 
médico coordenador do Laboratório de Informática da 
Faculdade de Medicina da UNESP, campus de 
Botucatu. As discussões visavam criar maneiras de 
estimular o uso da Internet na formação de 
profissionais da área da saúde. 
 Considerando que notícias com temas da área 
da saúde veiculadas nas mais variadas mídias 
poderiam servir como estímulo para o estudo dos 
assuntos em questão, decidiu-se criar um banco de 
notícias, juntamente com links para matérias de estudo 
complementar. 
 No processo de desenvolvimento deste material, 
um grupo de treze monitores foi dividido em cinco 
grupos de dois alunos e um grupo de três alunos, os 
quais levantaram e selecionaram notícias relacionadas 

com a área de saúde na Internet, bem como materiais 
de estudo relacionados ao tema em questão - 
apresentados como links complementares. 
 A divisão dos monitores em duplas ou trio teve 
como propósito estimular a discussão entre os pares 
sobre os temas selecionados como notícia e a análise 
crítica do material complementar a ser sugerido, 
evitando-se a visão de um único indivíduo sobre o 
assunto. 
 Em relação à seleção de notícias, os estudantes 
foram orientados a: 
a) explorar várias mídias (rádio, TV, sites on-line), 

porém, com preferência para as notícias 
veiculadas on-line, pela facilidade de 
documentação; 

b) escolher notícias sobre temas de saúde, evitando-
se aquelas que estimulam condutas ou conclusões 
inapropriadas por parte dos leitores, tais como o 
autotratamento; 

c) buscar a notícia onde ela foi veiculada 
inicialmente, evitando as citações secundárias da 
mesma notícia em outras fontes. 

 
 Em relação às sugestões de links, foram 
destacadas as seguintes orientações: 
a) buscar pelo artigo científico ao qual a notícia se 

refere na íntegra ou pelo menos pelo seu abstract; 
b) selecionar links de material de estudo 

complementares que tenham relação direta com o 
tema em questão; 

c) identificar o link com seu título completo, autor e/ou 
instituição responsável e fonte da publicação; 

d) dar preferência por artigos de revistas científicas 
ou materiais publicados em sites educacionais ou 
governamentais; 

e) evitar sites não acadêmicos ou comerciais com 
fonte de material de estudo; 

f) não usar links complementares sem autor definido 
ou de fontes sabidamente leigas; 

g) evitar materiais cujo acesso exija cadastro ou 
registro com senha; 

h) não utilizar outras notícias sobre o mesmo tema 
como material de estudo complementar. 
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 Após a seleção e organização das notícias e 
seus links complementares, o material era enviado, via 
e-mail, para o médico coordenador do projeto, para 
análise crítica do trabalho. Considerados os critérios 
descritos anteriormente, sempre que o material não 
estivesse de acordo com o modelo proposto, a dupla 
ou o trio responsável pelo mesmo recebia sugestões 
de adaptações ou era orientado a promover nova 
busca de notícias ou links complementares. 
 Assim que aprovadas, as notícias e seus 
respectivos links passavam pela editoração final e 
publicação eletrônica na página da Escola Médica 
Virtual da Faculdade de Medicina de Botucatu, um 
portal criado para abrigar todo o conteúdo didático 
virtual desenvolvido nessa Faculdade 
(http://www.emv.fmb.unesp.br/noticias/noticias_bdesc.
asp). 
 O produto final da editoração do material para 
publicação seguiu o modelo abaixo: 
 
Título da Notícia 
Resumo da Notícia 
Fonte e data da publicação 
Link para a Notícia na Íntegra 
Sugestão de links adicionais (2 a 4 links) 
 
 Dentro dos objetivos e das limitações do 
trabalho, não houve preocupação em relacionar 
diretamente as notícias publicadas com disciplinas e 
atividades curriculares específicas dos cursos de 
graduação dos usuários em potencial. 
 
Resultados 
 

No período de 15 de setembro 2003 a 30 de 
janeiro de 2004, quando este grupo de monitores 
completou seu estágio, foram selecionadas e 
publicadas 104 notícias. Dessas, 50 foram da área de 
epidemiologia (incluindo freqüência, distribuição e 
prevenção de doenças), 30 de novos tratamentos, 17 
de fisiologia ou fisiopatologia, 5 de novos métodos 
diagnósticos e 2 de financiamentos em pesquisa. 

Considerando as doenças selecionadas, as 
mais exploradas foram câncer (18), doenças 
cardiovasculares (12) HIV/AIDS (7), e diabetes (6). As 
neoplasias mais comuns foram câncer de cólon e 
mama, com três notícias cada, e câncer de pele, com 
duas notícias; os tumores de boca, pele, próstata, 
pulmão, útero, leucemia e neurofibromatose foram alvo 
de uma notícia cada. Outras notícias ligadas ao câncer 
incluíram radioterapia (2) e o efeito protetor do sol e da 
luz infravermelha em determinados tumores (2). 

Doenças ligadas a quadros epidêmicos atuais, 
mesmo aquelas sem casos ainda descritos no Brasil, 
também foram selecionadas, incluindo a "síndrome 
respiratória aguda grave" (SARS), com três notícias, 
Ébola (2 notícias) e “doença da vaca louca” 

(encefalopatia espongiforme) e “gripe do frango”, com 
uma notícia cada. Das epidemias nacionais, notícias 
sobre dengue, varicela e leishmaniose visceral foram 
selecionadas apenas uma vez. 

As fontes de busca mais comuns foram “Folha 
de São Paulo”, com 25 notícias e “BBC Brasil”, com 
24, seguidas da “Terra Notícias” (14), “Último Segundo 
IG” (12), “Yahoo Notícias” (5), “O Estado de São 
Paulo” (4) “Agência Brasil”, “Revista Saúde”, e “Uol 
Notícias” (3 notícias cada) e as revistas “Isto É” e 
“Veja” (2 notícias cada). Os jornais “Grande Minas”, 
“Jornal da Cidade de Bauru”, “Reuters", “BOL 
Notícias”, “Globonews” e as páginas on-line da 
“Secretaria Municipal de Campinas” e “World Heart 
Federation” foram utilizados como fonte de uma notícia 
cada. 
 
Conclusões 
 
 O trabalho desenvolvido indica ser possível 
viabilizar uma proposta de incentivo ao uso da Internet 
como uma ferramenta na complementação da 
formação acadêmica na área de saúde. A metodologia 
utilizada possibilitou a seleção de notícias que podem 
despertar a atenção dos estudantes e profissionais da 
área da saúde e instigá-los a aprofundar conceitos 
teóricos, ampliar sua compreensão e enriquecer sua 
aprendizagem em assuntos relacionados à sua área 
de formação. 
 A avaliação do impacto do trabalho entre os 
acadêmicos faz parte do projeto de continuidade da 
pesquisa, assim como a possibilidade de aperfeiçoar a 
proposta em termos de uma relação mais direta da 
seleção de notícias com os componentes curriculares 
dos cursos de Medicina e Enfermagem. 
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Sistema Informatizado de Gestão de 
Procedimentos Transfusionais 

 
Neide Maria Filipini, Mariléa Salvador Milaré. 
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Introdução 
 

O Hemocentro da Unicamp realiza 
atendimento hemoterápico, ambulatorial, na sua 
sede e, hospitalar, nas agências transfusionais do 
Hospital das Clínicas da  UNICAMP, Centro de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher CAISM – 
UNICAMP,  Hospital e Maternidade "Dr. Celso 
Pierro-PUCC Campinas, Hospital Municipal "Dr. 
Mário Gatti" e Hospital Estadual de Sumaré.  Para 
atender as necessidades clínicas e 
administrativas destes serviços, foi desenvolvido 
o Sistema Informatizado de Gestão de 
Procedimentos Transfusionais.  
 
Metodologia 
     

 O Sistema foi desenvolvido na 
plataforma UNIX, utilizando o modelo de dados 
relacional com  o gerenciador de banco de dados 
UNIFY e linguagem de programação Accell e “C”. 

Está estruturado em funções que 
permitem administrar e controlar todas as fases 
do processo de atendimento transfusional através 
do registro das requisições de transfusões; dos 
dados de identificação do paciente, diagnóstico, 
indicação da transfusão e componentes 
solicitados;  registro dos resultados dos testes 
laboratoriais pré-transfusionais e as 
recomendações de transfusão; registro dos 
componentes preparados para o paciente com os 
resultados das provas de compatibilidade nos 
casos em que se aplica; validação técnica e 
biológica, verificando a coerência entre os 
resultados dos testes laboratoriais, a solicitação e 
a prescrição hemoterápica  e, se todos estiverem 
consistentes, permite a liberação dos 
componentes para transfusão e emite os rótulos 
de identificação do paciente; registro dos dados 
vitais do paciente na instalação, das ocorrências 
e as reações transfusionais, quando ocorrem. 
 
Resultados 
 

O Sistema está instalado numa máquina 
Risc, HP COMPAQ Alpha Server DS20, na sede 
do Hemocentro e está disponível  24  horas por 

dia para as agências transfusionais que estão 
ligadas ao Hemocentro através de Frame-Relay. 

Controla de forma segura e confiável a 
realização dos atendimentos transfusionais e 
controla, ainda, os registros de procedimentos de  
modificação de componentes  (filtração, 
irradiação, fracionamento pediátrico, lavagem);  
preparação de lotes de plaquetas; devoluções de 
componentes preparados e distribuição para 
outros serviços.  

Gera diversos relatórios estatísticos e 
indicadores para o sistema de qualidade. 

Gera o faturamento mensal SUS dos 
procedimentos transfusionais. 

 
Discussão e Conclusões 
 

Este sistema, além de possibilitar o 
registro, a validação e o segmento das 
informações geradas no atendimento 
transfusional, mantém atualizado e disponível, a 
qualquer  momento, o estoque de componentes,  
o histórico das requisições de transfusão e a 
história transfusional dos pacientes.  

Atende às exigências da regulamentação 
técnica, com relação aos registros, rastreabilidade 
e relatórios de produção mensal. 
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Sistema Informatizado para Controle de Banco de 
Sangue de Cordão 
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Introdução 
 

O Sistema Informatizado para Controle de 
Banco de Sangue de Cordão do Hemocentro da 
UNICAMP, foi desenvolvido para atender às 
necessidades de nosso serviço que integra a 
Rede Pública de Bancos de Sangue de Cordão 
Umbilical e Placentário. Seu objetivo é controlar 
todos os processos envolvidos nesta atividade 
desde a seleção de doadoras, coleta, transporte,  
processamento, resultados de exames  
laboratoriais, armazenamento e liberação para 
uso em transplante de células progênitoras 
hematopoiéticas. 

Este sistema tem como referência as 
normas técnicas da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, que regulamenta o 
funcionamento dos Bancos de Sangue de Cordão 
Umbilical e Placentário. 
 
Metodologia 
 

O Sistema foi desenvolvido na plataforma 
UNIX em máquina Risc Tru64, utilizando o 
modelo de dados relacional no banco de dados, 
de domínio público,  PostgreSQL e linguagem de 
programação Delphi,  

Está estruturado em módulos que 
controlam cada processo envolvido na atividade; 
utiliza etiquetas de código de barras para rotular a 
bolsa de sangue de cordão; os tubos de amostras 
e documentos; possui interface com os sistemas 
de controle laboratorial do Hemocentro para 
captura automática dos resultados dos exames 
realizados nas amostras coletadas da mãe 
doadora e da bolsa de sangue de cordão. 

 Todas as informações necessárias ao 
sistema foram estudadas e organizadas de 
maneira a permitir rastreabilidade com rapidez e  
segurança.  As fichas manuais, etiquetas e 
rótulos utilizados foram modelados e adaptados 
para uso em conjunto com o sistema 
informatizado. O acesso aos dados é restrito aos 
usuários cadastrados, que possuem uma senha 
única para acesso exclusivo àquilo que diz 
respeito as suas atribuições.  
 
 
 
 

Resultados 
 

O sistema desenvolvido permite o registro 
e a manutenção dos seguintes dados: - da mãe 
doadora:  dados cadastrais; dados da anamnese; 
dados do pré-natal; dados do parto e resultados 
dos exames laboratoriais, - do sangue de cordão 
coletado: dados da coleta, dados do transporte; 
processamento; criopreservação; armazenamento 
em quarentena e em estoque; resultados de  
exames laboratoriais; destino final do SCUP e 
dados dos receptores. 

O sistema gera diversos relatórios e 
estatísticas; disponibiliza, por meio eletrônico, o 
relatório mensal de produção ao Sistema 
Nacional de Sangue e a Vigilância Sanitária; 
permite a localização de um SCUP com uma 
característica específica, além de fornecer, aos 
usuários, subsídios para tomada de decisões e 
estabelecer ações que devem ser executadas.  
 
Discussão e Conclusões 
 

Com a implantação do sistema foi possível 
organizar o fluxo das informações necessárias, 
exigidas na legislação, facilitar seu registro e 
manutenção e torná-las disponíveis. 

A estruturação do sistema na forma 
modular possibilita que, ao longo do tempo e na 
medida das necessidades, os processos definidos 
para a atividade sejam revistos e ajustados de 
forma simples e rápida. 
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Introdução 
 

O Hemocentro da Unicamp presta 
assistência médica-oncohematológica aos 
pacientes da região de Campinas através do 
atendimento ambulatorial, hospitalar e 
quimioterápico. Para auxiliar os médicos, 
residentes e enfermeiros, na administração do 
fluxo das informações necessárias para o 
atendimento e acompanhamento dos pacientes 
em tratamento com quimioterapia, foi 
desenvolvido o sistema informatizado para 
prescrição e aplicação de quimioterapia.  

 
Metodologia 
     

Para o desenvolvimento do sistema 
utilizamos o modelo de dados relacional com  o 
gerenciador de banco de dados UNIFY e 
linguagem de programação Accell na plataforma 
UNIX. O acesso ao sistema é multiusuário 
controlado através de senha única que direciona 
o usuário para uso exclusivo das operações que 
diz respeito as suas atribuições.  

Para o atendimento do paciente foi criado 
um cadastro com dados pessoais, história clínica 
e diagnóstico e para o tratamento quimioterápico 
foram cadastrados todos os protocolos de 
quimioterapia que são utilizados no ambulatório, 
associando a cada um a relação das drogas, a 
dosagem da droga por superfície corpórea, os 
dias de aplicação da quimioterapia e código de 
faturamento SUS correspondente. Com isso, 
através da indicação de um protocolo para o 
paciente, o sistema gera a agenda dos dias de 
aplicação, elabora a prescrição médica para a 
administração da quimioterapia  e emite os laudos 
para emissão de APAC de cobrança.  É permitido 
ao médico, fazer alterações, tanto na agenda 
quanto nas prescrições. Após cada aplicação a 
equipe de enfermagem informa a sua realização e 
as intercorrências. 
 
Resultados 
 

O sistema está em uso deste 1996 com o 
histórico de 1.691 pacientes atendidos, 2.880 

protocolos indicados em 15.215 etapas e 19.984 
aplicações. 

Estão cadastrados e disponíveis para uso 
nas prescrições do ambulatório, 54 protocolos de 
quimioterapia, subdivididos em 321 etapas. 

A agenda das aplicações fornece à 
equipe de enfermagem valores que são utilizados 
na previsão do consumo de drogas.  

O registro da freqüência do paciente 
associado aos seus dados de cadastro, 
diagnóstico e códigos de faturamento SUS  
controla a emissão de laudos e cobrança das 
APAC’s. 
 
Discussão e Conclusões 
 

Este sistema, além de simplificar a 
elaboração de prescrições, manter atualizados os 
protocolos de quimioterapia e permitir o 
acompanhamento do histórico do paciente, 
administra o faturamento de APAC’s pelo SUS e 
auxilia no controle de estoque das drogas. 

Atualmente estamos adaptando o sistema 
para um gerenciador de bancos de dados de 
domínio público o PostgreSQL com linguagem de 
programação Delphi.  
 
Referências 
 
- Protocolos de Quimioterapia da especialidade 

de Onco-Hematologia – informados e 
atualizados pela equipe de médicos 
hematologistas da Disciplina de Hematologia 
da FCM da UNCAMP. 

- Legislação Vigente para cobrança de 
procedimentos de quimioterapia pelo SUS – 
publicações do Diário Oficial da União. 
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Software de Gerenciamento e Interfaceamento de 
Resultados de Exames Sorológicos 
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Grupo de Informática do Centro de Hemoterapia e Hematologia - Hemocentro da Unicamp, Brasil 
 
 
Introdução 
 

O Hemocentro da Unicamp realiza, através 
de seu laboratório de sorologia, exames  
sorológicos para as doenças infecciosas 
transmissíveis por transfusão (Chagas, Hepatite, 
Sífilis e Aids) no sangue coletado na região de 
Campinas. Com o objetivo de agilizar a rotina do 
laboratório e dar maior segurança na liberação de 
resultados, foi desenvolvido o software de 
gerenciamento e interfaceamento  de resultados 
de exames  sorológicos. 

 
Metodologia 
     

O Software foi desenvolvido para a 
plataforma WINDOWS utilizando o Modelo de 
Dados Relacional no gerenciador de banco de 
dados ORACLE e linguagem de programação 
Visual Basic. 

Foi estruturado para cadastrar todos os 
exames realizados pelo laboratório, associando a 
cada um as diferentes  técnicas, os Kits de 
diagnósticos utilizados e os equipamentos de 
automação  laboratorial. 

Através da leitura do código de barras 
dos tubos de amostra,  o software registra o  
recebimento e os exames solicitados para cada 
uma. Os exames são realizados pelos 
equipamentos de automação e o software faz a 
leitura direta dos resultados obtidos e 
disponibiliza para o técnico responsável    fazer a 
validação.  Para a validação, o software 
apresenta, individualmente, o resultado da 
amostra, valor de corte e  absorbância.  

Após a validação o software cria o 
registro do resultado da amostra e em seguida 
transmite, este  resultado, de forma automática 
para os sistemas de controle de coleta e 
processamento de bolsas de sangue poderem 
liberar os hemocomponentes. 

Para os exames realizados por técnicas 
manuais (leitura de lâmina), o software  gera os 
protocolos de ensaio e permite a digitação dos 
resultados. 

 
 
 
 
 
 

Resultados 
 

O software está em funcionamento na 
rotina diária do laboratório de Sorologia e para 
cada amostra recebida, ele armazena o número 
da amostra, o requisitante, data da entrada, os 
exames realizados, os resultados obtidos, os 
dados  da placa  em  que a amostra foi  analisada 
(controles, absorbância,  valor de corte, posição 
da amostra na placa, etc.), o Kit de diagnóstico 
utilizado, o equipamento onde o exame foi 
realizado e  o técnico responsável, possibilitando 
assim, sua rastreabilidade. 

O software controla e armazena, também,  
as repetições realizadas para uma amostra e só 
transmite o resultado para outros sistemas 
quando ele for considerado final pelo técnico 
responsável. 

Permite ao laboratório ajustar o nível de 
segurança (zona cinza) para validação dos 
resultados e é configurável para acessar arquivos 
de resultados de qualquer equipamento de 
automação laboratorial. 

 
Discussão e Conclusões 
 

Com a implantação do software, foi 
possível eliminar a transcrição de resultados para 
planilhas e a sua digitação nos sistemas, o que 
resultou em maior agilidade e segurança ao 
laboratório. 
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Interação Homem-máquina na Realização de Exames 
Com Laudos Coloridos 
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Tópicos Especiais em Informática e Tecnologia – FSJ /RJ, Brasil  
 
 

Introdução - O estudo realizado relata que o uso de exames computadorizados vem crescendo cada vez mais 
e que esta prática traz segurança tanto para o Médico quanto para o Paciente devido aos recursos permitidos 
através do uso do computador.  Mas, não levam em consideração que um erro humano tanto na operação do 
hardware quanto no controle dos dispositivos periféricos podem gerar dados incorretos.  
 
Metodologia / Desenvolvimento - A segurança do Paciente ao realizar exames computadorizados e a certeza 
do médico de que através de softwares o resultado de um exame computadorizado será confiável, traz uma 
maior aceitação desta prática. 
 Esta prática envolve situações de precaução ou detecção de erros.  Tanto para o profissional quanto 
para o paciente. A interação Homem-Máquina colabora para os laudos finais.  A coloração utilizada e a geração 
das imagens para cada situação possibilitam um resultado seguro.  O que não se percebe é que no caso de 
exames com laudos que possuam imagens coloridas o resultado pode ser alterado caso a impressão não tenha 
uma qualidade.  Ou seja, a cor gerada pela combinação através da quantidade de tinta existente no cartucho da 
impressora pode gerar uma cor diferente da que deveria ser impressa.  No caso da análise de um laudo 
colorido por um médico que não tenha acompanhado o exame ou que não receba uma cópia do mesmo via 
mídia (disquete ou cd-rom) o resultado dado pode ser alterado.    
 A imagem abaixo pode exemplificar esta observação, se a mesma for vista via mídia ela estará em sua 
resolução perfeita, porém, se for impressa e se cartucho de tinta estiver com 100% de utilização ou conforme 
sua qualidade até 75% de sua utilização será obtida a imagem impressa em sua qualidade perfeita a partir de 
74% da quantidade de tinta do cartucho a imagem já pode ser gerada com distorções e por final em um 
cartucho com mais de 50% de uso a imagem impressa terá cores distorcidas. Uma vez que, as cores impressas 
são combinações entre tons diferenciados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Figura 1 - imagem ger ada pelo software do exame. 
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Avaliação  - Através do estudo de observação foi avaliado que o controle de qualidade nos cartuchos de tinta 
em laudos coloridos é importante para a segurança do Médico e Paciente.  Mas, a interação Homem-Máquina é 
tão primordial quanto à avaliação profissional.   
Observe às imagens geradas abaixo: 
        
 
      Cartucho com uso < = 0 % e < = 75%                           Cartucho com uso > = 50% 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – impressão feita com cartucho              Figura 3 – impressão feito com um cartucho 
nos padrões de qualidade                                       fora dos padrões de qualidade, com + de  50% de uso 
                                  
Discussão / Conclusão  – Neste estudo foi concluído que a interação Homem-Máquina é um fator primordial 
para a qualidade de exames com laudos coloridos impressos.  Ficando registrado que o não monitoramento do 
cartucho de tinta da impressora pode ser um fator para resultados com duplo sentido ou equivocados.   
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Explorando Recursos Multimídia em um Programa de Ed ucação em Saúde 
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Resumo –  O presente trabalho descreve as ações de um grupo multiprofissional envolvido em um programa 
antitabagista em uma instituição pública de ensino e saúde. Através da utilização de múltiplos recursos de 
comunicação, obteve-se uma coleção de materiais educacionais que se encontram disponíveis para livre 
acesso on-line. A iniciativa exemplifica a importância da Internet nas estratégias atuais de comunicação em 
massa. 
Palavras-chave: Informática médica, tabagismo, educação em saúde, multimídia, Web. 
 
Abstract - .This paper describes the actions of a group working at an antismoking program in an education and 
health public institution. Through the use of multiple resources of communication, a collection of educational 
materials was developed and published on-line for free access. This initiative demonstrates the importance of 
the Internet in the current strategies of mass communication. 
Key-words: Medical informatics, smoking, health education, multimedia, Web. 

 
 
Introdução 
 
 A informática vem se mostrando uma forte 
aliada na educação na área de saúde, em parte por 
seu potencial em viabilizar a transmissão de sons e 
imagens e a apresentação de materiais interativos. 
 A Faculdade de Medicina de Botucatu tem 
buscado explorar esses recursos em várias 
iniciativas, com destaque ao recente projeto de 
educação sobre tabagismo intitulado “Programa 
Respirando em Harmonia”.  
 A implantação deste projeto partiu da 
premissa que a Faculdade de Medicina de Botucatu 
e o Hospital das Clínicas, instituições de assistência 
e ensino na área de saúde, têm o dever servir de 
exemplo aos seus usuários e de promover 
atividades voltadas à melhora na qualidade de vida 
e prevenção de doenças. Assim, decidiu-se levar 
adiante um projeto educacional antitabagismo que 
incluía medidas de restrição ao uso de derivados do 
tabaco produtores de fumaça e a criação de uma 
comissão constituída por pessoas de diferentes 
profissões, funções e níveis hierárquicos, para que 
a questão fosse estudada considerando todos os 
ângulos do programa. 
 No decorrer do projeto, uma equipe técnica 
e de profissionais da área da saúde planejou e 
desenvolveu uma série de materiais que exploram 
recursos de multimídia, que servirão de apoio nas 

atividades deste programa, além de promover sua 
divulgação. 
 
Métodos 
 
 A etapa inicial na exploração dos recursos 
de multimídia foi o planejamento de uma homepage 
que abrigasse todos os conteúdos relevantes do 
programa, incluindo suas portarias, comissão 
responsável, mapas dos locais onde o fumo é 
autorizado (fumódromos) e materiais promocionais 
(fôlderes e cartazes). Além disso, esta página 
abrigaria todos os materiais educacionais 
desenvolvidos no decorrer do projeto ou outros 
textos de referência para estudo. 
 Considerando a necessidade de 
compatibilidade entre várias as ferramentas de 
desenvolvimento e a exigência de conhecimento 
técnico prévio, condições que viabilizariam a 
agilidade no processo, optou-se pela utilização do 
pacote de programas Macromedia – Macromedia 
Studio MX - incluindo os softwares Dreamweaver™, 
Fireworks™ e Flash™. 
 Para criação e edição de imagens e fotos, 
optou-se pelo programa Photoshop™ versão 6.0. 
 
Resultados 
 
 No decorrer de 1 mês (agosto-
setembro/2003 a equipe técnica envolvida no 

CBIS’2004 920

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



projeto criou um site, o qual foi publicado no portal 
eletrônico da Faculdade de Medicina - Campus de 
Botucatu – Universidade Estadual Paulista 
(FMB/UNESP), no seguinte endereço 
http://www.fmb.unesp.br/respirando/ (figura 1). 
 

 
Figura 1 – Site do programa “Respirando em 

Harmonia” – FMB/UNESP. 
 
 Para concepção do site e das imagens de 
fundos, foto e menus foi usado o Programa 
Photoshop™, sendo aplicados alguns filtros como o 
blur, motion blur (responsáveis pelo esfumaçado ao 
redor da foto e alguns detalhes como canto das 
bolhas e roupas), hue saturation (para o colorido do 
céu e da foto em geral), e máscaras de imagens 
(para a multiplicação das bolhas e recorte dos 
cabelos para que a diferença da cor do céu passa-
se desapercebida). 
 O programa Dreamweaver™, foi usado 
para desenvolvimento das páginas de conteúdo, 
em HTML e ASP [1]. 
 Para melhorar a navegação e manter os 
botões no rodapé foi utilizada a tecnologia de 
frames de html. Ao todo são 3 frames – topo, com o 
titulo do site, central, com o conteúdo, e o rodapé, 
com os botões de navegação. 
 O programa Fireworks™ foi utilizado no 
intercâmbio entre imagem e código, no 
desenvolvimento dos botões e acabamento de 
imagem nas barras superior e inferior. Os botões 
têm um efeito de Image rollover, para tornar a 
percepção e a navegação mais fácil para o usuário 
[2]. 
 Com relação ao conteúdo, a página de 
entrada exibe frases educativas sobre o tabagismo, 
desenvolvidas em HTML, que se apresentam de 
forma aleatória a cada nova entrada no site. 
 Além das frases educativas, o site conta 
com um teste interativo que analisa o risco de 
dependência ao tabaco, baseado no teste de 
Fargerström. O teste foi desenvolvido utilizando o 
programa Flash™, por ser extremamente flexível e 
permite uma interação entre código e interface 

muito amigável, facilitando desenvolvimento de 
interfaces agradáveis [3]. Adicionalmente, cada tela 
com uma pergunta do teste foi ilustrada com 
desenhos que seguem a linha Mangá (“desenhos 
japoneses”) (figura 2). 
 

 
Figura 2 – Teste de Fargerström. 

 
 Outro material em desenvolvimento é uma 
coleção de vídeos educativos, que abordam 
conceitos simples e são dirigidos ao público leigo. 
Os vídeos foram desenvolvidos pelo programa 
Flash™, frame a frame, utilizando como base uma 
série de imagens e fotos obtidas na coleção de 
Cliparts Microsoft®, de uso liberado para fins 
educacionais. O som foi obtido por narração e 
edição em fragmentos otimizados para cada sessão 
de imagem. Até o momento foram desenvolvidos 
dois temas – “Os Efeitos do Tabagismo sobre a 
Saúde” e “Tabagismo Passivo”. 
  
Discussão e Conclusões 
 
 A educação na área de saúde exige 
constante atualização, inclusive nos métodos que 
pretende atingir ao seu público alvo.  
 Um estudo recente do instituto 
Ibope/NetRatings sobre a audiência da Internet 
indicou que 28 milhões de brasileiros com mais de 
16 anos já utilizaram a Web pelo menos uma vez 
[4], reforçando a importância deste meio de 
comunicação em nosso país. 
 O projeto de desenvolvimento de um site 
para o programa “Respirando em Harmonia” 
demonstrou que é possível criar, em um curso 
prazo de tempo, um espaço virtual que viabilize o 
arquivamento e organização de uma série de 
materiais educativos, favorecendo sua divulgação 
em ampla escala. Este ambiente colaborativo 
permite a inserção e troca de informações entre 
visitantes individuais ou de instituições, visando a 
construção de novos conhecimentos na área do 
tabagismo.  
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 Os canais de comunicação, bem como os 
espaços virtuais agora presentes poderão ser 
diversificados e adaptados sob o ponto de vista 
tecnológico, de acordo com a progressão do 
programa e a demanda dos visitantes. Com isso, 
permite-se a inserção de colaboradores individuais 
e coletivos das mais variadas instituições de ensino 
e saúde em todo o Brasil, que trabalharão em 
consonância para o desenvolvimento de novos 
materiais educativos. 
 Assim, concluímos que a criação de sites 
que utilizem recursos multimídia, testes interativos, 
vídeos e outros recursos de informática 
disponibilizados na Web, é um método de 
educação em saúde que merece ser explorado. 
Este meio de comunicação permite a identificação 
do tema com público jovem, amplia a cobertura do 
programa em nível nacional e possibilita a 
atualização constante do material oferecido. 
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Introdução 
 

A Rede Internet representa um universo 
com infinitas possibilidades para obtenção da 
informação. Entretanto, buscar um determinado 
item nesta vasta rede está cada vez mais 
complexo devido a sua expansão.  Assim, é cada 
vez mais freqüente o agrupamento de 
informações acerca de um assunto ou 
especialidade em um único local.  

Desta forma, o Laboratório de Pesquisas 
em Microcirculação (LPM) da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro criou uma Home Page 
com o intuito de auxiliar o pesquisador médico ou 
biomédico na procura de sítios de pesquisa 
médicos. Esta Home Page apresenta um mapa 
onde um clique do mouse sobre uma região 
conduz o usuário a um laboratório ou centro de 
pesquisa. Além deste catálogo de endereços 
WWW, a Home Page do LPM também 
disponibiliza links para programas de busca da 
Internet e bases de dados médicas (Medline, 
Bireme, etc.).  

 Inicialmente as Home Pages cadastradas 
pelo LPM se referem à fisiologia mas em breve 
haverá expansão para diversas áreas divididas 
por especialidades médicas sempre com enfoque 
para pesquisa.   
 
 
Metodologia 
 

A Home Page do LPM foi desenvolvida 
pelo uso do software Macromedia Dreamweaver 
®. As linguagens de programação envolvidas 
neste processo foram HTML e Javascript. A 
etapas para criação da Home Page foram: 1) 
Layout de página; 2) Escolha do conteúdo e 
catalogação de sítios de pesquisa e 3) 
programação. 
 O Layout de página  escolhido foi através 
da utilização de frames. A tela de apresentação 
foi dividida em colunas direita e esquerda e 
porção inferior (figura 1). No lado esquerdo da 
Home Page é possível visualizar diversos itens de 
navegação (Histórico, Estrutura, Equipe, 
Pesquisa, Revistas, Sítios e Procura). Do lado 
direito é mostrado o conteúdo relacionado ao item 
escolhido. A parte inferior da Home Page indica 
dados informativos para contato com o LPM.   

A Escolha do conteúdo e catalogação de 
sítios de pesquisa ocorreram durante 8 meses e 
envolveu em um primeiro momento centros de 
pesquisa em fisiologia.  
 A programação durou 3 meses e 
concentrou além da escrita da Home Page, testes 
de tempo de resposta e correção de erros.  

    

Resultados 
 

A Home Page do LPM se encontra no 
endereço http://www2.uerj.br\~lpm. A figura 2 
mostra o mapa mundi onde pode ser escolhido 
um continente que fornecerá uma lista de centros 
de pesquisa em fisiologia. A figura 3 exemplifica a 
escolha da Europa com seus centros de 
pesquisa.  

Além da pesquisa, o LPM também divulga 
suas linhas de estudo com possibilidades de 
contato com seus professores pesquisadores. No 
momento esta região da Home Page está 
sofrendo uma reformulação.  
 A  Home Page do LPM é amigável e 
apresenta resposta rápida ao clique do mouse.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 –  Página de Abertura da Home Page do 
Laboratório de Pesquisas em Microcirculação.  
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Figura 2 –  Mapa indicador de sítios de pesquisas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 –  Centros de Pesquisa em Fisiologia na 
Europa.  

 
 
 

Discussão e Conclusões 
 

A grande dificuldade neste tipo de trabalho 
é a busca e organização dos sítios de pesquisa 
porque com muita freqüência eles modificam seus 
endereços na Internet. Há sempre a possibilidade 
de desenvolvimento de programas de busca 
automatizados para encontro das atualizações. 
Por outro lado, ainda há a necessidade da 
visualização da Home Page pelo pesquisador 
para avaliação da sua qualidade. Outro problema 
enfrentado para a criação de uma Home Page de 

pesquisa é a enorme quantidade de centros de 
pesquisa espalhados pelo mundo cuja avaliação 
um a um requer muito tempo. A demanda por 
este tipo de serviço é muito grande comprovada 
pelo grande número de e-mails recebidos pelo 
Laboratório após estar no ar há um mês.  
 Conclui-se que a criação de uma Home 
Page para auxílio à pesquisa é um grande 
instrumento para o aprimoramento técnico e 
científico dos nossos pesquisadores. 
 
 
Referências 
 
Castro, E. (2000), “HTML para world wide web 4”  

Eds. Filho MMA, Makron Books, São Paulo, 
Brasil. 

 
Thau (2000), “Javascript. Um guia prático das 

páginas da WEB interativas” Eds. Marques, 
PAP, Editora Ciência Moderna, Rio de 
Janeiro, Brasil.  

 
  

 
Contato 
 
Daniel Alexandre Bottino. Laboratório de 
Pesquisas em Microcirculação. Pav. Haroldo 
Lisboa da Cunha, térreo, Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro. Rua São Francisco Xavier 524, 
CEP: 20550-013, Maracanã, Rio de Janeiro. 
E-mail:bottino@netfly.com.br    

 
 

 

CBIS’2004 924

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



A CORREÇÃO DO EFEITO HEEL APLICADA EM IMAGENS 
RADIOGRÁFICAS DA MÃO 

 
C. J. Olivete, E. L. L. Rodrigues, M. Z. Nascimento 

 
Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Departamento de Engenharia Elétrica, 

Universidade de São Paulo (USP), Brasil 
 
 
 
Resumo  - Este trabalho apresenta uma metodologia para atuar na fase de pré-processamento em imagens 
radiográficas da mão. Inicialmente é utilizado um algoritmo para correção do efeito heel, corrigindo a  
iluminação não uniforme no fundo das imagens. Em seguida, são aplicados alguns métodos de ajuste, 
thresholding e correção nas imagens originais. E por último é apresentado um estudo comparativo através da 
aplicação dos métodos de thresholding nas imagens. 
 
Palavras-chave: Análise Carpal, Efeito Heel, Visão Computacional, Thresholding. 
 
Abstract  - This work presents a methodology to act in the phase of preprocessing in radiographics images of 
the hand. Initially an algorithm is used to correct the heel effect, which provides a correction of the illumination in 
the background of the images. After that, some methods for adjustment, thresholding and correction of the 
original images are applied. Finally a comparative study through the application of the methods of thresholding in 
the images is presented. 
 
Key-words: Carpal Analysis, Heel Effect, Computer Vision, Thresholding. 
 
 
Introdução 
 

O processamento de imagens digitalizadas 
de radiografias da mão possibilita a obtenção de 
diagnósticos computadorizados com base na 
interpretação de características dos ossos da mão, 
cujo procedimento auxilia no acompanhamento do 
processo de crescimento humano. Utilizando 
imagens em nível de cinza, um dos processos mais 
simples para isolar os ossos do tecido da mão pode 
ser baseado nos níveis distintos que os pixels 
correspondentes a cada região das imagens 
apresentam. Porém, esse procedimento simples é 
comprometido pela distribuição irregular de 
intensidade dos raios-X, pois ocasiona uma 
iluminação não uniforme no fundo das imagens. 
Este efeito é conhecido por efeito heel [1]. 

A distribuição de intensidade depende do 
posicionamento relativo do dispositivo de gravação 
em relação à fonte dos raios-X, podendo variar não 
uniformemente entre 75% e 125%. Essa variação 
faz com que algumas partes do filme sejam pouco 
sensibilizadas, enquanto outras sejam 
sensibilizadas em excesso, prejudicando o 
contraste necessário para a obtenção de uma boa 
imagem [2]. 

Para a realização deste trabalho foram 
analisadas  imagens de radiografias da mão 
esquerda (150 imagens de um banco que está 

sendo construído no Departamento de Engenharia 
Elétrica da USP - São Carlos), de pacientes com 
idade entre 7 e 18 anos. Essas radiografias foram 
obtidas em um aparelho convencional, utilizando 
valores padrão para esse procedimento, ou seja, 
tensão de 45 kVp, corrente de 0.3 mA e distância 
foco-filme de 1 m, considerando ainda o feixe de 
raios-X dirigido perpendicularmente ao centro do 
filme. 

Como as diferenças de intensidades 
presentes no fundo das imagens dificultam o uso de 
técnicas simples de pré-processamento, como, por 
exemplo, a aplicação de métodos clássicos de 
thresholding, este trabalho apresenta resultados da 
real influência do efeito heel em imagens 
digitalizadas de radiografia carpal, mostrando o 
desempenho de métodos clássicos de thresholding 
com e sem correção do efeito heel e também 
mostra uma metodologia eficiente que pode ser 
utilizada na fase de pré-processamento de imagens 
digitalizadas de radiografias da mão, para auxiliar o 
acompanhamento clínico do crescimento humano. 
 
Metodologia 
 

Nos itens a seguir são descritos os métodos 
para a obtenção da área padrão, o algoritmo para a 
correção do efeito heel, o método para o ajuste da 
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imagem, os métodos de thresholding e o algoritmo 
de ajuste final das imagens. 

Os algoritmos foram implementados na 
linguagem de programação C++, sendo utilizado o 
ambiente de programação C++ Builder versão 5.0. 

a) Obtenção da área padrão 
A área padrão corresponde à medida de 

cada osso da imagem original, e é utilizada para 
realizar a comparação com a área obtida ao final do 
processamento. Da imagem original são analisadas 
19 áreas as quais correspondem aos ossos das 
falanges e metacarpos. Os ossos do punho não 
foram considerados como áreas para comparação, 
pois alguns apresentam imagens sobrepostas, 
tornando-se difícil a tarefa de isolar suas áreas 
correspondentes. 

Após a escolha desses ossos, foi 
desenvolvido um procedimento para calcular a área 
de cada uma das 19 regiões, as quais podem ser 
vistas na Figura 1. O procedimento desse algoritmo 
é descrito abaixo: 

- Inicialmente, foram isoladas manualmente 
as 19 regiões de interesse; 

- Cada linha de cada região é considerada 
um conjunto de valores e para cada 
conjunto são calculados a média e o 
desvio padrão. Todos os pixels do 
conjunto que possuírem valores de níveis 
de cinza dentro do intervalo que 
compreende a média e o desvio padrão 
para mais ou para menos, serão 
considerados pertencentes ao osso. Os 
pixels restantes serão considerados como 
pertencentes ao fundo da imagem e ao 
tecido da mão, sendo assim eliminados; 

- Após a eliminação, é feita uma contagem 
dos pixels que pertencem ao osso e este 
valor será interpretado como “área” de 
cada osso e, é armazenado para a 
comparação posterior.  

b) Algoritmo para correção do efeito heel 
O efeito heel é um fenômeno que produz 

uma redução na intensidade dos raios-X, gerando 
uma iluminação não uniforme em certas partes da 
imagem [1]. Embora este efeito possa ser 
facilmente corrigido pelo sistema de percepção da 
visão humana, essa presença complica o uso de 
técnicas de pré-processamento. Para eliminar as 
variações da não uniformidade encontrada na 
região de fundo foi aplicado um algoritmo 
desenvolvido por Nascimento et al.[2], baseado na 
simulação computacional da distribuição da 
intensidade de radiação, desenvolvido por 
Marques[3], que permite corrigir nas imagens 
radiográficas, as variações das densidades 
causadas pelo efeito heel. 

 

c) Ajuste da imagem 
Após a eliminação do comportamento não 

uniforme no fundo das imagens, são aplicados 
filtros de suavização, para eliminar (ou atenuar) 
pequenos ruídos que possam ter restado nas 
imagens [4]. O filtro de suavização utilizado foi a da 
média por vizinhança 11 x 11. 

 

 
Figura 1 : Imagem original [5] 

 
Após a suavização, o resultado é 

armazenado em uma imagem auxiliar e em 
seguida, é feita a subtração desta auxiliar com a 
imagem original. A imagem original torna-se a 
imagem resultante dessa operação.  

d) Métodos de thresholding 
Um método eficiente de thresholding 

(limiarização) deve ser capaz de fornecer 
automaticamente um valor (limiar) para o qual todos 
os pontos com valores de intensidade inferior a este 
devam ser eliminados [4]. Esta etapa da 
limiarização é utilizada para eliminar os pixels que 
não pertençam aos ossos. 

Os métodos de thresholding implementados 
são os métodos clássicos de aplicação genérica: 

-“Otsu” [6]: o valor do limiar é obtido 
globalmente, supondo que os pontos da imagem 
podem ser classificados em duas classes que são o 
fundo e o objeto, considerando as variâncias entre 
as classes e a variância total; 

-“Pun” [4]: é baseado na teoria da 
informação, que se baseia na premissa de que a 
geração de informação pode ser modelada como 
um processo probabilístico. Por esta teoria define-
se a entropia do objeto e do fundo da imagem e o 
limiar global é obtido calculando o argumento 
máximo entre estes dois valores da entropia; 

-“Niblack” [6]: o valor do limiar é obtido de 
forma adaptativa através da análise do valor da 
média e do desvio padrão nas regiões da imagem; 

-“Rosenfeld” [6]: um método adaptativo, onde 
o limiar é obtido através de duas análises: uma 
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pixel a pixel, para a obtenção das probabilidades de 
intensidade de cada pixel e uma segunda análise 
para a qualificação da compatibilidade dos mesmos 
de cada região. 

e) Algoritmo de ajuste final 
Após aplicar os métodos de thresholding nas 

imagens, verificou-se que alguns métodos 
removeram pixels pertencentes aos ossos, o que 
resultou em uma “erosão” não desejada, e em 
alguns casos modificando inclusive partes das 
bordas dos ossos.  

Para recuperação dos pixels que foram 
erroneamente removidos, aplicou-se uma 
metodologia baseada em morfologia matemática, 
composta de uma seqüência de dilatação e erosão, 
obtendo-se uma imagem auxiliar. Em seguida, é 
feita uma operação lógica que atribuirá nesta 
imagem auxiliar todos os pixels da imagem original 
que anteriormente tinham sido removidos. A 
imagem original torna-se a imagem resultante 
dessa operação. 
 
Resultados 

 
Inicialmente foi obtida a área padrão de cada 

osso em cada imagem original. Em seguida, foram 
aplicados os algoritmos de ajuste e todos os 
métodos de thresholding implementados, e obtidas 
as áreas resultantes de cada osso na imagem 
antes e depois da correção do efeito heel. 

Para efeito de cálculo da área resultante de 
cada osso, foram computados como pixels 
pertencentes a cada osso, todos aqueles não 
pertencentes ao fundo da imagem, respeitando-se 
a mesma fronteira entre os ossos, anteriormente 
utilizada, para o cálculo da área padrão. 

A Figura 2 ilustra o resultado da aplicação do 
método utilizando thresholding de Otsu sobre uma 
imagem ajustada (suavizada), porém sem a 
correção do efeito heel. 

 

 
 

Figura 2 : Imagem processada sem correção do 
efeito heel – Aplicado o Método de Otsu 

 

Na Figura 3 é apresentado o resultado da 
aplicação do mesmo método utilizando thresholding 
de Otsu sobre a imagem original (Figura 1), porém 
depois da aplicação do algoritmo de correção do 
efeito heel. 

 
 

Figura 3 : Imagem processada após correção do 
efeito heel – Aplicado o Método de Otsu 

 
Após a obtenção das imagens processadas com 

e sem correção do efeito heel, como se pode 
observar o exemplo nas Figuras 2 e 3, foram 
medidas as áreas resultantes de cada um dos 19 
ossos e comparadas com as áreas padrões da 
Figura 1 (original). Com esses dados foram 
construídas tabelas de comparação em forma 
percentual, como no exemplo mostrado na Tabela 
1, mostrando qual a porcentagem da área 
encontrada com relação à área original. 
 
Tabela 1 – Porcentagem da área encontrada com 

relação à área original. 
 

Osso Figura 2  Figura 3  
1 110,78% 90,53% 
2 142,28% 103,65% 
3 284,87% 112,70% 
4 95,84% 79,56% 
5 117,00% 94,77% 
6 192,54% 99,61% 
7 287,47% 104,82% 
8 96,97% 72,43% 
9 102,04% 87,19% 

10 146,84% 99,27% 
11 306,46% 117,71% 
12 116,58% 83,96% 
13 102,56% 84,77% 
14 122,17% 95,13% 
15 268,55% 102,93% 
16 118,48% 88,23% 
17 109,10% 91,07% 
18 160,34% 100,57% 
19 318,15% 115,66% 

Média 168,37% 96,03% 
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A aplicação do método de Otsu sobre a 

imagem sem correção do efeito heel resultou em 
uma média de 168,37% de área, significando que 
as áreas calculadas foram em média 68,37% 
maiores que a imagem original (Figura 2) em 
virtude da presença do tecido da mão. Já quando o 
método foi aplicado sobre uma imagem sem a 
presença do efeito heel, o método conseguiu obter 
uma média de 96,03%, perdendo apenas 3,97% 
(Figura 3) da totalidade de pixels da imagem 
original (Figura 1) e em regiões que não 
comprometem o bom desempenho do método. 

Atualmente existem trabalhos que buscam 
resultados analisando apenas as falanges do 3º 
dedo da mão [7]; ossos representados pelos 
números 9, 10 e 11 na Figura 1. Para mostrar a 
eficiência dos métodos quando aplicados nestas 
três regiões de interesses, foram gerados gráficos 
para analisar as imagens antes e depois da 
correção do efeito heel. O gráfico da Figura 4 ilustra 
a média percentual dessas três áreas encontradas 
com os métodos de thresholding aplicados nas 
imagens sem correção do efeito heel. 
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Figura 4 : Média percentual das três falanges 

encontradas na imagem processada (Figura 2) sem 
correção do efeito heel. 

 
Analisando o gráfico da Figura 4, nota-se que 

todos os métodos de limiarização encontraram 
valores percentualmente elevados para estas três 
falanges, variando entre 33% a 85% além do 
tamanho original (Figura 1). Já o gráfico da Figura 5 
ilustra a média percentual dos métodos de 
thresholding aplicados nas falanges após a 
correção do efeito heel. 
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Figura 5 : Média percentual das três falanges 

encontradas na imagem processada (Figura 3) com 
correção do efeito heel. 

 
Observando o gráfico da Figura 5, nota-se 

que o método adaptativo de Niblack encontrou um 
resultado percentual próximo do ideal, perdendo 
apenas 0,64% da totalidade de pixels da imagem 
original (Figura 1).  

Para medir a eficiência de cada método de 
thresholding quando aplicado nas imagens com e 
sem efeito heel, foram gerados gráficos individuais 
para cada osso e para cada método e em seguida, 
foram calculadas as médias em cada mão. O 
gráfico da Figura 6 ilustra a média percentual geral 
das áreas encontradas com os métodos de 
thresholding aplicados nas imagens sem correção 
do efeito heel. 
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Figura 6 : Média percentual de todas as áreas nas 
imagens processadas sem correção do efeito heel 

 
O gráfico da Figura 6, mostra que nenhum 

dos métodos de limiarização foi capaz de binarizar 
a imagem com um resultado que pudesse ser 
considerado satisfatório. Em todos os casos as 
áreas encontradas foram percentualmente elevadas 
quando comparadas às áreas originais, com 
valores variando entre 35% a 59% além do 
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tamanho original. Já o gráfico da Figura 7 ilustra a 
média geral dos métodos de thresholding aplicados 
nas imagens após a correção do efeito heel. 
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Figura 7 : Média percentual de todas as áreas nas 
imagens processadas com correção do efeito heel. 
 

Analisando o gráfico da Figura 7, verifica-se 
que dois dos métodos de limiarização conseguiram 
obter uma boa média em relação à imagem original: 
os métodos de Otsu e de Niblack, onde 
apresentaram uma média entre 97% e 102% 
respectivamente. 

Em todas as imagens processadas com a 
limiarização de Otsu após a correção do efeito heel 
verificou-se que alguns pixels pertencentes aos 
tecidos da mão e também alguns pertencentes aos 
ossos dos metacárpicos (ossos representados por 
4, 8, 12, 16 da Figura 1) e das falanges proximais 
(5, 9, 13 e 17 da Figura 1) foram perdidos, 
mantendo-se partes das bordas destas regiões, 
como pode ser visto na Figura 3. Para tentar 
recuperar partes dos pixels foi aplicado o algoritmo 
de ajuste final. Na Figura 8 é apresentado o 
resultado da aplicação deste algoritmo sobre a 
imagem processada (Figura 3). 

 

 
 

Figura 8 : Resultado da aplicação do algoritmo de 
ajuste final sobre a imagem processada (Figura 3) 

 
Analisando a Figura 8, verifica-se que quase 

todos os pixels foram recuperados. Para medir a 

eficiência deste algoritmo foram novamente 
medidas as áreas resultantes de cada uma das 
regiões e comparadas com as áreas da Figura 3. 
Em seguida, foram construídas tabelas de 
comparação em forma percentual, como no 
exemplo mostrado na Tabela 2, mostrando qual a 
porcentagem da área encontrada após a aplicação 
deste algoritmo. 

 
Tabela 2 – Porcentagem da área encontrada com 

relação à área original após ajuste final da imagem. 
 

Osso Figura 3  Figura 8  
1 97,53% 98,05% 
2 103,65% 103,89% 
3 109,70% 110,01% 
4 79,56% 97,01% 
5 94,77% 96,21% 
6 99,61% 99,61% 
7 104,82% 103,08% 
8 72,43% 95,65% 
9 87,19% 95,19% 

10 99,27% 99,27% 
11 114,71% 112,11% 
12 83,96% 94,75% 
13 84,77% 93,52% 
14 95,13% 95,13% 
15 101,93% 100,10% 
16 88,23% 94,97% 
17 91,07% 94,07% 
18 100,57% 100,57% 
19 115,66% 114,35% 

Média 96,03% 99,87% 
 

A aplicação do algoritmo de ajuste final sobre 
a imagem processada (Figura 3) resultou em uma 
média de 99,87% de área, significando que as 
áreas calculadas para a Figura 8 foram em média 
3,84% maiores que a imagem final anteriormente 
obtida (Figura 3), não conseguindo recuperar em 
média apenas 0,13% dos pixels da imagem original 
(Figura 1). 
 
Discussão e Conclusões 
 

Com o algoritmo de correção do efeito heel 
foi possível eliminar todas as variações de 
intensidade do fundo das imagens. O algoritmo de 
ajuste da imagem também foi muito importante no 
pré-processamento da imagem, eliminando (ou 
atenuando) pequenos ruídos que prejudicavam a 
aplicação dos métodos de limiarização 
implementados. Por fim, o algoritmo de ajuste final 
também foi muito importante quando aplicado nas 
imagens que apresentam perdas de pixels em 
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algumas regiões da mão, recuperando a imagem 
quase por completo. 

Os métodos de limiarização globais de Otsu e 
Pun foram escolhidos porque encontram um único 
valor de limiar para toda a imagem, e por isso 
mostram de uma forma efetiva o resultado da 
correção do efeito heel nas imagens. Já os de 
Niblack e Rosenfeld são métodos adaptativos e 
encontram um valor de limiar para cada região da 
imagem, de onde se esperavam resultados de 
áreas não muito discrepantes entre as imagens 
com e sem correção do efeito heel, o que de certa 
forma ocorreu. Em todas as imagens, os métodos 
de Otsu e de Niblack foram os mais eficientes e, 
quando aplicados  nas imagens corrigidas 
conseguiram obter uma boa média em relação à 
imagem original, podendo ser observado no gráfico 
da Figura 7. Já o método de Rosenfeld, apresentou 
o pior resultado entre todos os métodos 
implementados, acrescentando 11% de área a mais 
com relação às imagens originais. Com base nos 
resultados alcançados, pode-se concluir que a 
correção do efeito heel realmente representa 
grande benefício para outros estágios de 
processamento em imagens radiográficas da mão.  

Um grande problema que precisa ser 
solucionado para que a metodologia possa de fato 
ser utilizada em sistemas automáticos de pré-
processamento de imagens radiográficas da mão é 
a maneira de como são obtidas as regiões de 
interesse. Para solucioná-lo será feito um algoritmo 
para automatizar o processo de isolamento destas 
regiões, que atualmente é feito manualmente. 
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Resumo – Desenvolvemos um aplicativo para coleta e apoio à decisão no atendimento preventivo em 
comunidades carentes, para ser utilizado em dispositivos móveis (handhelds) por agentes comunitários e 
voluntários leigos no atendimento domiciliar infantil. onde as crianças e adolescentes estão expostos e 
vulneráveis a diversas doenças, que podem ser minimizadas através do acompanhamento do seu 
desenvolvimento físico, emocional, nutricional e imunológico, bem como pela identificação dos riscos 
existentes no ambiente em que vivem, apresentando procedimentos básicos que podem contribuir para um 
desenvolvimento saudável da criança. 
 
Palavras-chave: Informática Médica, Apoio à Decisão, Atendimento Primário, Handheld, PDA. 
 
Abstract –  We have developed an application to be used in handheld devices, intended for collection and 
support to decision in preventive home care for children within needy communities, by community agents 
and lay volunteers. In those communities, children and adolescents are exposed and vulnerable to several 
diseases, that may be minimized through the follow-up of their physical, emotional, nutritional and immune 
development, as well as by identifying the risks existing in their environment. We also present the basic 
procedures that may contribute to a child's healthy development 
 
Key-words: Medical Informatics, Decision Support, Primary Care, HandHeld, PDA. 
 
 
Introdução 
 
A qualidade da saúde de uma criança e seu 
desenvolvimento obedece a uma série de 
determinantes biológicos, psicológicos e sócio-
econômicos, alguns destes apoiados pela 
intervenção do governo e da comunidade em 
ações de saúde pública podem assegurar um 
crescimento sadio das crianças, inclusive para as 
que habitam nos bolsões de miséria, onde a 
desnutrição é um fator de peso para o 
desenvolvimento da criança que será o indivíduo 
adulto ativo em nossa sociedade. 
 
A vigilância do crescimento e desenvolvimento é 
parte fundamental da saúde da criança. Identificar 
fatores de risco, detectar um retardo do 
desenvolvimento e providenciar tratamento 
precoce, podem alterar significativamente a 
qualidade de vida da criança e de sua família.  
 
Assim, é fundamental o conhecimento do 
contexto familiar e social onde a criança encontra-
se inserida, a idade da mãe, problemas ocorridos 
durante a gestação, número de filhos vivos e 
abortos, condições sócio-econômicas, quem é o 
responsável pelos cuidados da criança, como é 
sua rotina de vida e quais foram as mudanças 
ocorridas nas relações familiares após o seu 
nascimento. Acesso ao abastecimento de água 
limpa e saneamento adequado gera prevenção 

de doenças infecciosas. O desmame precoce e a 
conseqüente introdução do leite de vaca, assim 
como o aleitamento prolongado sem a devida 
introdução de outros alimentos na dieta da 
criança após os seis meses de vida, também 
aumentam a predisposição em contrair infecções. 
Tais condições contribuem em muito para o 
crescimento deficiente da criança e a ocorrência 
de desnutrição, comprometendo seu sistema 
imunológico (de defesa e combate a doenças). 
 
No intuito de contribuir para a melhoria da 
qualidade do atendimento à saúde, tem crescido 
o número de entidades e voluntários leigos que 
não possuem conhecimento da área de medicina 
para diagnosticar e medicar os pacientes, mas 
conseguem identificar alguns problemas e 
encaminhá-los às unidades básicas de 
atendimento à saúde. Uma vez treinados, os 
voluntários que atendem a população, também 
coletam informações e respondem a 
questionários pré-elaborados fornecidos por estas 
entidades governamentais ou não , registrando 
manualmente os dados coletados em papel.  
 
A utilização de guias de conduta em papel, pela 
inexistência de mecanismos de consistência cria 
dificuldade para a sua posterior análise e 
definição de tendências, bem como a utilização 
de guias de conduta não informatizados está 
sujeita a erros de interpretação, inconsistências e 
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desvio dos objetivos desejados, de onde tem 
surgido a necessidade de disponibilizar um 
instrumento informatizado, com o intuito de 
melhorar o atendimento, expandir o número de 
voluntários treinados, bem como facilitar a 
interpretação dos dados coletados, para melhorar 
as condições de saúde das famílias carentes. 
 
O objetivo deste trabalho é o de desenvolver um 
instrumento de apoio ao atendimento dos agentes 
e líderes comunitários, em suas ações junto às 
comunidades carentes, que facilite a coleta e 
armazenamento das informações registradas por 
estes agentes, bem como disponha de guias de 
conduta eletrônicos, capazes de facilitar e 
melhorar o seu desempenho, também 
avaliaremos este instrumento quanto a 
completitude, consistência e condutas tomadas 
comparando as informações coletadas em papel. 
 
Metodologia 
 
Pesquisa em bases científicas sobre guias de 
conduta em atendimento primário infantil 
Pesquisa em guias de ONGs e da OPAS que 
atuam no atendimento primário 
 
Conhecimento heurístico de especialistas 
médicos (expertise) 
 

• 1 Pediatra especialista em problemas de 
saúde pública em comunidades carentes; 

• 1 Pediatra especialista em metabolismo e 
nutrição  

• 1 Pediatra imunologista 
 

Hardware e Software 

 
A portabilidade, tamanho e o uso de software livre 
foram considerados na definição da plataforma a 
ser adotada, possibilitando o uso da aplicação em 
diversos dispositivos disponíveis no mercado, 
sendo escolhido como ambiente de 
desenvolvimento : 
 

• SuperWaba SDK 4.21a 
• Eclipse Java Development Tools 2.1.3  
• Java 2 SDK Standard Edition, 1.4.2 

 
 
A implementação do aplicativo está baseada na 
máquina virtual SuperWaba, que possibilita 
executar programas escritos em bytecode Java, 
estando disponível em PDAs (Personal Data 
Assistant) nos sistemas operacionais Windows 
CE e Palm OS, bem como sistemas operacionais 
Windows para computadores desktop, no qual a 
aplicação é desenvolvida. 
 

Transferência de Dados / Comunicação 
 
Antes da visita domiciliar, um conjunto de PDAs  
(handhelds) recebe dados sobre a comunidade a 
ser avaliada. Os dados são atualizados e 
completados durante a visita. 
 
Os dados coletados podem ser consolidados no 
posto local de coleta e transmitidos para o banco 
de dados central. 
 
Módulos do Sistema : 
 
 
Cadastro da criança 
 
Coleta de informações da criança, dados do 
nascimento, filiação, histórico de saúde, 
condições de moradia e dados do ambiente. 

 
 
Acompanhamento nutricional (Antropométrico) 
 
Neste módulo são coletados peso e altura da 
criança, efetivando-se os cálculos necessários 
para avaliação do seu estado nutricional. Caso 
seja identificado um desvio durante a consulta, 
será emitido um sinal de alerta e de acordo com o 
risco, encaminha-se a criança para a unidade 
básica de saúde. Os dados coletados possibilitam 
a emissão de relatórios para posterior avaliação 
pelos gestores de saúde. 
 

Acompanhamento imunológico 

 
O objetivo desta rotina é confrontar a carteira de 
vacinação da criança com a relação de vacinas 
correspondentes a aquela idade (obedecendo ao 
calendário vacinal), de forma a identificar se 
houve falhas ou ausência na administração das 
vacinas. Após esta verificação, é feita a 
atualização, sendo lançadas na agenda da 
criança as próximas vacinas que ela deverá 
receber. 
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Registro de ocorrências de saúde 
 
Serão anotadas as doenças e demais ocorrências 
de saúde no mês, bem como parecer dos 
voluntários em relação ao estado geral da criança 
no momento da visita, emitindo possível 
encaminhamento para as unidades de saúde e 
orientação aos pais. 
 
 

 
 
Sincronismo e transferência de dados 
 
Este módulo é responsável pela comunicação de 
dados entre os dispositivos móveis e o sistema 
central de informações do paciente.  
 
Resultados 
 
Espera-se que o desenvolvimento de um sistema 
informatizado de coleta e armazenamento de 
informações, acoplado a “guidelines” 
automatizados, seja capaz de otimizar o 
atendimento dos voluntários e agentes 
comunitários nas comunidades carentes.        
 
 
O sistema não é de diagnóstico médico, mas uma 
ferramenta de apoio, que através de alertas pode 
alertar para a necessidade de encaminhar o 
paciente para um procedimento médico. 

 
Discussão 
 
O estabelecimento de procedimentos 
padronizados para o acompanhamento do 
desenvolvimento básico da criança, possibilita 
que este seja realizado por voluntários leigos ou 
agentes comunitários, contudo o uso de manuais 
e formulários em papel nem sempre é seguido na 
seqüência estabelecida, podendo haver falhas no 
preenchimento em virtude de dificuldades 
encontradas, afetando a análise dos dados 
coletados, gerando erros de interpretação e 
podendo se desviar dos objetivos almejados. 
 
A informatização deste processo direciona passo 
a passo os procedimentos a serem efetivados, 
minimizando erros e falhas comuns existentes no 
processo manual, o qual não possui nenhum 
mecanismo de consistência ou cálculos, que 
possam colaborar com a tomada de decisão que 
varia desde a avaliação do estado nutricional até 
o acompanhamento imunológico da criança; 
 
Os dados armazenados podem ser transferidos a 
uma base de dados central e utilizados para a 
geração de relatórios e avaliações estatísticas. 
 
Os dados compilados podem ser disponibilizados 
por qualquer meio para unidades básicas de 
saúde e hospitais; 
  
O uso desta metodologia facilita o envolvimento 
de leigos atuando na melhoria da saúde.  
 
Espera-se que o uso do sistema possa ajudar na 
identificação precoce de deficiências em 
diferentes faixas etárias, minimizando problemas 
no desenvolvimento da criança. 
 
A avaliação da efetividade deste instrumento 
poderá ser motivo de futuros trabalhos, pois 
identificador de muitas doenças poderá ser 
implementado ao programa, assim como poderá 
ocorrer a incorporação de novos recursos de 
telemedicina para apoio ao diagnóstico. 
 
Finalmente, este instrumento possibilita a 
inclusão digital de voluntários ou agentes 
comunitários em ações básicas de saúde.  
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Introdução 
 

Fundada há 40 anos, a Faculdade de 
Medicina de Botucatu da Universidade Estadual 
Paulista (FMB-UNESP), é hoje, um importante 
centro de ensino, pesquisa e assistência médica do 
Estado de São Paulo. Possui um corpo funcional de 
1.600 servidores, 682 alunos matriculados em 
graduação, 813 em programas de pós-graduação, 
318 residentes médicos e ainda cursos de 
aprimoramento para profissionais não médicos 
ligados à área de saúde. A FMB abriga ainda o seu 
Hospital das Clínicas (HC-UNESP), que conta com 
406 leitos em diversas especialidades e é 
responsável pelo atendimento de cerca de mil 
pacientes por dia prestando diversos serviços em 
várias especialidades. Recebe usuários SUS de 250 
municípios do interior paulista e de 60 outras 
cidades localizadas fora do Estado. É uma Unidade 
de referência terciária para inúmeras 
especialidades. Assim como vários outros hospitais 
públicos universitários têm passado por momentos 
difíceis principalmente no tocante às fontes de 
recurso e financiamento. Atualmente, o sistema de 
financiamento para o ensino, quanto para a 
assistência médica, baseia-se em orçamentos 
próprios e no pagamento dos procedimentos 
hospitalares realizados mediante transferência de 
valores (sistema SUS). Muitas vezes, este repasse é 
aquém do custo real gerando um déficit nas contas. 
Entretanto, há uma tendência, já implantada e em 
franca expansão, proposta pelo Ministério da Saúde, 
de que o repasse orçamentário ocorra mediante 
transferência de cotas fixas visando metas de 
produtividade pré-estabelecidas e contratadas entre 
Governos Federal, Estadual e o Hospital.  

Isso impõe a necessidade de um Sistema de 
gerenciamento de custos de ensino e hospitalares 
ágil e fiel às variações operacionais. Também é 
necessário ter o conhecimento do custo de cada 

procedimento, bem como as áreas de maiores 
dificuldades e com maior relação custo-benefício.  

É oportuno que, em havendo condições, o 
desenvolvimento de sistemas de informação 
aplicados nessas instituições sejam lá criados. O 
Desenvolvimento deve ser voltado para suas 
próprias necessidades e utilizando recursos 
humanos e tecnológicos locais bem como, 
obedecendo a padrões que possibilitam sua 
implantação em outros Hospitais.   

Com base nessas premissas, e com o intuito 
de integrar custos entre Faculdade de Medicina e 
Hospital das Clínicas de Botucatu, objetivou-se o 
desenvolvimento de um Sistema próprio de 
Gerenciamento de Custos (SGC) para determinação 
dos custos dos procedimentos de ensino e 
hospitalares.  

 
Metodologia 
 

Uma vez definida a estrutura geral e os 
principais produtos e indicadores, foram seguidas as 
seguintes etapas na construção do sistema: 

1. Identificação, organização e avaliação das 
fontes de Dados de Receitas e Despesas; 

2. Determinação e definição dos Centros de 
Custos (áreas de estudo).  
a. Produtivo - onde se realizam as 

atividades fins: departamentos, 
enfermarias, ambulatórios, UTI’s, 
centro cirúrgico, laboratórios, etc; 

b. Apoio técnico e administrativo - dá 
suporte a realização das atividades 
fins: administração superior, seções 
técnicas administrativas, lavanderia, 
serviços técnicos auxiliares, etc; 

3. Definição dos Indicadores de Produção: 
custo do aluno, hora aula, consultas, 
paciente/dia de internação, exames, 
cirurgia, custo refeição, etc; 
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4. Definição do método de rateio: para a 
apropriação dos custos operacionais de 
cada Centro de Custo, foi adotado o 
método de rateio progressivo por 
absorção e posteriormente a definição das 
relações entre cada Centro de Custo; 

5. Elaboração do Sistema de Informações 
Gerenciais (SIG): 
a. Definiu-se a linguagem Delphi 6.0 

para codificação do sistema e o banco 
de dados Access 2000 no sistema 
Operacional Windows 98 ou XP; 

b. Construção de módulos visando: 
- Cadastro dos centros de custos, 

relações entre centro de custos e 
parâmetros de mensuração; 

- Lançamento das fontes de receitas 
e despesas,  dados de produção e 
Criação de indicadores; 

- Interfaceamento entre sistemas pré-
existentes para aquisição de 
informações como, folha de 
pagamento e consumo de estoque; 

- Módulo de apuração de resultados e 
elaboração de relatórios gerenciais. 

6. Definição do fluxo de dados, digitação,  
apuração, elaboração de relatórios , pré-
análise, e envio das informações aos 
Centros de Custos (áreas de estudo). 

 
Resultados 
 

Objetivando a centralização de todas as 
informações e dados necessários para a 
alimentação do sistema de custos, foi criado, na 
instituição, um Núcleo de Apoio Técnico. Sua ação 
foi intensa com todas as áreas de estudo (Centros 
de Custos) no sentido da aquisição de informações 
vitais para a alimentação mensal do sistema.  

Um dos grandes desafios na implantação do 
sistema foi à alimentação dos dados de folha de 
pagamento e material de consumo. Isso ocorreu 
devido à quantidade infindável de fontes, 
fornecedores e dados, inviabilizando a digitação 
manual. Para solução desse problema houve a 
necessidade da padronização, em forma de arquivo 
eletrônico, do formato texto da folha de pagamento 
e, posteriormente, a criação de módulos de 
importação para o sistema de custo. Após essa 
etapa, levantaram-se as demais informações como, 
custos indiretos: energia, água/esgoto, telefone e 
custos oriundos de outras unidades externas e 
levantamento de contratos de manutenção e 
serviços existentes. Cumprida mais uma fase, foi 
realizada, no mês de janeiro de 2004 a primeira 
apuração dos dados e a partir de então, 
sucessivamente, a cada mês.  

Foram obtidos indicadores de produção de 
custo que representam procedimentos realizados na 
instituição (hora/aula, consulta, cirurgia, exames, 
internação, parto, etc) e busca-se, numa próxima 
etapa a determinação dos custos de procedimentos 
individualizados, tais como o custo de um 
determinado curso, de um tipo específico de 
consulta, cirurgia, etc.  

Com os relatórios gerados pelo sistema , foi 
possível aos gerentes de cada área analisar seus 
custos, e promover a participação dos diversos 
níveis no processo de tomada de decisão.  

 
Discussão e Conclusão 
 

A comparação dos índices obtidos com outros 
de demais Hospitais públicos e privados possibilitou 
a criação de alguns parâmetros de eficiência dos 
serviços prestados pelo HC-UNESP bem como o 
conhecimento do custo real de cada atividade 
Hospitalar. Esse conhecimento do custo também 
facilitará a priorização de investimentos.  

A possibilidade do compartilhamento da 
análise das atividades e custos de cada centro 
estudado gerou um improvement na atividade 
gerencial. Com o feedback dos centros de custos 
espera-se cada vez mais refinar as informações e 
por conseqüência, agilidade, rapidez e precisão nas 
tomadas de decisões do dia-a-dia. 

Em suma, isso significa alternativa local com 
recursos humanos e tecnológicos próprios, voltados 
para a situação real da instituição universitária, 
inserido no contexto loco-regional e com a 
necessária melhoria de desempenho gerencial, sem 
se afastar das premissas do SUS.  
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Resumo –  A produção de produtos de beleza é uma atividade que vem sendo praticada ao longo da história da 
humanidade. Atualmente, o mercado mundial cosmético tem sido beneficiado pela globalização e evolução 
técnico-científica. A conseqüência desses avanços e o advento da internet fazem com que a população torne-se 
alvo das empresas cosméticas, que disponibilizam a compra de seus produtos por esse meio. Porém, as 
orientações para que o consumidor utilize com segurança essas formulações são insuficientes. O objetivo foi 
analisar as informações contidas em sites que possibilitam a venda de cosméticos pela internet comparando 
com a legislação vigente. O resultado foi ausência das informações necessárias para o uso correto e com 
segurança desses produtos, evidenciando a necessidade de um profissional qualificado para os devidos 
esclarecimentos.  
 
Palavras-chave: Internet, Cosméticos, segurança. 
 
Abstract –  The production of beauty is an activity that come practice for a long time to the humanity. Actually, 
the cosmetic world business has been improved for globalization and evolution technic-scientific. The result of 
these advance and the approach of Internet make with the people become aim of cosmetics factories, which 
dispose the purchase of their products for this way. Nevertheless, the orientation for the consumer utilizes with 
security these formulations is insufficient. The aim of these studies was analyzed the information present in 
these sites that possibility the buy of cosmetics from Internet and to compare with the Brazilian legislation. The 
result of this study was the absence of information for the correct and security use of these products, to make 
evident the necessity of qualify professional.  
  
Key words: Internet, cosmetics, and security.
  
 

 

Introdução 
 

A preocupação com a beleza e cuidado da 
pele vem aumentando a cada ano, e 
conseqüentemente a indústria de cosmético vem 
acompanhando esse crescimento. No período de 
1997 a 2002, segundo dados da Associação 
Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) o Brasil teve 
um crescimento médio no setor de 7,7%, ocupando 
a sétima posição em relação ao mercado mundial 

de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. 
Consolidando o setor como um dos principais focos 
de investimentos, tanto das indústrias nacionais 
quanto de multinacionais do ramo [1].  

O aumento do consumo deve-se a 
mudanças de hábito, aumento da expectativa de 
vida, maior participação da mulher no mercado de 
trabalho e preços mais acessíveis. A legislação 
define Cosméticos, Produtos de Higiene e 
Perfumes como preparações constituídas por 
substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo 

nas diversas partes do corpo humano, pele, 
sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais 
externos, dentes e membranas mucosas da 
cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal 
de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e/ 
ou protegê-los ou mantê-los em bom estado [2]. 

São inúmeras as linhas de cosméticos que 
se encontram à disposição do público. Entre elas 
estão os xampus, geralmente, de uso externo e 

local que podem apresentar riscos de absorção 
sistêmica com possibilidade de ações alérgicas e 
utilização inadequada por crianças. Os filtros 
solares são compostos que impedem a passagem 
da luz solar e produzem a sua reflexão ou, em 
alternativa, absorvem apenas parte da energia 
radiante responsável pela formação dos eritemas 
cutâneos. Se usados de forma errônea ocasionam 
conseqüências danosas à pele. Os cremes 
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antimanchas apresentam potencial de risco uma 
vez que os princípios presentes na sua composição 
promovem alterações na pele na presença da luz 
solar. Os produtos utilizados atualmente na 
prevenção do envelhecimento cutâneo são 
direcionados a faixas etárias específicas e 
promovem prejuízos à pele do usuário se essa faixa 
não for obedecida. As máscaras para cílios hoje em 
dia fazem parte da rotina de embelezamento de 
várias mulheres, porém seu uso deve ser orientado 
devido a facilidade de contato do produto com a 
mucosa dos olhos [3],[4],[5].  

O impacto no mundo dos cosméticos 
ocorreu devido ao grande volume de publicidade 
inserido no horário nobre das televisões, pelo 
número de capas e artigos de revistas de grande 
divulgação dedicados ao assunto e significante  
volume de vendas pela internet [6]. Esta favorece a 
divulgação, por ser de fácil acesso e comodidade 
de aquisição. Este trabalho tem como objetivo 

avaliar as informações disponibilizadas nos sites da 
linha cosmética para o uso seguro dos 
consumidores, de acordo com o preconizado pelo 
Guia para Avaliação de Segurança de Produtos 
Cosméticos - Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 
 
Metodologia 
 

Foram selecionadas cinco categorias de 
cosméticos baseando-se no potencial de risco que 
cada um apresentam em função do local e forma de 
aplicação. 

Após a seleção dos itens a serem 
investigados foi realizado um levantamento dos 
principais sites de venda na internet. Avaliando as 
informações conforme a presença (sim) ou 
ausência (não) dos parâmetros relacionados na 
tabela1.

 
 
 
 
 

Categoria do produto/marca sim não 

Modo de aplicação   

Quantidade de produto por aplicação   

Freqüência de uso   

Tempo de contato   

Área e superfície de aplicação   

Consumidor alvo   

Advertências e restrições de uso   

 
Tabela 1: Parâmetros* avaliados referentes à segurança de produtos cosméticos 

*Guia para Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos 
 
 
 
 

Os resultados foram comparados aos casos de 
toxicidade relatados no Centro de Informações 
Toxicológicas, situado junto ao Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Santa 
Catarina em Florianópolis (CIT/SC).
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Resultados 
 
Os produtos avaliados foram, xampu, cremes para 
manchas e antienvelhecimento, protetor solar e 
máscara para cílios, uma vez que a utilização 

inadequada pode ocasionar diversos problemas de 
saúde.  

Foram encontrados inúmeros sites sobre 
cosméticos.  Entre esses foram avaliados vinte e 
um, que possibilitam a venda livre. Os resultados 
são descritos nas figuras abaixo.  
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Figura 1-  Informações disponíveis na internet relacionadas à utilização de xampus 
 

Na figura 1, observou-se a ausência das 
informações preconizadas pela legislação, com 
exceção do item consumidor alvo. No entanto, essa 
informação está mais relacionada à propaganda do 
produto do que necessariamente a sua segurança. 

 Um levantamento de dados realizado no 
CIT comprovou o alto índice de acidentes causados 
por mau uso de xampus, principalmente em 
crianças de até dois anos. 
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Figura 2- Informações disponíveis na internet relacionadas à utilização de creme anti-sinais 
 

Na figura 2, as informações apresentadas 
foram freqüência de uso e área de superfície a ser 
aplicada. É importante ressaltar que o tipo de 

consumidor alvo deveria estar presente nos sites de 
venda, uma vez que o uso do cosmético é 
direcionado a uma faixa etária específica. 
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Figura 3-  Informações disponíveis na internet relacionadas à utilização de protetores solares 
 

Na figura 3, foi constatada a ausência de 
informações para os itens modo de aplicação, 
quantidade do produto, freqüência de uso e tempo 
de contato. Em se tratando de um produto de 

exposição ao sol, essas informações são relevantes 
para o uso adequado e para que sua finalidade de 
uso seja alcançada sem prejuízos a saúde do 
consumidor. 
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Figura 4-  Informações disponíveis na internet relacionadas à utilização de máscara para cílios 
 
A figura 4 demonstra a categoria de máscara para 
cílios, a qual apresenta uma quantidade menor de 
informação se comparada com as demais. Essa 

classe de cosméticos deve ser usada com cautela, 
uma vez que facilmente entra em contato com a 
mucosa ocular. 
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Figura 5-  tabela referente a informações disponíveis na internet relacionadas à utilização de creme para 
manchas

 
A figura 5 demonstra a falta de alguns dados, 
como, modo de aplicação, quantidade do produto 
a ser usada, tempo de contato e o consumidor 
alvo. Essas orientações são importantes para 
proporcionar o uso adequado e seguro. Os 
princípios ativos presentes neste tipo de 
formulação possuem características particulares 
que necessitam de cuidados especiais, 
principalmente no que se refere o cuidado com o 
sol. Episódios de mau uso desses produtos foram 
encontrados em registro no CIT/Florianópolis, o 
que reforça a necessidade de informações.  
 
Discussões e conclusões 
 

A realização da pesquisa indicou que o 
acesso doméstico possibilita a compra de 
cosméticos via internet. Os resultados obtidos 
mostram que há uma escassez de informação via 
internet. Além disso, a informação é apresentada, 
na maioria das vezes, de forma inadequada ou 
incompleta. Isso pode gerar um risco a saúde dos 
consumidores, pois mesmo aparentemente 
inócuo, os cosméticos podem ocasionar reações 
adversas.    

Foi observada uma insuficiência de 
advertências em todas as categorias 
pesquisadas. Não foram encontradas descrições 
como, por exemplo, manter fora do alcance de 
crianças, um alerta fundamental para evitar 
intoxicações infantis.  

Sugere-se, dessa forma, que os produtos 
cosméticos necessitam ter a venda com um maior 
cuidado e a presença de um profissional 
qualificado para fornecer as informações 
necessárias. 
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Resumo -  Este artigo apresenta uma proposta de sistema que compõe laudos automaticamente utilizando-se do resultado 
de um exame elaborado por um equipamento de teste isocinético. O objetivo é construir uma interface que possibilite ao 
profissional combinar os laudos do equipamento coma as suas próprias conclusões, agilizando a emissão dos laudos finais. 
Não pretendemos emitir diagnósticos, mas interpretações dos resultados referentes ao exame , permitindo que os pacientes 
possam ser mais bem atendidos, do que tão somente pelo teste manual de força[5]. A obtenção do conhecimento se dá em 
duas fases , sendo uma no exame onde um agente captura os dados do equipamento e outra pelo enriquecimento da base 
pelo profissional que interage com o paciente. Finalizando, com base em templates, o segundo agente emite um relatório em 
formato PDF,com os laudos elaborados.   
 
Palavras-chave:  Laudos Automáticos, Interface, Conclusões, Diagnóstico. 
 
Abstract This article presents a system proposal that composes findings automatically using the result of an examination 
elaborated for an equipment of isocinético test. The objective is to construct an interface that makes possible the 
professional to combine the findings of the equipment with its proper conclusions, speeding the emission of the final 
findings. We do not intend to emit diagnostic, but interpretations of the referring results to the examination, allowing that 
the patients can most be taken care of, of that so only for the manual test of strength[5 ]. The attainment of the knowledge if 
gives in two phases, being one in the examination where an agent one captures the data of the equipment and another one 
for the enrichment of the base for the professional who interacts with the patient. Finishing, on the basis of templates, as the 
agent emit a report in format pdf, with the elaborated findings. 
 
Key-words:  Automatic Findings, Interface, Conclusions, Diagnostic. 
 
 
Introdução 
 

Os profissionais da área da Saúde percebem 
que necessitam urgentemente da compatibilização 
das tecnologias hoje disponíveis para avaliação 
situacionais de pacientes para que facilite uma 
análise em conjunto dos resultados obtidos. Poucos 
são os sistemas que se disponibilizam a realizar tal 
tarefa e daqueles que o fazem, não facilitam muito 
o trabalho do profissional que emprega muito tempo 
na operação dos sistemas para obter algum 
resultado. Além de serem poucos, a grande maioria 
não segue padrões de representações de dados 
como HL7, DICOM, SNOMED, LOINC, ICD [6], 
entre outros. Dificultam, assim, a interface com 
outros sistemas com os quais poderiam interagir 
para combinar conclusões. 

Propõe-se a criação de um sistema que, 1) 
através de um agente inteligente capture os dados 
gerados pelo equipamento, armazenados numa 
base de dados proprietária. O agente captura estes 
dados, armazenando-os numa base de 
conhecimento especialmente elaborado  através de 
ontologias que representam as situações do mundo 

real. 2) Após a instanciação da base do 
conhecimento, um segundo agente abre uma 
interface com o profissional que tem a oportunidade 
de enriquecer esse conhecimento com informações 
da anamnese observados no paciente no momento 
do exame, ou reclamados por ele. Depois de 
elaborado e enriquecido o conhecimento, o sistema 
emite os laudos finais. Com esta facilidade, o 
profissional pode dedicar o seu tempo ao que é 
mais importante na realização do exame como a 
interação com o paciente, proporcionando, assim, 
atendimento a mais pacientes. 
 O sistema proposto está relacionado às 
interpretações dos resultados referentes ao exame 
de dinamometria isocinética da articulação do 
joelho. Conhecer a capacidade real através da 
dinamometria isocinética traz dados precisos onde 
os indivíduos podem ser mais bem atendidos, do 
que tão somente pelo teste manual de força[5]. A 
elaboração dos laudos é feita a partir do pico de 
torque, trabalho e potência, valências mais 
avaliadas [2]. 
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Metodologia 
 

Para construção do programa foram 
utilizados dados obtidos através da avaliação de 
dinamometria isocinética do sistema Cybex® 
modelo Norm 7000. 

O paciente, orientado pelo profissional que 
o acompanha, submete-se a um protocolo de testes 
utilizando o equipamento no qual serão gerados 
dados com os resultados do exame.  

O lado dominante ou o lado não envolvido 
com patologia, ou lesão deve ser o primeiro a ser 
testado [4;1;2]. Para determinar o membro inferior 
dominante, pode ser perguntado com qual membro 
inferior o indivíduo chuta uma bola [3]. 

Os dados são gerados pela análise do 
sistema Cybex® à partir da análise das ações e 
reações do paciente em relação ao equipamento. O 
sistema Cybex® gera, então, um arquivo com os 
dados obtidos na análise. O agente do sistema, 
responsável pela interface, captura os dados 
emitidos em forma de percentuais e interpretando-
os, gerará uma base de dados de resultados 
(percentuais de déficit relevantes, equilíbrio ou não 
da musculatura), mostrando o tipo de exame e data 
de execução. No final, com o auxílio do profissional 
construirá, dessa forma, um laudo técnico. Os 
resultados obtidos nesse laudo dizem respeito à 
força concêntrica. A avaliação isocinética ficará, 
nessa primeira etapa, em torno da articulação de 
joelho. Os resultados para construção do laudo 
serão confeccionados a partir dos seguintes dados: 
1) Relação bilateral de grupo Flexor de joelho; 2) 
Relação bilateral de grupo Extensor de joelho e 3) 
relação Agonista (grupo flexor) / Antagonista (grupo 
extensor). 
 A figura 1 exemplifica as etapas do 
funcionamento do processo de obtenção até a 
interpretação dos laudos.  

Abaixo divide-se a em tópicos a construção 
do sistema. 
1) Dados recuperados pelo agente da Interface 
Paciente: Nome,  Peso, se pratica atividade física 
(qual), Membro Dominante, Exame: Data da 

execução, Articulação, Modo do exame, 
Diagnóstico, Força Concêntrica: Movimento, 
Músculos envolvidos 
 a) Flexores:    Referentes à Força Máxima - 
Membro Dominante ou Membro não Envolvido, 
Membro não Dominante ou Membro Envolvido, 
Déficit 
   
 

Referentes ao Trabalho - Membro 
Dominante ou Membro não Envolvido, Membro não 
Dominante ou Membro Envolvido, Déficit 

Figura 1 - Geração dos laudos automáticos  
  Referentes à Potência - Valor da 
Potência Aplicada (240 ou 300)°/s, Membro 
Dominante ou Membro não Envolvido, Membro não 
Dominante ou Membro Envolvido, Déficit 
  Observação complementares 
 
 b) Extensores: Referentes à Força Máxima - 
Membro Dominante ou Membro não Envolvido, 
Membro não Dominante ou Membro Envolvido, 
Déficit. 
  Referentes ao Trabalho - Membro 
Dominante ou Membro não Envolvido, Membro não 
Dominante ou Membro Envolvido, Déficit 
  Potência - Valor da Potência 
Aplicada (240 ou 300)°/s, Membro Dominante ou 
Membro não Envolvido, Membro não Dominante ou 
Membro Envolvido, Déficit 
  Observação complementares 
 
c) Relação Agonista/Antagonista  (Informação 
Calculada na relação Flexores/Extensores) 
  Referentes à Força Máxima 
Relação Membro Dominante ou Membro não 
Envolvido, Relação Membro não Dominante ou 
Membro Envolvido 
  Referentes ao Trabalho - Relação 
Membro Dominante ou Membro não Envolvido, 
Relação Membro não Dominante ou Membro 
Envolvido 
  Observação complementares 
 
 
 
 
 
2 Emissão de Laudos 
  
Observações Complementares 

As observações complementares 
acompanharão o relatório da conclusão do sistema 
Cybex logo abaixo de cada conclusão sobre os 
movimentos 3.1 (Flexores), 3.2 (Extensores) e 3.3 
(Percentual de relação). 
Para elaborar essa observação, o sistema 
considerará as relações possíveis na comparação 
entre: 

base de 
conhecimento

de saúde

análise

profissional
especialista

sistema

equipamento

anamnese

laudo

templates

paciente
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a) flexores (avaliação do peak torque= força pura; 
total work = trabalho e average power = 
potência ) (até 10%) normal),  
b) extensores (avaliação do peak torque= força 
pura; total work = trabalho e average power = 
potência ) (até 10%) normal) ou 
c) na relação flexores/ extensores (relação normal 
50-70%) (avaliação da relação do pico de torque e 
trabalho) 

Para cada conclusão sobre essas relações, 
serão emitidas observações de acordo com as 
variáveis (força máxima, força média e potência) 
para déficits acima de 10%. 

 
3 Laudos Finais 
Para emissão dos laudos finais, deverá haver uma 
participação do Profissional, informando alguns 
dados que, o equipamento, nem o sistema Cybex® 
captura. São dados de anamnese, análise da 
reação do paciente em relação ao exame podendo 
ser observados pelo profissional como uma queda 
de pressão devido ao esforço excessivo ou ainda 
relatados pelo paciente como sentimento de dor ao 
movimentar, entre outros. A partir desse 
conhecimento, o sistema emitirá então suas 
conclusões: 

a) Sobre teste de movimentos de flexão e 
extensão; 

b) Configuração (forma) da curva do 
membro;  

c) Amplitude articular; 
d) Relação do grupo flexor;  
e) Déficits apresentados; 
f) Nível de relação entre Flexores e 

Extensores de acordo com o membro; 
g) Nível de Segurança recomendado de 

Atividade; 
h) Sugestões (de acordo com o profissional - 

campo aberto) 
 

4 Etapas da geração do Laudo 
 

4.1 Geração dos Dados Básicos para a elaboração 
do Conhecimento na Base de Dados 

a) O paciente interage com a máquina e 
como resultado dessa interação são 
elaborados dados da análise mecânica que 
serão capturados pelo sistema 
b) O paciente interage com o profissional 
especialista que, através das queixas do 
paciente e questionamentos a ele feitos, 
elabora dados da anamnese, informando-os 
ao sistema para complemento do laudo. 

 
4.2 Geração de novas Instâncias de 
Conhecimentos na Base de Saúde 

a) Através de uma interface de counicação, o 
agente intercepta e interpreta os dados da 

análise melhorando o conhecimento com as 
novas instâncias 
b) O profissional informa os dados da 
anamnese, obtidos na observação da reação 
do paciente ao exame, suas queixas e 
respostas aos questionamentos do 
profissional, complementando o 
conhecimento do sistema 
 

4.3 Elaboração dos Laudos médicos 
Através de templates em combinação com a 
Base de Conhecimentos elabora os laudos, 
emitindo um relatório de Avaliação 
Isocinética que será assinado pelo 
profissional. 

 
Resultados e Discussão 
 
1 A utilização de Bases de Dados como Mecanismo 
de Geração de novos Conhecimentos por um 
Agente Inteligente 
 
1.1 Definição de Base de Dados 
Segundo Date, Base de Dados é uma filosofia de 
armazenamento de dados que disponibiliza 
recursos de geração de informações atendendo as 
necessidades de cada usuário[7]. Entendamos 
Informação como "dados agrupados representando 
um determinado sentido". Por exemplo o número 37 
em si não representa nada a não ser uma 
quantidade numérica (é um dado), já "47 graus" 
representa um resultado obtido pelo exame de PA 
(é uma informação). Portanto o Banco de Dados 
armazena os dados de todas as origens agrupando 
em tabelas (que representam entidades ou objetos 
específicos do mundo real), formando um conjunto 
representativo de um determinado domínio ou 
sistema (ex.: Saúde, Comercial, Empresarial, etc). 
Podemos citar como sistema de Saúde o controle 
epidemiológico a partir de dados coletados em um 
levantamento específico (investigação), sobre 
determinados fatores que geraram uma doença ou 
agravo em certa localidade ou faixa etária de 
pessoas. Os resultados das investigações serão 
formatados em terminologias e armazenados num 
Banco de Dados. 

 
2.2 Facilidades proporcionadas pelas Bases de 
Dados 
Os dados armazenados são organizados por um 
programa denominado Sistema Gerenciador de 
Banco de Dados (SGBD). Este sistema organiza as 
informações como citado acima e disponibiliza 
recursos de geração de Informações através de 
funções específicas e de uma linguagem de acesso 
denominada de SQL (Structure Query Language) 
[7].   

Através das informações disponibilizadas 
pelo SGBD, podemos, com o auxílio de Sistemas 
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Inteligentes, tirar conclusões interessantes para 
auxiliar os profissionais dentro da sua área a tomar 
decisões sem se ater a determinadas tarefas que 
poderão ser automatizadas[7].    

No exemplo supracitado do controle 
epidemiológico, os dados serão agrupados de 
acordo com a localidade, faixa etária, morbidade, 
mortalidade, letalidade, entre outros,  formando as 
tabelas de controle para disponibilização das 
informações. Essas informações serão, então 
obtidas através de um relacionamento entre essas 
tabelas.   

 
2.3 Conclusões obtidas através de um SGBD 
Essas informações possibilitam a eliminação de 
falhas humanas geradas devido ao estresse 
(causando esquecimento) devido a vasta extensão 
da área de saúde e a grande variedade de 
patogenias que possuem manifestações similares.  

Retornando ao nosso exemplo, o SGBD 
possibilitará ao controle epidemiológico: 

a) reunir informações necessárias para o 
controle da doença; 
b) processar, analisar, catalogar e interpretar 
os dados (gerar informações); 
c) proceder as recomendações pertinentes 
no sentido da tomada das ações para 
controle da doença; 
d) facilitar a divulgação sobre doença e o 
resultado das medidas aplicadas; 
e outros. 
 
Dentre os recursos que um profissional da 

área de saúde poderá ter disponibilizado nas suas 
tarefas diárias podemos citar: 

a) laudos automáticos; 
b) sugestão de anamnese; 
c) sugestão de medicação; 
d) interação medicamentosa; 
e) sugestão de exames; 
entre outros 

 
Os dados que serão armazenados nas Bases 

de Dados do sistema desenvolvido estão descritos 
no item “Dados recuperados pelo agente da 
Interface”.  

 
3 Instanciação das Ontologias na Base do 
Conhecimento 
 
Instanciar uma descrição Ontológica é melhorar o 
conhecimento com um novo caso que será 
analisado para futuras tomadas de decisão[8,9]. 
 
3.1 As Instâncias 
Uma instância é uma representação física de uma 
descrição ontológica de um objeto ou entidade do 
conhecimento[8,9]. Por exemplo: 
a) Entidade do conhecimento:  Paciente  

b) Representação Ontológica: Paciente tem nome, 
tem endereço, tem pai, tem mãe, tem pressão 
arterial, tem filhos, tem conjuge, etc...   
c) Instanciação:  

nome:  Joaquim José da Silva Xavier 
endereço:  rua Ouro Preto, número: 200 
pai:  José Joaquim Xavier 
mãe:  Maria da Silva 
Pressão Arterial: 120/080 
filhos: 03 
conjuge: Solteiro 
 

4 Obtenção de dados da Análise Mecânica pelo 
agente de Interface 
 
A geração dos dados pelo equipamento será 
transmitida através da rede conectada ao 
equipamento para o sistema. Ao receber os dados 
o agente interpreta os dados gravando-os na base 
do conhecimento. 

Interface, portanto é o sistema ou agente que 
gerencia a toda a troca de dados (recepção/envio) 
com outro sistema ou o meio externo. Pode ser 
entre dois sistemas automatizados ou não, ou 
então com o meio externo ao computador. Por 
exemplo, a transmissão de dados via Internet, via 
rede empresarial caracterizam-se como troca de 
dados entre sistemas. Como meio externo 
podemos citar impressoras, vídeo (transmissão) ou 
teclado, mouse (recepção). 
 
5 Utilização de Templates padrões para geração 
dos Laudos Finais 
 
Os templates utilizados são formatos padronizados 
de Laudos sem dados, somente estipulando a 
seqüência das informações que serão embutidas 
para formatação das frases[10]. 

 
Tomemos como exemplo os seguintes 

laudos obtidos através de um só template: 
 

Apresentou relação bilateral em grupo flexor de 
joelho dentro de parâmetros considerados normais. 
Apresentou déficit de força pura (10%) em grupo 
flexor de joelho no membro direito. 
 Apresentou déficit de força pura (10%) em grupo 
flexor de joelho no membro esquerdo. 

 
Percebamos a padronização entre eles de tal 

maneira que poderíamos escrevê-los assim 

Apresentou [apresentação] em grupo flexor de [grupo flexor] [situação].

laudo

 
 
Um template pode ser preenchido por dados 

encontrados na Base de Conhecimento ou por 
outro template, o que é definido na sua elaboração. 
Na elaboração dos templates identifica-se, então, 
quais são preenchidos por templates ou dados, 
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criando os templates intermediários da seguinte 
maneira: 

[apresent] ( [percentual] %)

apresentação

[apresent] ( [percentual] %) e [apresent] ( [percentual] %)

[apresent] 

 
 

Conclusões 
 
 A utilização do sistema agiliza, todo o 
processo de construção do laudo. Com isso, maior 
número de avaliações podem ser realizadas, 
aumentando a performance e ou lucratividade do 
serviço. Considerando até o momento uma primeira 
etapa, o sistema faz com que haja menor gasto 
energético e tempo despendido pelo profissional 
que executa os testes. Outros resultados já foram 
obtidos com o sistema, como por exemplo a  
criação de um banco de curvas, demonstradas no 
dinamômetro, que possibilitarão uma criação de 
curvas normativas populacionais. Infere-se, então, 
a prevenção de determinadas patologias com o 
teste precoce e até mesmo a identificação de 
anomalias nessa curva que o profissional 
especialista não tem condição de observar quando 
fornece o laudo proveniente do exame isocinético. 
Esse banco de dados permitirá também, em outras 
fases, uma soma de dados provenientes de outros 
dados de outros dinamômetros.   
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INTRODUÇÃO 
 
 A classificação da mortalidade por 
Causas Múltiplas abre uma nova perspecti-
va para o estudo da mortalidade, em que 
será possível medir a magnitude real do 
problema de saúde, que tem permanecido 
oculto porque os estudos feitos baseiam-se 
em uma única causa. Nesse tipo de estudo 
consideram-se todas as doenças, as condições 
mórbidas ou as lesões que resultaram ou contri-
buíram para a morte do indivíduo. 

Nas últimas décadas, a demanda 
para o uso das causas múltiplas de morte 
soma-se ao uso da mortalidade por causa 
básica. Essas informações oferecidas pelos 
médicos sobre a determinação da morte 
aumentariam o espectro das ações preven-
tivas possíveis. 

O Sistema de Causa Básica(SCB), 
Santo (2000) foi implantado em 1992 pelo 
Ministério da Saúde(MS). A partir do ano 
2.000 o SCB foi vinculado, obrigatoriamen-
te, ao Sistema de Informação de Mortalida-
de(SIM). Com a nova abordagem o MS vai 
ter garantia de que todos os Estados da 
Federação terão Bancos de Dados com 
todas as causas mencionadas pelo médico 
na DO tornando possível o estudo das 
Causas Múltiplas em todo o pais. 

O objetivo que se tem ao trabalhar 
com causas múltiplas é maximizar a utiliza-
ção da informação disponível na Declara-
ção de Óbito (DO). 
  
METODOLOGIA 
 

Como fonte de coleta de dados fo-
ram utilizadas as informações do SIM refe-
rentes aos Bancos de Dados de 1993 e 
2000, de idosos (60 anos e +) residentes 
no município do Rio de Janeiro para o es-
tudo das causas múltiplas, destacando o 
Diabetes mellitus. 

O total de óbitos de residentes no 
Município do Rio de Janeiro no grupo etário 
de 60 anos e mais no ano de 1993, foi de 

29.350 óbitos. Para estudar causas múlti-
plas, isto é, para seleção da amostra, foram 
excluídos do total de óbitos aqueles que tinham 
como causa básica Diabetes (1600 óbitos) e 
causas externas (1.000 óbitos). Do restante 
dos óbitos (26.750) por todas as causas 
pretende-se conhecer o número de Diabe-
tes mencionados nos Atestados Médicos. 

O total de óbitos de residentes no 
Município do Rio de Janeiro no grupo etário 
de 60 anos e mais no ano de 2.000, foi de 
30.174 óbitos. Para estudar as causas 
múltiplas, isto é, para seleção da amostra, 
foram excluídos do total de óbitos aqueles 
que tinham como causa básicas Diabetes 
(1800 óbitos) e como causas externas (941 
óbitos). 

Do restante dos óbitos (27.433) por 
todas as causas pretende-se conhecer o 
número de Diabetes mencionados nos 
Atestados Médicos. 

O desenho do estudo para análise 
das Causas Múltiplas, com destaque para 
Diabetes mellitus, foi feito por amostragem 
em duas etapas para selecionar as DOs 
dos anos de 1993 e 2000. 

Para determinar o tamanho ade-
quado da amostra uma vez que não se 
conhecia a proporção de menção de Diabe-
tes na população estudada (p), foi retirada 
uma amostra piloto de 10% para verificar 
essa proporção (p), no ano de 1993. Foram  
estudados 267 óbitos (10%  do total de 
26.750). Desses atestados de óbito apenas 
dois foram eliminados por estar fora do 
grupo etário em estudo, ficando 265 casos 
a serem trabalhados. Na verificação das 
DOs foram encontrados 27 com menção de 
Diabetes. A amostra foi posteriormente 
julgada adequada para o estudo. O tama-
nho mínimo da amostra para avaliar a pre-
sença de menção de Diabetes mellitus no 
total de óbitos estudados seria de 117 ca-
sos (n= 117).  

A segunda amostra foi retirada no 
ano de 2000, com base no conhecimento 
anterior da amostra piloto. A amostra será 
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suficiente se a proporção continuar a mes-
ma do período anterior. 
 
RESULTADOS 
 

Na amostra piloto encontramos 
27(vinte e sete) atestados de óbitos com 
menção de Diabetes no total de 265 casos, 
formando um percentual de 10,19%. O 
Diabetes como causa básica (1600), em 
29.350 óbitos,  foi responsável por 5,45% 
de Diabetes para o idoso. Como a propor-
ção de menção de Diabetes na amostra foi 
de 10,19%, então a estimativa de menção 
no total (26.750) foi de 2725, formando um 
único conjunto com Diabetes (causa básica 
+ menções) com 4.325 menções dando um 
percentual de 14,73%. 

Na segunda amostra foram encon-
tradas 08 (oito) declarações de óbito com 
menção de Diabetes, no total de 120 casos 
fornecendo um percentual de 6,67%. Os 
Diabetes como causa básica (1800), no 
total dos óbitos (30.174) foi responsável por 
5,96% para o idoso. Como a proporção de 
Diabetes foi de 6,67%, a estimativa de 
menção no total (27.433) foi de 1829, for-
mando um único conjunto com Diabetes 
(causa básica + menções) com 3.629 men-
ções dando um percentual de 12,03%. 

No estudo das causas múltiplas, 
para análise da mortalidade da população 
idosa do Município do Rio de Janeiro esta-
mos nos referindo ao período de 1993 e 
2000, usando uma estratégia que é amos-
tragem e que gerou uma série de dados 
sistematizados em tabelas. Nesse estudo 
está sendo exemplificados o Diabetes mel-
litus, no estudo da causa múltipla. 

 
Discussão e Conclusões 

 
Com o enfoque das causas múltiplas 

de morte evidenciou-se que o Diabetes 
mellitus é subestimado quando analisadas 
sob a pespectiva da causa básica de  mor-
te. Em 1943 o percentual para causa bási-
ca é de 5,45% e no ano de 2000 foi res-
ponsável por 5,96%. Em 1993 e 2000 o 
percentual para causas múltiplas encontra-
das no estudo foi 14,73% e 12,03%, res-
pectivamente, para o Diabetes. 

A análise das causas múltiplas de 
morte permite dimensionar a magnetude da 
mortalidade por várias doenças crônicas 
não transmissíveis, demonstrando ser um 

instrumento alternativo de avaliação e pla-
nejamento das ações de saúde. 
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Resumo - Cerca de 80% dos pacientes hospitalizados recebem algum tipo de medicamento ou nutrição 
utilizando bombas de infusão, que apareceram na década de 60. Assim, o principal objetivo deste projeto é 
desenvolver um equipamento que contém três módulos: um sistema para realizar o controle contínuo de 
infusões intravenosas, um sistema simples de monitoramento de soluções, responsável pela verificação do fim 
da infusão ou erros de velocidade, e, também, um sistema para medição da temperatura corporal. O último 
sistema torna possível acompanhar reações adversas ao tratamento. Este equipamento irá ajudar o trabalho 
exustivo dos profissionais da área da saúde. Será mais barato e mais fácil de programar do que as máquinas 
disponíveis no mercado. 
 
Palavras-chave: Bombas de Infusão, Microprocessador, Terapia Intravenosa. 
 
Abstract - Around 80% of the hospitalized patients receive some type of medicine or nutrition using infusion 
pumps, that appeared in the decade of 60. So, the main goal of this project is to develop an equipment that 
contains three modules: a system to realize a continuous control of intravenous infusions, a simple supervisory 
system for solutions, responsible for verifying the end of the infusion or velocity errors and, also, a corporal 
temperature measurement system. The later system makes possible to know some adverse reactions of the 
treatment. These systems will be joined and controled by a microprocessor. The equipment will help the 
exhausting work of health professionals. It will be cheaper and easy to program than machines available for 
sale. 
 
Key-words: Infusion Pumps, Microprocessor, Intravenous Therapy. 
 
 
Introdução 
 

Com base nas descrições de Mühlen [1] e 
Button [2], desde a década de 50, sistemas de 
infusão são cada vez mais utilizados para 
administração de substâncias, nutrição e 
medicamentos em pacientes hospitalizados e até 
mesmo em ambiente domiciliar. Infusão significa 
introduzir líquidos, que não seja o sangue, em vasos 
sanguíneos. 

Ainda segundo [1] e [2], em decorrência da 
necessidade de um controle terapêutico contínuo, 
ou seja, sem flutuações na concentração de fluido 
ao longo do tempo, proporcionando uma melhor 
eficácia do tratamento, surgiram entre as décadas 
de 60 e 70 as chamadas bombas de infusão.  

Estes aparelhos, de acordo com [3], são 
utilizados para introduzir líquidos e agentes 
farmacológicos no sistema circulatório de pacientes 
em aplicações diversas, como: quimioterapia, 
infusão de drogas em quantidades efetivas e não-
tóxicas, alimentação enteral e parenteral, aplicação 

de soros em pacientes desidratados e manutenção 
dos níveis apropriados de fluidos em pacientes 
durante e após cirurgias. 

Este projeto pretende simplificar o máximo 
possível o monitoramento dos pacientes, através do 
desenvolvimento de um equipamento de simples 
manuseio, de baixo custo e com funções que 
realmente auxiliam os profissionais de saúde, 
proporcionando maior precisão dos resultados e 
permitindo atenção especial e segurança a cada 
paciente. O projeto  vislumbra a obtenção de uma 
bomba de infusão diferenciada, composta por três 
módulos principais: um sistema para monitoramento 
de soluções com fluxo determinado manualmente, 
um sistema para controle e monitoramento de 
soluções com fluxo controlado por motor e um 
sistema para medição de temperatura. Estes 
sistemas poderão ser utilizados de acordo com a 
indicação do profissional e conforme necessidade 
do paciente. 
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Metodologia 
 

A pesquisa realizada para a elaboração do 
trabalho foi essencialmente de caráter qualitativo, 
sem o objetivo de analisar estatisticamente os dados 
obtidos.  

A primeira etapa constituiu-se em entrevistas 
a profissionais das áreas de química, medicina, 
nutrição e enfermagem da Universidade de Uberaba 
e da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, 
além de comerciantes de equipamentos 
hospitalares, ou seja, pessoas que contribuíram com 
informações importantes sobre a utilização das 
bombas de infusão, assim como as principais 
substâncias administradas nestes aparelhos.   

Após a pesquisa sobre o uso e a relação do 
equipamento com os profissionais, foi iniciado um 
trabalho para analisar o princípio de construção das 
bombas de infusão, assim como os componentes 
eletrônicos e mecânicos necessários, utilizando-se 
para isto livros e a internet, onde foram analisados o 
funcionamento de motores e programação de 
microprocessadores. Desta forma, foram obtidas 
informações importantes sobre os tipos de bombas 
de infusão, principais motores utilizados,  sensores 
para monitoramento e sensores para medição de 
temperatura. 

Um ponto importante para iniciar o projeto e 
desenvolvimento do sistema de infusão proposto foi 
a análise dos tipos de equipos existentes. O equipo, 
de acordo com [1] e [2], é o tubo flexível que 
transporta o fluido do reservatório para o paciente e 
o uso deste depende do tipo de bombeamento 
utilizado, o qual pode ser, dentre outros tipos 
também existentes, peristáltico rotativo ou 
peristáltico linear, seguindo também as teorias de [1] 
e [2].  

O mecanismo peristáltico rotativo é composto 
por um motor que pressiona roletes contra o equipo, 
podendo utilizar para tal função um batente. O 
sistema com batente necessita de um ajuste 
mecânico preciso entre o motor e o batente, 
esmagando o equipo, que pode ser do tipo 
universal, ou seja, mais simples e barato. Já no 
sistema sem batente, o equipo é preso diretamente 
sobre o motor, assim é exigido o uso de um equipo 
específico, com trecho de silicone, produzido pelo 
próprio fabricante do aparelho. Este equipo 
específico possui um alto custo, desmotivando seu 
uso, já que o tubo deve ser trocado pelo menos a 
cada 24 horas, constituindo um custo elevado para 
os instituições que necessitam deste tipo de 
equipamento.  

Já o mecanismo peristáltico linear é um 
sistema composto por uma série de placas que 
pressionam o equipo, realizando um movimento 

ondulatório. Este mecanismo permite a utilização de 
equipos universais, porém este equipamento possui 
alto custo de aquisição e manutenção e seu sistema 
mecânico é muito ruidoso, tornando-se incômodo 
para o paciente.  

Assim, a análise dos principais métodos de 
bombeamento de infusão e dos tipos de equipos 
permitiu a escolha do sistema mais apropriado para 
o desenvolvimento do projeto, que seria o 
mecanismo peristáltico rotativo com batente, por ser 
um sistema com baixo custo de implementação e 
que permite o uso de equipo universal.   

O estudo do manual da bomba de infusão 
Nutrimat II (B.Braun, 2001) também foi um 
importante meio de conhecimento sobre o 
funcionamento e principais funções desempenhadas 
por estes dispositivos.  

 
Resultados 
 

Após pesquisas, estudos e implementações 
foi desenvolvido um sistema composto por três 
partes principais: sistema para monitoramento de 
infusão com controle de fluxo manual, sistema para 
monitoramento de soluções controlado por motor  e 
um sistema para medição de temperatura corpórea. 

O circuito desenvolvido para este trabalho é 
controlado por um microprocessador, que é 
responsável pela interação de todos os sistemas 
simultaneamente, como a interpretação das 
informações inseridas através do dispositivo de 
entrada de dados, programação do aparelho feita 
pelo usuário, o controle do mecanismo de infusão e 
interpretação dos sinais dos sensores, além de 
controlar o acionamento dos alarmes, quando 
necessário. 

Para o sistema de entrada de dados utiliza-se 
um teclado do tipo telefônico, através do qual é 
possível inserir os valores de quantidade de solução 
em mililitros e o tempo de infusão em horas, a fim de 
obter a vazão desejada. Os valores podem ser 
também inseridos diretamente em ml/h, dependendo 
da necessidade do profissional. 

Para o sistema de saída de dados é utilizado 
um display de cristal líquido, permitindo visualizar os 
dados necessários, tais como a temperatura do 
paciente e os possíveis erros reconhecidos por meio 
dos sensores. 

No sistema para monitoramento de infusão 
com controle de fluxo manual, o operador ajusta o 
fluxo de infusão desejado baseado na contagem das 
gotas por unidade de tempo com a ajuda do grampo 
ou rolete do próprio equipo. Enquanto isso o sensor 
monitora as gotas, indicando possíveis erros de 
vazão ou o fim da solução. Este módulo, com base 
em [1] e [2], poderá ser utilizado principalmente para 
operações simples em que não é exigido um 
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controle rígido da infusão, como em aplicações de 
soro em pacientes desidratados. É um sistema de 
baixo custo e fácil operação, porém, só poderá ser 
usado em veias periféricas, devido à baixa pressão 
gerada.  

A bomba peristáltica rotativa é composta por 
um motor de passo e por roletes, para controlar a 
vazão da infusão. Um batente é utilizado para 
promover o encaixe entre o motor e o tubo flexível, 
fazendo com que os roletes pressionem o equipo, 
empurrando o líquido. A velocidade da vazão é 
determinada de acordo com os valores inseridos 
através do dispositivo de entrada de dados. 

Sensores infravermelhos são responsáveis 
pelo monitoramento do gotejamento dos sistemas 
de fluxo manual e controlado por motor. O emissor 
envia um feixe infravermelho que chega diretamente 
ao fototransistor. Este feixe é interrompido a cada 
passagem de gota. O monitoramento é feito então 
da seguinte forma: após alguns segundos sem 
interrupção do feixe, a solução chegou ao fim. No 
caso do sistema com fluxo manual, ocorre ainda o 
erro de vazão, que é verificado através da contagem 
das primeiras gotas, estabelecendo um fluxo de 
referência. Quando as gotas não estiverem dentro 
desta referência, ocorre o erro. 

Para a medição de temperatura é utilizado um 
sensor que verifica periodicamente a temperatura do 
paciente. Este sensor envia um valor de tensão em 
volts que é convertido para seu respectivo valor em 
graus Celsius, utilizando-se o recurso de conversão 
analógico-digital do microprocessador. Este valor 
pode ser visualizado no display. O alarme será 
acionado quando o paciente possuir alta 
temperatura, que será determinada no sistema de 
entrada de dados pelo profissional. Este módulo foi 
acrescentado devido à grande importância da 
verificação constante dos sinais vitais, como a 
temperatura, que, segundo [4], permite observar 
reações adversas ao tratamento, principalmente 
quando a infusão contém medicamentos. 

O alarme visual é acionado sempre que 
ocorre algum erro de gotejamento ou fim da solução. 
Concluiu-se que não é viável utilizar o alarme 
sonoro devido aos transtornos para os pacientes, 
muitas vezes em situação delicada. Então, para que 
seja possível a visualização deste alarme, será 
realizado um trabalho para promover uma 
comunicação serial com um computador central, que 
conterá um sistema computacional. Este sistema irá 
conter todas as informações relevantes dos 
pacientes, armazenadas em um banco de dados, e 
será possível acompanhar todos os erros e dados 
dos módulos descritos anteriormente. 

 
Discussão e Conclusões 

 

A análise de custos é muito importante, tanto 
no momento da manutenção quanto na aquisição do 
equipamento, pois existem bombas de infusão 
peristálticas rotativas que são baratas, mas utilizam 
equipos caros, por outro lado, as bombas 
peristálticas lineares que utilizam equipos simples e 
mais baratos são muito mais caras, além disso, em 
alguns casos, sua manutenção pode não ser viável 
economicamente, sendo uma melhor opção a 
substituição do aparelho. 

No entanto as bombas de infusão tem grande 
importância no hospital, pois serve para a infusão de 
nutrientes e medicamentos, sendo o volume 
infundido destas substâncias fator fundamental para 
o sucesso do tratamento, sengundo [5]. Por existir 
estes problemas de aquisição e manutenção os 
hospitais acabam tendo poucas unidades. Essa 
escassez induz a retirada do equipamento do 
paciente para atender outro que apresente maior 
necessidade.  

Os equipamentos disponíveis apresentam 
muitos recursos e opções, o que não melhora 
significativamente o trabalho dos profissionais de 
saúde, já que ocorre uma certa dificuldade em 
manipular e principalmente programar estas 
máquinas. Para sanar este problema foi proposto 
então um aparelho com funções simples, visando a 
praticidade de utilização. 

Pode-se concluir que os objetivos foram 
implementados com êxito. O trabalho superou as 
expectativas após a inserção do sensor de 
temperatura, que veio complementar a máquina e o 
tratamento, sem dificultar o trabalho do operador. 

Portanto, é possível desenvolver um 
equipamento com baixo custo e sem complicações 
para o usuário. Isto é muito importante, pois os 
hospitais e demais instituições de saúde poderão 
adquirir um número maior de bombas de infusão e 
seus funcionários não terão dificuldade de 
manuseio, o que otimiza e estimula o trabalho, além 
de permitir também maior atenção individual a cada 
paciente, o que geralmente é fator fundamental para 
o sucesso do tratamento. 
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Introdução 
 

A Síndrome Metabólica é associada com 
uma desordem chamada resistência à insulina, na 
qual a receptividade tecidual para a ação normal da 
insulina é prejudicada [1]. Nos indivíduos com a 
síndrome metabólica o risco de tornarem-se 
diabéticos, adquirir doenças cardiovasculares e 
morrer por meio destas é alto [3]-[4]. Diante disso, a 
identificação da síndrome torna-se imprescindível 
para iniciar a prevenção dessas possíveis 
ocorrências.  

A NCEP-ATP III orienta a identificação da 
síndrome pela presença de três ou mais dos 
seguintes fatores quantitativos: obesidade 
abdominal >102 cm para homens, níveis de 
triglicerídeos >150 mg/dL, HDL colesterol < 
40mg/dL, pressão sanguínea >130/>85 mmHg e 
glicose em jejum >110 mg/dL [5]. Porém, os seres 
humanos tomam decisões considerando não 
valores exatos, mas sim utilizando uma lógica que 
leva em conta um certo “grau de pertinência” das 
variáveis envolvidas no processo decisório [6]. Por 
exemplo, um prático ao analisar um valor de 
pressão sanguínea de 130/85 mmHg pode 
considerá-lo “pouco baixo” e/ou “pouco alto” por ser 
um valor intermediário entre o alto e baixo. Estas 
variáveis lingüísticas podem ser melhor descritas e 
manipuladas utilizando técnicas de inteligência 
artificial relacionadas à lógica difusa, que estende a 
lógica clássica de modo a incluir os estados 
intermediários entre o verdadeiro e o falso, 
possibilitando uma transição suave entre os dois. 
Esse princípio também abre espaço para o estado 
indefinido, permitindo a representação de 
conhecimentos e modelagem de suas 
inconsistências, possibilitando situações 
contraditórias, mas sem o risco de trivialidade [7].  

O termo “fuzzy” (difuso) e a aplicação da 
lógica difusa foram introduzidos por L.A. Zadeh, em 
1965, através da publicação do artigo “Fuzzy Sets” 
[8]. Esta lógica permite a construção de sistemas 
difusos, que são sistemas não lineares de múltiplas 
entradas e saídas concretas. Essas entradas ou 
saídas são representadas dentro do sistema de 
lógica difusa por meio de variáveis lingüísticas. O 
conjunto das entradas denomina-se universo de 
entrada, e o conjunto das saídas, universo de 
saída. Esses universos são associados por 

determinadas regras de inferência, que são 
adquiridas do conhecimento especialista. 

 
Metodologia 
 

O conjunto “fuzzy” proposto foi formado por 
variáveis lingüísticas, baseadas nas informações de 
obesidade abdominal, níveis de triglicerídeos, HDL 
colesterol, pressão sangüínea e glicose em jejum. 
Estas variáveis fundamentaram-se em possíveis 
valores da linguagem natural, como alto e baixo. 
Após a sua formação, o sistema foi caracterizado 
por uma função de pertinência que refletiu o 
conhecimento que se tem em relação à intensidade 
com que um objeto pertence a um conjunto difuso. 
Utilizou-se o conceito de conjunto difuso 
normalizado, ou seja, o grau de pertinência no 
intervalo entre “0” e “1”. 

O sistema foi elaborado utilizando o software 
Unfuzzy 1.2 da Universidade Nacional da Colômbia, 
criado pelo Eng. Oscar G. Duarte V. M. Sc. em 
1998. 

A implementação do sistema difuso foi 
realizada em cinco etapas. A primeira foi a 
determinação da curva que melhor quantifica o 
termo lingüístico. Neste caso, utilizou-se função 
trapezoidal.  

A etapa seguinte definiu os pontos de 
controle através do processo de “fuzzificação”, no 
qual os valores numéricos foram transformados em 
graus de pertinência para um valor lingüístico. 
Nesta etapa foram definidas as entradas e saídas. 

A terceira fase consistiu na elaboração das 
regras de inferência do sistema, sendo cada uma 
delas especificada na forma: SE <intercessões de 
variáveis lingüísticas de entrada> ENTÃO <uma 
variável lingüística de saída>. As sentenças 
SE/ENTÃO estabelecidas nesta fase definem o 
processo decisório do sistema, sendo SE 
antecedente e ENTÃO conseqüente. Cada 
antecedente detém um grau de pertinência como 
resultante do processo de “fuzzificação”. 

O penúltimo passo foi a avaliação das 
regras, que consiste no cálculo das saídas (a partir 
dos valores dos antecedentes), na análise dos 
resultados e nas eventuais correções.  

E finalizando, na validação das regras os 
valores difusos de saída foram convertidos em 
valores rígidos correspondentes, constituindo o 
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processo de “defuzzificação”. Deste modo, obteve-
se valores “crisp” (rígidos) pertencentes ao universo 
de discurso, os quais contêm em si mesmos os 
resultados de uma modelagem difusa. 

Para verificar a efetividade do sistema foram 
realizados ciclos de simulações, avaliando o seu 
potencial de identificação da síndrome através da 
inserção de proposições de casos. 

 
Resultados 
 

A simulação apesar de ser parcial, pois não 
apresentou todos os fatores possivelmente 
relacionados com a síndrome metabólica, 
demonstrou que as relações das entradas refletem 
variações coerentes nas saídas, de acordo com o 
conhecimento do profissional de saúde. 

O protótipo desenvolvido demonstrou ser 
adequado aos objetivos a que se propunha, pois o 
mesmo respondeu adequadamente ao processo de 
verificação mostrando eficiência na identificação da 
síndrome. Os resultados evidenciaram ainda que o 
sistema fuzzy é um instrumento útil para 
manipulação de diversos tipos de incertezas da 
linguagem natural, procurando da melhor maneira 
possível reduzi-las.  

A ferramenta utilizada facilitou o trabalho de 
forma considerável, pois forneceu um ambiente 
amigável para ajustes das regras e dados. 
 
Discussão e Conclusões 
 

O sistema especialista difuso usado é uma 
ferramenta que simula o conhecimento especialista 
na identificação da síndrome metabólica. 

O trabalho demonstrou ter viabilidade de 
aplicação, indicativo do quão promissor deverá ser 
o desenvolvimento de um sistema, em caráter 
definitivo, apoiado em mais variáveis lingüísticas 
correlacionadas com a síndrome metabólica e com 
mais intervalos de gradação. Apesar das 
dificuldades que o aumento do número de regras 
causará, considera-se vantajoso tal procedimento, 
pois possibilitará a criação de um sistema mais 
sensível às nuances envolvidas na situação a ser 
representada. Isso deverá corresponder a uma 
melhor simulação da realidade. Além disso, sugere-
se, em desenvolvimentos futuros, testes de 
verificação com outras funções, no sentido de 
corroborar os pressupostos assumidos quanto à 
uniformidade de desenvolvimento das variáveis 
lingüísticas consideradas ou identificar funções de 
natureza mais apropriada.    

Além da aplicação na identificação de 
síndromes, a lógica difusa também pode ocorrer em 
diversas outras áreas, tais como em linguagem 
natural, controle de processos, reconhecimento de 
padrões, processos de tomada de decisão, 
desenvolvimento de aparelhos inteligentes e o 

tratamento de imagens. Algumas dessas aplicações 
já foram transpostas para a área de saúde. 

A utilização da inovação e da tecnologia 
ainda requer a integração de princípios, noções, 
critérios, conceitos e valores decorrentes da prática. 
Essa integração facilitará a exposição das regras 
de inferência utilizadas pelos especialistas, 
tornando-se um método eficaz no propósito de 
difundir conhecimento e informação aos 
prestadores da atenção a saúde. Isso caracteriza 
melhoria na qualidade de atendimento ao paciente. 
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INOVAÇÕES NA FORMAÇÃO EM SAÚDE: DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE PARA A ÁREA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES EM SAÚDE 

 
SERGIO MUNCK 

 
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/FIOCRUZ) 

 
Resumo – O tema deste trabalho foi o processo de desenvolvimento de um ambiente virtual de aprendizagem, 
“Soft-RIS”, dirigido à formação profissional de técnicos em registros e informações em saúde.  A versão atual do 
Soft-RIS (anteriormente desenvolvido em CD-ROM), configurada para o formato de site na Internet, 
potencializou sua proposta pedagógica crítica centrada no aluno e na comunidade de aprendizagem com os 
recursos de comunicação e a flexibilização do modelo educativo possibilitado pela Internet, além de incorporar 
novos conteúdos e recursos visuais. 
 
Palavras-chave: Formação de Recursos Humanos em Saúde; Ensino por Computador; Informação em Saúde 
 
 
Abstract  – This paper reports the development process of a virtual learning environment, the “Soft-RIS”, aimed 
at the training and development of technical level professionals in the field of Health records and information. 
The present Soft-RIS version (previously developed in CD-ROM) is a site in the Internet, wit a critical learner 
centered pedagogical approach and the potential for building a learning community with flexible learning and 
communication resources based on the Internet, as well as with new contents and visual resources.      
 
Key-words: Development of professionals in the field of Health Records; Teaching with Computers; Health 
Information 
 
 
Introdução 
 

Este estudo1 apresenta as questões 
relativas à produção e implementação de um 
ambiente virtual de aprendizagem para apoiar as 
atividades educativas da formação profissional na 
área de registros e informações em saúde, de nível 
médio em saúde. 

 
O Soft-RIS (Software Educativo para a Área 

de Registros e Informações em Saúde) foi 
desenvolvido por uma equipe de profissionais da 
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da 
Fundação Oswaldo Cruz. Teve por objetivo 
principal contribuir para formação de Técnicos de 
Registros e Informações em Saúde, no curso 
realizado em sua sede, no Rio de Janeiro, desde 
1986, como também no processo de 
descentralização deste curso, iniciado em cinco 
estados pelas Escolas Técnicas de Saúde/Centros 

                                                 
1 Desenvolvido a partir de: MUNCK, Sergio. Inovações na 
Formação Profissional para a Área de Registros e 
Informações em Saúde: Desenvolvimento e Avaliação do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem “Soft- RIS” . Rio de 
Janeiro, 2001. Dissertação de Mestrado em Tecnologia 
Educacional nas Ciências da Saúde – NUTES/UFRJ. Cap. 3 
(“Produção e Implementação de um Ambiente de Aprendizagem: 
Soft-RIS - do CD-ROM ao site na Internet”, p. 43-64). 

Formadores do SUS, vinculados às secretarias de 
saúde. As modificações implementadas no 
protótipo, desenvolvido em CD-ROM, para uso na 
rede de computadores - Internet - e a incorporação 
de novos conteúdos são tratados neste trabalho. 

 
O ambiente “Soft-RIS”, configurado para o 

formato de site na Internet e hospedado na 
homepage da Escola Politécnica/FIOCRUZ, 
potencializa sua proposta pedagógica crítica 
centrada no aluno e na comunidade de 
aprendizagem com os recursos de comunicação e 
a flexibilização do modelo educativo possibilitado 
pela Internet, além de incorporar novos conteúdos e 
recursos visuais. 

 
Construído a partir de uma visão crítica da 

educação e da saúde, na qual o principal foco está 
em possibilitar os alunos tomarem consciência da 
realidade que os cerca, questionando-a, o ambiente 
de aprendizagem situa-se em uma proposta mais 
ampla de formação de recursos humanos, que 
propicia uma reflexão sobre a inserção do trabalho 
desse técnico na sociedade. 

 
Este trabalho objetivou, portanto, 

apresentar o modelo do ambiente e sua 
implementação. Desta forma, pretendeu oferecer 
subsídios para a implantação de um ambiente 
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virtual de aprendizagem, elaborado para ampliar as 
possibilidades da formação técnica acima referida. 

 
O Soft-RIS e sua proposta pedagógica 

 
A principal fonte do conteúdo técnico do 

software educativo foi o livro didático “Textos de 
Apoio - Registros de Saúde” (editado na série 
“Trabalho e Formação em Saúde”, pela Editora 
FIOCRUZ, em setembro de 1999) que foi 
desenvolvido para atender à clientela que atua nos 
Serviços de Registros e Informações em Saúde. 
Deve-se sublinhar que os textos abordam desde as 
técnicas mais simples empregadas nos serviços de 
saúde até aquelas referentes à conservação e ao 
controle de prontuários ou a produção de 
indicadores de saúde, com utilização de recursos 
de informática. Um aspecto significativo a respeito 
da estruturação destes serviços nas unidades de 
saúde são os diferentes níveis de complexidade 
quanto à incorporação das novas tecnologias de 
informação. 

 
Um dos pressupostos básicos na 

elaboração do software foi o emprego de uma 
linguagem acessível e, ao mesmo tempo, 
problematizadora, permitindo uma reflexão por 
parte dos estudantes. Espera-se que a utilização do 
material didático seja intermediada pela relação 
pedagógica, devendo seu uso ser integrado à 
disciplina Registros de Saúde, referente ao 
currículo da formação técnica.  

 
Entre os objetivos do programa educativo 

informatizado, destacam-se: estimular o uso da 
informática pelos alunos do Curso Técnico como 
ferramenta de trabalho e de construção de 
conhecimento; oferecer um ambiente de 
aprendizagem agradável que contribua para 
motivar os alunos/profissionais para o estudo; dar 
suporte às atividades educativas na área de 
Registros e Informações em Saúde. Pretende-se, 
ainda, que os estudantes sejam estimulados a 
refletir sobre as questões abordadas, expondo e 
trocando experiências e opiniões relativas a essa 
área temática, bem como possam expressar suas 
dúvidas e pontos de vista. 

 
Na versão apresentada, a seguir, houve a 

transposição da tecnologia utilizada anteriormente, 
passando de um software de autoria para a 
linguagem html. Além disso, ampliaram-se as 
possibilidades de acesso a este programa e 
facilitou-se a sua revisão e atualização que pode 
ser efetuada de forma permanente, paralelamente à 
sua utilização.  

 

Esta versão, configurada para o formato de 
site na Internet, que tomou como base o projeto 
original, de utilização em equipamentos individuais 
em um laboratório de informática, buscou preservar 
sua proposta pedagógica. Deve-se destacar os 
recursos incorporados na elaboração desse 
ambiente de aprendizagem, que somente foram 
possíveis pelo uso da rede, como por exemplo, a 
unificação das informações num banco de dados e 
a possibilidade de interação entre usuários 
geograficamente dispersos, através das 
ferramentas pedagógicas “fórum de discussões” e 
“sala de comentários”. 

 
Desenvolvido nas linguagens html, asp e 

javascript, o ambiente virtual contempla os 
conteúdos técnicos, que são articulados por links 
estruturados através de hotwords (palavras-chave), 
barra de menus, botões e imagens. As páginas que 
o compõem utilizam fotos, desenhos e animações, 
além dos textos. 

 
Trata-se, portanto, um ambiente 

informatizado de aprendizagem que, utilizando-se 
dos recursos tecnológicos atuais, amplia o alcance 
das ferramentas pedagógicas à disposição dos 
estudantes/profissionais. Oferece, além dos 
conteúdos no formato de hipertexto, a possibilidade 
de troca de informações entre seus usuários 
mediante acesso ao fórum, bem como a 
oportunidade de elaborar perguntas e responder a 
questões formuladas por outros usuários. 
Disponibiliza, ainda, glossário, bibliografia, 
legislação específica da área, uma série de links 
para outros sites com esta temática, além, é claro, 
da ajuda e do mapa de conteúdo do site. 

 
As modificações implementadas 

 
Alguns novos recursos foram 

implementados com a utilização dos recentes 
avanços tecnológicos na área da informática. 
Foram incorporadas, ainda, outras modificações 
graças à utilização da Internet e de todo o potencial 
que ela representa, favorecendo a interação entre 
seus usuários, no intuito de viabilizar o processo de 
aprendizagem do aluno/usuário. 

 
O primeiro recurso a ser destacado é a 

possibilidade que o usuário tem de ampliar as fotos 
ou ilustrações situadas à direita de cada tela. Essa 
pequena área exibe um recorte da imagem e 
funciona como se fosse um ícone, que ao ser 
clicado, mostra a foto ou a ilustração não apenas 
ampliada, como na versão em CD-ROM, mas com 
uma área de abrangência maior, pois superpõe 
uma janela à tela que está sendo lida. O 
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procedimento permite, então, uma observação mais 
detalhada do processo de trabalho do profissional 
de registros e informações em saúde, ou de algum 
equipamento específico, ou mesmo, de algum 
espaço de trabalho utilizado na unidade de saúde 
para execução das atividades. São 36 fotografias e 
três ilustrações especialmente elaboradas para o 
site mediante roteiro prévio, de acordo com a 
temática e a abordagem educativa do Soft-RIS. 

 
Outros recursos, o Mapa Histórico e a Linha 

do Tempo, procuram articular a utilização de 
imagens gráficas com os conteúdos temáticos, 
constituindo-se em estratégias para que o aluno 
aprofunde-se no assunto estudado com melhor 
aproveitamento do seu tempo. Esta inovação no 
site é um recurso lúdico, visualmente agradável, 
que procura estimular os estudantes a 
compreenderem as bases históricas da 
organização dos registros em saúde, articulando-as 
com a noção do espaço geográfico em que isso 
ocorreu. 

 
Um recurso já existia na versão anterior, 

em CD-ROM, ou seja, a possibilidade de se 
consultar os formulários utilizados nos 
estabelecimentos de saúde por uma ampla 
diversidade de profissionais e serviços internos. 
Mas, nesta versão, além de um acesso mais fácil e 
visualmente mais claro, existe a opção do usuário 
poder imprimir estes documentos, especialmente 
desenhados para o site. Há no site um conjunto de 
25 formulários modelos, entre os mais usados nos 
postos de saúde e hospitais. 

 
Além dos recursos até aqui mencionados, a 

configuração do Soft-RIS para uso na Internet 
possibilitou o seu aprimoramento mediante a 
implementação de outras ferramentas pedagógicas 
que podem contribuir para estimular e enriquecer 
este ambiente de aprendizagem. O Fórum e a Sala 
de Comentários (recursos semelhantes existiam na 
versão em CD-ROM, denominados 
respectivamente “Dúvidas e Comentários” e “Sua 
Opinião”), facilitam o diálogo e a interação entre os 
usuários, ampliando-se o potencial destas 
ferramentas. Evidencia-se, ainda, a possibilidade 
de pesquisar nas duas bases de dados referentes 
ao “glossário” e a “bibliografia”, tendo em vista a 
utilização do potencial da Internet integrado à 
tecnologia de banco de dados, o que favoreceu 
essa inovação.  

 
No que tange aos conteúdos do site, foi 

incorporada uma tela onde o usuário tem acesso a 
uma lista com a legislação vigente relacionada aos 
Registros de Saúde, com ênfase nos aspectos 

referentes aos prontuários do paciente. Isto se deve 
à compreensão de que o prontuário é a mais 
importante fonte de informação sobre o 
atendimento de saúde prestado ao indivíduo, 
constituindo-se, portanto, num significativo 
instrumento de cidadania a ser exercida pelo 
próprio paciente ou seu familiar. Procurou-se, 
também, atender ao interesse dos profissionais da 
área que atuam em hospitais, clínicas, postos de 
saúde, públicos e privados, uma vez que se 
observa, nos órgãos centrais do Sistema de Saúde, 
uma demanda por orientação técnica e legal sobre 
questões relacionadas à documentação médica, 
fundamentais para garantir informações de 
qualidade e oferecer subsídios à pesquisa 
científica.  

 
Considerações Finais 

 
Em síntese, devem ser destacados os 

seguintes aspectos centrais na nova versão do 
Soft-RIS:  

(1) a unificação das informações num 
banco de dados, gerado a partir dos acessos dos 
alunos/usuários ao site, mediante o uso da Internet, 
o que possibilita a interação e a colaboração entre 
participantes; 

(2) a flexibilização do processo educativo 
possibilita quebrar barreiras de espaço e tempo, 
oferecendo oportunidades de aprendizagem sem 
que os profissionais necessitem afastarem-se de 
seus contextos de trabalho para continuarem 
aprendendo, transformando suas práticas; 

(3) a ampliação da disponibilização dos 
conteúdos do material educativo e, em 
conseqüência, o aumento do seu alcance, com a 
utilização da rede, contribuindo para o crescimento 
do aluno, no sentido da construção do 
conhecimento; 

(4) a integração à cultura das redes 
informáticas, estabelecendo novas práticas de 
comunicação e de colaboração em suas práticas 
sociais e laborais.   

 
A apresentação do ambiente virtual de 

aprendizagem, onde procurou-se explicitar sua 
evolução em relação ao primeiro protótipo, pôde 
demonstrar, em parte, sua qualidade e o potencial 
dessa proposta, cuja incorporação à Internet trouxe 
a possibilidade de desenvolvê-la em todo seu 
potencial de flexibilidade, interatividade e 
comunicação. Estes pressupostos já foram 
evidenciados parcialmente, porém, torna-se 
necessário, ainda, uma avaliação desse material 
educativo como um ambiente de aprendizagem à 
distância. 
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INTRODUÇÃO 

A enfermagem pode e deve ser 
beneficiada com a introdução da ciência da 
informação no seu corpo de conhecimento: 
• Como suporte fundamental para intervir de 
maneira competente e segura na interação 
coletiva com a equipe de enfermagem; 
•  Com o cliente e família; 
•  Junto aos demais integrantes da equipe de 
saúde (Dal Sasso, 2000).  

Apesar de estar incorporando o saber 
decorrente do desenvolvimento tecnológico, a 
enfermagem não tem ousado explorar, de 
forma consistente os recursos disponíveis. 

Segundo levantamento realizado, este 
panorama está sendo modificado pouco a 
pouco: 
• Pelos trabalhos realizados na criação de 
programas informatizados de apoio ao trabalho 
em enfermagem, seja na pratica 
administrativa, da assistência e 
• Mais especificamente para a educação. 
(Évora, 1993) 

Justifica-se esse trabalho à proporção que 
assimila-se ao conhecimento do avanço criado 
na área da informática para saúde. 

Na enfermagem, seja no campo 
educacional ou na prática (administrativas, 
assistenciais) o incentivo à disseminação e 
utilização dos produtos informatizados devem 
ser direcionados pela enfermagem para a 
enfermagem.  

 

OBJETIVOS 
Objetivo Geral  
Catalogar e identificar trabalhos, que 

abordem, a construção de produções 

tecnológicas em Informática, elaborados por 
alunos de Cursos de Pós-Graduação em 
Enfermagem. 

 

Objetivos Específicos: 
• Identificar a finalidade das produções: 
educacional, gerencial e assistencial. 
• Identificar os temas abordados: saúde 
coletiva, saúde do idoso, saúde do adulto, 
administração, saúde da criança, outros. 
•  Identificar os protótipos quanto ao nível 
de: especialização, mestrado e doutorado. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica da 

produção científica tecnológica de enfermeiros 
em programas de pós graduação Stricto sensu 
e Lacto Sensu. É um estudo retrospectivo e 
descritivo, com abordagem quantitativa. 

Os dados foram coletados no banco de 
teses da Associação Brasileira de Enfermagem 
- ABEn, em Banco de Dados: Medline, 
DEDALUS, Biblioteca da UFSC, UFRJ, UFF, 
Banco de Teses da CAPES, LILACS, BDENF. 

 

RESULTADOS 
A procedência dos trabalhos por 

Instituições de ensino, dos vinte e quatro (24) 
Programas de Pós-Graduação existentes 
(CAPES, 2004), certifica-se uma maior 
concentração de trabalhos na região Sudeste. 
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Fig1: Demonstrativo das produções tecnológicas de acordo 
com as instituições de ensino.  
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Por ano de defesa dos trabalhos de Pós-
graduação concentra-se maior quantidade no 
ano de 2001, os dados foram pesquisados a 
partir do ano de 1991 até o mês de maio de 
2004.  

0
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6

1991 - 1992 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 -

Figura 2: Livre Docência, Teses e Dissertações segundo 
período de publicação.  

 

Foi identificado que trabalhos e os projetos 
criados foram em forma de softwares, web-
sites, e em CD-Rom. Os demais apresentam 
outras formatações, demonstrando que as 

possibilidades de criação são inúmeras, para 
trabalhar com a temática de informática. 

A classificação dos trabalhos quanto à 
finalidade certifica-se uma visível 
predominância (80%) para área educacional.  

Fig. 3: Demonstrativo sobre a abordagem das finalidades 
das áreas temáticas. 

 

As especificações de acordo com as áreas 
temática, na sua maioria foram direcionadas 
para sistematização da assistência, seguidas 
por programas para orientações sobre 
administração de medicamentos. 

Quanto à abrangência dos temas, a 
maioria é em Saúde do Adulto (55%), seguido 
por Saúde da Criança (15%) e educação 
(15%). 

SAÚDE DE ADULTO

SAÚDE DA MULHER

SAÚDE DA CRIANÇA

ADMINISTRAÇÃO

EDUCAÇÃO

 Fig.6: Distribuição dos projetos tecnológicos segundo os 
temas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É visível nos resultados desse trabalho a 

importância dos cursos de Pós-Graduação que 
estimulam e propiciam  a pesquisa. 

A morosidade desse processo é 
evidenciado no recente levantamento que foi 
realizado no período de treze anos, onde 
foram encontrados apenas 20 produções na 
área da tecnologia da informação. 

Apesar da dimensão territorial do nosso 
país, a Região Sudeste ainda se apresenta 
como o maior pólo de pesquisa.  

Verifica-se,também, a preocupação maior 
da abordagem das produções direcionadas 
para o ensino, o que é um alerta. É preciso 
voltar o olhar para a assistência.  

Os temas abordados, todavia, nas diversas 
produções trouxeram grandes contribuições ao 
conhecimento científico da enfermagem 
brasileira. Percebe-se, entretanto, que tais 
produções não são de conhecimento da 
maioria dos colegas. 

  Esse trabalho permitiu a visualização 
de novas ampliações na área do conhecimento 
da Enfermagem. 

O aprimoramento à assistência, às 
informações adequadas, podem ser acessadas 
por todos de forma unificada e abrangente. 

A implementação da tecnologia, é uma  
estratégia, que pode encurtar as distâncias, 
não só territorial, como a do conhecimento. 
Essas produções devem ser vistas como 
facilitadoras no processo de assistir os 
pacientes. 

O profissional tornar-se-á mais capaz e 
competente, à medida, que receber novas e 
inúmeras informações. 
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Agentes de Busca no Apoio a Gestão do Conhecimento na Área Médica 

 
Kátia Francelino Tomita1, Miriam Jacly Donini2, Odete Throniecke3, Luiz Fernando de 

Almeida Garrett4 

 
1,2,3Curso de especialização – MBA em Sistemas de informação , Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Brasil 
4Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Brasil 
 
 
 
Resumo - Este artigo baseia-se em uma pesquisa bibliográfica e na web sobre a aplicação dos conceitos de 
gestão do conhecimento e  Learning Organization ,utilizando ferramentas CBR (Raciocínio baseado em casos) 
e agentes de busca para melhoria no processo investigatório e de pesquisa apoiando o diagnóstico através de 
sinais, sintomas (evidências), anamnese e condições físicas do usuários SUS (Sistema  Único de Saúde) com a 
realização de procedimentos ou condutas que tragam um aperfeiçoamento quanto ao tratamento de pacientes 
na área da Saúde Pública. 

 
Palavras-Chave:Gestão do conhecimento, Learning Organization, Diagnóstico, Saúde Pública. 
 
Abstract  - The application  of the Knoledge Manegement  and Learning Organization concepts, using  CBR 
resources and  search agents to improve the investigation process  of the  diagnostic research through 
symptoms, anamnese and physics conditions of the SUS users to realize the proceeding  due to improve the 
treatament  in Public Health  area. 
 
Key-words: Learning Organization, CBR, Search Engine,Knowledge Management,Diagnostic, Public Health. 

 
 

Introdução 
 

Pretendemos focar a aplicação dos conceitos 
de Learning Organization, através da utilização de 
conceitos de CBR e agentes de busca, na área de 
atendimento médico eletivo. 

Utilizando o CBR (Raciocínio Baseado em 
Casos), tecnologia de representação e 
processamento de conhecimento que utiliza a 
experiência passada para resolver problemas, 
iremos sugerir um modelo teórico de sistema 
especialista para atender especificamente 
pacientes que estão em processo de atendimento 
eletivo, havendo tempo para pesquisa de uma base 
de conhecimento para auxílio no atendimento. Esta 
base será alimentada continuamente por novos 
casos, selecionados pelo próprio especialista. O 
conhecimento também poderá ser obtido através de 
agentes de busca, realizando pesquisas na internet, 
onde a idéia é acumular descrições de "casos" na 
área, por analogia, quando um determinado 
problema é similar a um outro já resolvido. Desta 
forma, a solução já aplicada ao problema anterior 
pode ser utilizada novamente ou adaptada para o 
caso em questão, desta maneira o conhecimento 

individual será disseminado, gerando assim uma 
organização aprendente. 

 
Metodologia 

 
Através de pesquisa bibliográfica e na web  

estaremos expondo um estudo sobre a aplicação 
de conceitos de Gestão do Conhecimento e 
Learning Organization para melhoria no processo 
investigatório e a realização do procedimento 
médico, à fim de formar uma base através de casos 
coletados. 
 
Justificativa 
 

Partindo do pressuposto que temos um 
paciente, com uma doença que impede sua 
trajetória normal; um médico especialista, algumas 
vezes oriundo da indicação de outro, com um 
código de ética a seguir e ainda a adoção de 
passos próprios para a realização de um trabalho 
satisfatório e seguro; uma doença 
classificada como de atendimento eletivo ou até 
mesmo de emergência[1][2]; e um procedimento a 
ser realizado de forma adequada e que não venha 
agravar ou até mesmo levar à extremos ainda 
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mais alarmantes; é importante considerarmos 
alguns atributos para categorizar e aplicar uma 
ferramenta que auxilie de forma eficaz o processo 
investigatório das condições do paciente para a 
realização do procedimento.  Com a aplicação dos 
conceitos de Learning Organization juntamente 
com agentes de busca e técnica CBR, é possível 
precisar com uma margem pequena de erro, quais 
os passos antecedentes a realização do 
procedimento prevendo uma indicação de 
profissional especialista ou até mesmo uma 
complicação no momento da aplicação deste 
procedimento. 

 
Conhecimento e aprendizado 
 

Ter conhecimento é resultado da análise de 
informações, notícias e idéias adquiridas e 
aplicadas durante as experiências vividas ao longo 
do tempo. SVEIBY , buscou definir os recursos de 
conhecimentos existentes em uma organização em 
três tipos [3][4]:  1. Recursos da estrutura externa; 
2. Recursos da estrutura interna; 3. Competência 
das pessoas. 
 
Conhecimentos Tácitos e Explícitos 
 

É possível adotar duas dimensões para a 
classificação dos conhecimentos:  

1. Conhecimentos Tácitos,  e está associado 
ao conhecimento do "expert" na solução 
de problemas, ou ainda a agilidade que 
nos permite a tomada de algumas 
decisões.  

2. Conhecimentos explícitos, é o 
conhecimento que pode ser formalizado, 
sistematizado e facilmente comunicado[5]. 

Novos conhecimentos são frutos das 
experiências, tentativas e erros de cada indivíduo, é 
um processo social que depende em grande parte 
da interação com o outro.  

Com a interação uma empresa passa a 
Gerar Conhecimento, e o processo passa a ser 
uma “Espiral de Conhecimento”. A espiral começa 
novamente depois de ter sido completada, porém 
em patamares cada vez mais elevados, ampliando 
assim a aplicação do conhecimento em outras 
áreas da organização. 

Grupos de discussão ou treinamentos são 
exemplos de mecanismos usados para fazer com 
que estes conhecimentos sejam absorvidos pelos 
indivíduos deste grupo.[5][6][7] 
 
Perspectivas do conhecimento 
 

A interação de um  indivíduo ou de um grupo 
e a oportunidade de conhecer ,  podem trazer  

algumas diferentes perspectivas de aprendizado, 
que relacionamos a seguir: 
Processo Criativo Individual: Segundo o princípio 
da pirâmide de necessidades" de Maslow, a 
criatividade está associada ao último estágio de 
desenvolvimento de uma pessoa, o estágio de 
auto-realização (ou auto-atualização), que só é 
possível com o atendimento das quatro 
necessidades anteriores, ou seja, necessidades 
fisiológicas, de segurança, sociais e de estima.  
Perspectiva Grupal e Organizacional: O real 
aprendizado está intrinsecamente associado ao ser 
humano e à capacidade de participar do "processo 
gerador da vida" e as Learning Organizations 
seriam aquelas organizações que estão, 
continuamente, expandindo sua capacidade de 
criar e recriar seus respectivos futuros, segundo 
SENGE [7]  
Gestão das Competências: É o elo entre 
conhecimento e estratégia. Não pode ser copiada 
com exatidão, é transferida pela prática.   
Gestão do Capital Intelectual: Capital Intelectual é a 
soma do conhecimento de todos em uma 
organização, o que lhe proporciona vantagens 
competitivas sob seus concorrentes. 
 Aprendizagem Organizacional: É a capacidade das 
organizações em criar, adquirir e  transferir 
conhecimentos e em modificar seus 
comportamentos para refletir  estes novos 
conhecimentos e insights..  
Inteligência Empresarial: Processo analítico que 
transforma informações públicas desagregadas em 
conhecimento estratégico relevante, acurado e 
utilizável, sobre concorrentes, sua posição no 
mercado, performance, capacidades e intenções. 
Educação Corporativa: Os ambientes de 
aprendizagem passam a ser reestruturados de 
forma a tornarem-se proativos, centralizados, 
determinados e estratégicos e o resultado esperado 
é o “aprender fazendo”. [6][7] 
 
Sistemas de raciocínio baseado em casos – 
CBR 
 

O raciocínio baseado em casos é uma 
técnica para resolver novos problemas utilizando de 
maneira adaptada as soluções usadas na resolução 
de problemas anteriores semelhantes. A 
aprendizagem  a partir de experiências é um 
mecanismo natural de nossas vidas e por isso 
considerada uma das grandes vantagens do CBR. 
O Conhecimento é formado pela experiência em 
resolver problemas, um profissional de Medicina, 
por exemplo, permanece durante anos em uma 
escola aprendendo a respeito do corpo humano, 
isto é o conhecimento genérico da área. 
Progressivamente, ele é confrontado com pacientes 
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e acompanha os diversos tratamentos aplicados. 
Esses casos constituem o conhecimento específico, 
exemplificado através de cada tratamento médico 
aplicado com sucesso. O estudante está 
construindo com elas seu banco de memórias. A 
repetição do procedimento segue uma seqüência 
de passos a ser seguido sempre que um mesmo 
tipo de problema for enfrentado. Essa experiência 
vivida é chamada de caso e a utilização de casos 
passados na solução de outros novos será tanto 
mais eficiente quanto melhor compreendidos forem 
os casos anteriores [8]. 

Tem-se então que a tecnologia CBR (Case-
based Reasoning) é a representação e 
processamento de conhecimento que utiliza a 
experiência passada para resolver problemas. O 
princípio é descrever e acumular "casos" na área 
do conhecimento especializado, neste caso a área 
médica, e tentar descobrir, por analogia, quando 
um determinado problema é similar a um outro já 
resolvido. Desta maneira, a solução já encontrada 
para um problema pode ser utilizada novamente ou 
adaptada para o novo caso.  

No CBR o conjunto dos casos é indexado por 
seus atributos mais significantes, peso pelos 
atributos, de forma a agilizar a busca e recuperação 
de casos similares. O sistema recupera o caso em 
que a descrição mais se aproxima daquela do 
problema apresentado, e adapta-o para ajustar-se 
ao novo problema e apresentar a solução mais 
adequada. O novo caso, assim modificado, é 
apreendido pelo sistema e passa a fazer parte do 
banco de casos disponíveis.  

Os conceitos de raciocínio baseado em 
casos já podem ser encontrados comercialmente 
em um produto desenvolvido na Alemanha, o CBR-
Works. [9] 

CBR-Works é um pacote que está voltado 
para o desenvolvimento de aplicações dentro do 
enfoque de sistemas de Raciocínio Baseados em 
Casos, objetivando a resolução de problemas e 
aprendizagem com base em experiências 
passadas. O CBR-Works atende ao processo 
cíclico, integrado de resolução de um problema, 
aprendizagem desta experiência e resolução de um 
novo problema, e assim, sucessivamente. 

Esta ferramenta comporta tanto o 
desenvolvimento de uma aplicação nova como o 
desenvolvimento a partir de um banco de dados já 
existente, ela adequa-se ao desenvolvimento de um 
sistema na área de diagnose em consultas eletivas 
pois aplica os conceitos de Raciocínio Baseado em 
Casos de maneira eficiente e prática, possibilitando 
assim o desenvolvimento do sistema com maior 
rapidez e sem preocupação com elaboração de 
algoritmos. 

O grande ponto positivo do CBR, além da 
credibilidade psicológica pois é baseado na 
memória humana, na maneira humana de 
raciocinar e resolver problemas, é a facilidade na 
aquisição de conhecimento e a possibilidade do 
mecanismo natural de aprendizagem, ou seja, o 
aprendizado com a experiência, isto favorece de 
sobremaneira ao nosso objetivo de atingir a 
aplicação dos conceitos de Learning Organization 
na empresa.  
 
Agente de pesquisa  
 

Agente de pesquisa (search engine) é um 
instrumento que permite encontrar páginas na 
Internet que contenham os termos, ou seja, as 
seqüências de caracteres, que lhe é passado como 
parâmetro, como exemplo o Google. Os agentes de 
pesquisa devem dispor de uma extensa base de 
dados sobre páginas da Internet por eles 
anteriormente indexadas. Verifica-se uma grande 
variação entre os agentes quanto aos métodos de 
indexação e ao número de páginas que 
indexam.[10] 

Os agentes de pesquisa dispõem de um 
programa que percorre automática e 
periodicamente as páginas da Internet que são 
capazes de detectar e que satisfazem critérios 
previamente definidos. As páginas assim 
identificadas são então indexadas 
automaticamente, no seu todo ou em parte. O 
índice resultante é armazenado numa base de 
dados. 

Os agentes de pesquisa procuram a forma 
dos termos, ou seja, as seqüências de caracteres 
que os compõem, e não o conceito que lhes está 
subjacente, que ignoram totalmente. Os agentes de 
pesquisa desempenham assim uma função idêntica 
à dos índices de palavras de um livro.[11]   

Sugerimos para fazer parte da base de 
dados de páginas quatro páginas relevantes na 
área de medicina, estas páginas são 
constantemente atualizadas e possuem conteúdo 
íntegro: 

 
Medline 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 
Embase 
    http://www.embase.com/otherdb 
Cochrane Library 
    http://www.cochrane.org 
Best Evidence 
     http://www.bestbets.org 

 
O objetivo final da utilização de Agentes de 

Busca é precisamente uma página de respostas 
com uma lista de ligações, cada uma das quais 
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aponta para uma página que satisfaz a nossa 
interrogação e é geralmente acompanhada de um 
seu breve trecho. Para obter cada uma dessas 
respostas, basta clicar na ligação correspondente.  
 
Guidelines 
 

Partindo da preocupação do uso apropriado 
dos recursos médicos pesquisadores do sistema de 
saúde documentaram condutas médicas, uso 
apropriado de intervenções médicas, e uma ampla 
disseminação das tecnologias médicas. Essas 
observações despertaram interesse na 
possibilidade de melhora na qualidade da saúde e 
controle do custo, através da redução dos 
tratamentos inapropriados e ineficazes, assim 
surgiram os guidelines.  

Guidelines são condutas ou guias que devem 
ser utilizados durante a avaliação e manuseio dos 
pacientes com condições clínicas específicas. São 
desenvolvidos a partir de um consenso envolvendo 
experiências de especialistas conceituados, 
revisões literárias e pesquisas científicas, banca de 
profissionais.O objetivo é o alcance de práticas 
mais consistentes, eficazes e eficientes, 
possibilitando assim um melhor 
prognóstico.  Guidelines são ferramentas 
significativas na assistência de tomada de 
decisões.[12]  
    Vemos como principal vantagem na 
utilização de Guidelines sua característica de 
veículo de aprendizado e atualização dos 
conhecimentos médicos, pois ele é o resultado da 
uniformização e sumarização das práticas médicas, 
ou seja, são formulados por grupos de especialistas 
conceituados, gerando a uma maior confiabilidade 
nos procedimentos, e disponibilizando seus 
conhecimentos aos demais.[13] 

Na figura 1 temos um exemplo de um 
Guideline para um caso de Cefaléia : 

 
Figura  1 – Exemplo de um Guideline  

Sugerimos o site http://www.guideline.gov  
para embasamento das pesquisas a respeito de 
Guidelines, este site tem conteúdo idôneo é 
baseado nos critérios da National Guideline 
Clearinghouse (NGC), uma estrutura pública 
americana, financiada pela Agency for Healthcare 
Research and Quality (AHRQ) em associação com 
a American Medical Association (AMA). 
 
Resultado 
 

Utilizando os conceitos teóricos de Learning 
Organization aliados à tecnologia CBR, agentes de 
busca e Guidelines aplicados à área de saúde, 
sugerimos o desenvolvimento de um sistema para 
auxílio no atendimento eletivo. O modelo teórico 
proposto terá como objetivo divulgar e agregar o 
conhecimento existente nas empresas, mantendo a 
qualidade no atendimento disponibilizado. 

Sugerimos o desenvolvimento de um banco 
de conhecimentos utilizando a ferramenta CBR-
Works ou ferramenta similar. Este banco deverá 
contemplar os sintomas, diagnósticos e 
procedimentos dos casos tratados. Utilizando o 
agente de busca, alimentado com palavras-chave 
do diagnóstico o sistema disponibilizará o endereço 
das páginas com assuntos relacionados. Sendo 
assim, na figura 2 demonstramos através de um 
fluxograma o funcionamento do modelo teórico 
sugerido para um caso específico: 

Figura  2 – Modelo sugerido para criação da Base 
de dados  

 
Neste caso o Guideline consultado seria o de 

Cefaléia mostrado no item Guideline ao lado, 
segundo o Manual de Guidelines da Amil. 

Através do diagrama acima fica bastante 
evidente como o modelo teórico proposto 
estabelece um modelo de atendimento médico e 
uma base de conhecimento fundamentada em 
informações passíveis de análise e divulgação, que 
poderiam estar isoladas em indivíduos, mas que 
encontram-se disponíveis e dinâmicas para a 
organização. A utilização do CBR-Works, 
disponibilização de Guidelines e a alimentação 
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contínua da base de conhecimento possibilita uma 
ampla difusão de dados e soluções, tornando o 
aprendizado contínuo. O agente de busca do 
modelo teórico proposto  faz com que a busca de 
informações não se limite às experiências dentro da 
organização, mas consegue expandir além deste 
limite, trazendo um aprendizado muito mais 
completo e enriquecido. 

 
Conclusão  

Considera-se que uma organização aprende, 
sobretudo, com o compartilhamento  do  
conhecimento de seus membros e com a 
incorporação de novos membros que trazem  novos 
conhecimentos. O conhecimento e a informação 
passam a ser objetos de difusão, troca ou 
compartilhamento, entre os membros da 
organização. A aprendizagem isolada não basta, e 
pode-se facilmente concluir que não há 
aprendizagem organizacional numa organização 
em que o pensamento dos seus membros está 
cristalizado, ou que não permite, ou não enxerga as 
capacidades e os conhecimentos dos novos 
membros[14]. Por outro lado, a aprendizagem 
organizacional pressupõe, também, a capacidade 
de adaptação a um contexto em rápida mudança e 
a capacidade generativa de se antecipar a própria 
mudança. Em suma, para que aconteça é 
necessário ser possível criar, adquirir e transferir 
conhecimentos, e, ainda, modificar o próprio 
comportamento, em função dos novos 
conhecimentos e perspectivas[15]. Utilizando os 
conceitos teóricos de Learning Organization aliados 
à tecnologia CBR e agentes de busca aplicados à 
área de gestão de saúde, propomos um modelo 
teórico de sistema para auxílio no atendimento 
eletivo de pacientes no qual seu objetivo será 
divulgar e agregar o conhecimento existente nas 
empresa, mantendo a qualidade no atendimento 
disponibilizado. Com este sistema o especialista 
poderá compartilhar informações pessoais aos 
demais e reciclar seu conhecimento. Ainda são 
grandes as barreiras a serem ultrapassadas para a 
implementação das organizações de 
aprendizagem, propiciando ambientes que 
favoreçam a criação de objetivos compartilhados, 
gerando um sentimento de coletividade que 
permeia a organização e dá coerência às diferentes 
atividades, contribuindo para o engajamento e 
participação das pessoas e auxiliando-as a 
resolverem os problemas juntas e com maior 
eficiência do que se fossem resolver isoladamente. 
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Introdução  

 
Os Sistemas de Informação em Enfermagem 

(SIE) referem-se àqueles que tratam os dados que 
dizem respeito à equipe de enfermagem, 
modelados especificamente para o uso deste 
profissional. Embora atualmente ainda constatamos 
resistência e negligência dos enfermeiros frente ao 
uso de computadores em sua prática diária, existe 
uma consciência a respeito de como será o futuro 
para aqueles que não buscarem conhecimentos de 
informática: alienação, exclusão. Ficarão à margem 
de todo este processo de desenvolvimento. 

Os sistemas de informação revolucionam o 
processo de comunicação na área da saúde e, 
como conseqüência, provocam mudanças 
significativas, até mesmo no mercado de trabalho 
da enfermagem.  

Os enfermeiros podem ser considerados os 
usuários primários dos sistemas de informação 
hospitalar. São eles que digitam as informações, 
elaboram relatórios, monitorizam o fluxo de cada 
paciente, desempenham processos de 
documentação e comunicação nas atividades de 
trabalho. Os SIE constituem um conjunto de 
ferramentas que apóiam e orientam as ações de 
enfermagem. 

O presente trabalho, em um primeiro 
momento, teve como objetivo o desenvolvimento de 
uma página na World Wide Web sobre Sistemas de 
Informação em Enfermagem, buscando divulgar 
definições e aplicações que os caracterizam, assim 
como pré-requisitos para seu desenvolvimento. 
Disponibilizada na rede, a home page busca 
proporcionar a comunicação entre profissionais 
acerca do tema através de fóruns e links. 

 
Metodologia 

 
Para desenvolvimento desta página foram 

utilizados: um micro-computador K6-II 330 MHz, 
correspondente ao Pentium 2, 64 Mb de memória;  
com placa de vídeo de 16 Mb de memória; monitor 
de 17’. Programas: FrontPage Express® (parte do 
Windows ®98), Photoshop® 5.5, 3D Studio Max® 
2.5. 

 
 

Resultados 
 

Home page – Sistemas de Informação em 
Enfermagem. 
http://www.unifesp.br/denf/NIEn/sie 
 

 
Figura 1: Principal 
 

 
Figura 2: Introdução 
 

 
Figura 3: Histórico SIE 
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Figura 4: Definições de SIE 
 

 
Figura 5: Aplicações SIE 
 

 
Figura 6: Desenvolvimento SIE 
 
Discussão e Conclusões 

 
Disponibilizada na Internet, a home page - 

http://www.unifesp.br/denf/NIEn/sie - permite o 
acesso a informações básicas sobre o tema, assim 
como a comunicação entre os profissionais de 
enfermagem através de fóruns e links, podendo ser 
feita também através dos endereços eletrônicos de 
seus autores. 
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Telemedicina: uma visão geral do estado da arte 
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Resumo – A Telemedicina pode ser definida como o uso de meios de comunicação eletrônica para a 
transmissão de informações e dados médicos de um local a outro, com o objetivo de estender serviços de 
saúde de centros especializados para regiões que não possuem assistência médica satisfatória. Este artigo 
apresenta uma visão geral sobre o que é Telemedicina enfatizando a definição dada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Descreve suas diferentes aplicações, comparando-as segundo o nível de maturação e 
aplicabilidade. Experiências em Telemedicina implantadas no Brasil e no mundo também são relatadas neste 
trabalho. 
 
Palavras-chave: Telemedicina, Telerradiologia, Telepatologia, Aplicações de Telemedicina. 
 
Abstract –  Telemedicine can be defined as the use of different forms of electronic communication for the 
transmission of information and medical data from a place to another one, with the objective to extend health 
services of specialized centers for regions that does not have satisfactory medical assistance. This paper 
presents a general vision about what telemedicine is emphasizing the definition proposed by World Health 
Organization(WHO).Describe  the different Telemedicine applications, and compares them, according to the 
level of maturation and applicability. Experiences in Telemedicine implanted in Brazil and in the world are also 
relates in this work.  
 
Key-words: Telemedicine, Teleradiology, Telepatology, Applications of Telemedicine. 
 
 
Introdução 
 

Na década de 70, a partir da necessidade 
de melhorar o atendimento médico em áreas rurais 
nos EUA (um dos projetos iniciais de demonstração 
envolveu a necessidade de capacidades 
consultivas em radiologia), como afirma Jay 
Sanders [1], presidente da Associação Americana 
de Telemedicina (ATA), nascia a idéia de que 
talvez, ao invés de se mover de um hospital para 
outro, o médico poderia ver seus pacientes e os 
examinar sem ter que se deslocar para isto. Um 
projeto inicial com esse objetivo foi idealizado e 
criado no Hospital Geral de Boston, Massachusetts, 
no início dos anos 70. Desta forma, em meio à 
facilidade de acesso aos recursos tecnológicos e 
associada a idéias inovadoras em medicina, surgia 
uma nova área de pesquisa denominada 
Telemedicina, a qual reúne Telecomunicação, 
Ciência da Computação e Saúde.  

A partir desse momento, a Telemedicina 
despertou o interesse por parte de algumas 
Instituições vinculadas à saúde como uma maneira 
de estender os serviços de saúde de centros 
desenvolvidos para áreas geograficamente 
distantes, que não possua atendimento médico 
especializado. Posteriormente, a Telemedicina 
trouxe a possibilidade de exames, consultas e até 

cirurgias serem feitas remotamente pelos médicos 
especialistas. Ademais, o uso da Telemedicina 
oferece um maior acesso à Educação e à Pesquisa 
Médica, para estudantes e médicos que se 
encontram em regiões distantes, em especial num 
país com grande extensão territorial, como é o caso 
do Brasil. 
 
Definições 
 

Telemedicina, como muitas tecnologias 
emergentes, não tem uma definição universalmente 
estabelecida. Por exemplo, a Organização Mundial 
de Saúde define Telemedicina 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 de 
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 provedores 
de cuidados com a saúde, assim como para fins de 
pesquisa e avaliações. O objetivo primeiro é 
melhorar a saúde das pessoas e de suas 
comunidades”. 

Várias definições foram propostas por 
diversas entidades com pontos de convergência, 
mas, muitas vezes, com amplitudes diferentes [2]. A 
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definição da OMS contempla, principalmente, a 
oferta de serviços, ressaltando também a educação 
de provedores de saúde. Já a definição da ATA 
(American Telemedicine Association), além da 
oferta de serviços, inclui também a educação para 
o paciente. A definição da NASA alude, 
obviamente, à permanência do homem no espaço. 
Por fim, a definição da TIE (Telemedicine 
Information Exchange) enfatiza as tecnologias de 
comunicação que podem ser usadas na 
transferência de dados. 

Dentro do contexto de definições e a título 
de esclarecimento, faz-se necessário citar os 
termos Telemática e Telessaúde que são 
comumente citados quando se fala em 
Telemedicina. De forma geral, a Telemática 
(Telecomunicão+Informática) é a utilização dos 
serviços de saúde à distância, com intuito de 
promoção de saúde, controle de doenças, instrução 
ao paciente ou comunidade, entre outras coisas. O 
termo Telessaúde é utilizado quando a Telemática 
está orientada ao campo da gestão da saúde 
pública, e a Telemedicina quando orientada aos 
aspectos clínicos [3]. 
 
Aplicações da Telemedicina 
 

As aplicações da Telemedicina são 
variadas. A tecnologia tem sido aplicada em muitas 
especialidades da medicina convencional (adiciona-
se o prefixo “Tele” junto ao nome das 
especialidades, indicando o uso da Telemedicina), 
entretanto com níveis de maturação e 
desenvolvimento diferentes para cada área [4]. Em 
vista disto, neste artigo agruparam-se as 
especialidades a serem abordadas considerando o 
grau de desenvolvimento e aplicabilidade em que 
se encontram. Trata-se a seguir sobre 
Telerradiologia, Telepatologia, Teledemartologia, 
Teleoftalmologia e Telecirurgia. 

Telerradiologia e Telepatologia 
apresentam-se como as duas especialidades mais 
aplicadas dentro da Telemedicina atualmente. 
Algumas razões são apontadas como justificativas 
a este fato. Tipicamente, radiologistas e 
patologistas não interagem diretamente com o 
paciente, trabalhando, na maioria das vezes, 
apenas com o diagnóstico através de imagens. 
Desta forma, a prática da Telemedicina não difere 
ou altera a forma com que estes profissionais estão 
habituados a trabalhar. Este fato certamente 
contribuiu para a aceitabilidade destas 
especialidades dentro da Telemedicina. É 
importante ressaltar que a maneira como as 
imagens chegam ao Radiologista ou ao Patologista, 
e como estas são apresentadas, pode ser diferente 
em Telemedicina. Mas a tarefa essencial – 

interpretação diagnóstica dos dados da imagem – é 
a mesma [4]. Outro aspecto que justifica o grau de 
desenvolvimento destas áreas é o fato de ambas 
serem atividades reembolsáveis, e esta é, 
provavelmente, uma das razões da Telerradiologia 
ter se desenvolvido mais do que qualquer outra 
tecnologia de Telemedicina. Telepatologia e 
Telerradiologia são atividades reembolsáveis pelo 
Health Care Financing Administration (HCFA), 
assim como a transmissão e interpretação de 
eletrocardiogarmas e análise de marcapassos [2]. 

Teledermatologia e Teleoftalmologia são 
definidas como em fase de maturação. Acredita-se 
que estas aplicações ainda não tenham alcançado 
uma maior aceitação devido à falta de padrões 
tecnológicos e em virtude de protocolos clínicos 
não terem sido desenvolvidos, testados e 
disseminados. Entretanto, a Teledermartologia tem 
um grande potencial para se desenvolver porque é 
uma especialidade que é particularmente adequada 
(assim como a Telerradiologia), a Telemedicina. 
Pelo fato da maioria das doenças em dermatologia 
estarem visíveis, é perfeitamente possível que 
diagnósticos sejam feitos através de imagens. O 
uso da Teleoftalmologia também se mostra 
bastante apropriado, visto que dispositivos ópticos 
e de imagem fornecem a base para a maioria das 
avaliações de pacientes. Isto possibilita ao médico 
diagnosticar, prescrever e tratar o paciente à 
distância, com base em imagens da patologia do 
olho [4]. 

No grupo das especialidades que estão 
emergindo em Telemedicina está a Telecirurgia [4]. 
Este fato é determinado pela combinação de três 
fatores: aplicações recentes, limitações de pesquisa 
e aceitação limitada por parte de profissionais da 
área. A Telecirurgia possui muitas barreiras a 
serem transpostas até que se atinja um nível de 
maturação satisfatório. Isto se deve, principalmente, 
às exigências tecnológicas, incluindo robótica, 
transmissão em banda larga confiável, bem como 
habilidades necessárias por parte dos profissionais 
que atuarão nestes procedimentos à distância, de 
forma que estes sejam conduzidos com eficiência e 
segurança. 

Objetivando informar e evidenciar o 
crescimento mundial da Telemedicina, referencia-
se abaixo uma pesquisa [5,6] realizada através da 
MEDLINE11, com o intuito de verificar o número de 
publicações referentes a Telemedicina bem como 
sua distribuição por país, no período compreendido 
entre janeiro de 1964 a julho de 2003. Como 
                                                 

1 A MEDLINE é uma biblioteca eletrônica de artigos 
especializados em saúde. O banco de dados da MEDLINE 
indexa aproximadamente 4.300 dos mais relevantes jornais na 
área médica. 
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resultados, foram encontradas 5.911 publicações 
em Telemedicina das quais 54% originam-se do 
continente Americano (apenas 1% da América do 
Sul), 35% de países europeus, 5% de países 
asiáticos, 5% são da Austrália/Nova Zelândia e 
apenas 0,2% de países africanos. Outros dados 
desta pesquisa são referentes aos números de 
publicações em cada área específica da 
Telemedicina. 
 
Experiências em Telemedicina 
 
• Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo – HCFMUSP 
O grupo de Telemedicina do HCFMUSP é uma 

das linhas de atuação da Informática Médica e tem 
atuado no desenvolvimento de sistemas com 
interface Web e sistemas de Tele-Educação e Tele-
Diagnóstico. 

Dentre os projetos de tele-educação destacam-
se o Web site sobre prevenção do câncer de pele e 
Tele-Educação em Microbiologia. O Web site sobre 
prevenção do câncer de pele objetiva a capacitação 
de pessoas não médicas na identificação de lesões 
potencialmente malignas e estimulo para 
encaminhamento a um dermatologista. A Tele-
educação em Microbiologia é um Web site criado 
para promover a tele-educação multiprofissional em 
microbiologia e, em uma segunda etapa, 
monitorizar o surgimento de focos de resistência 
bacteriana.  

Outros projetos de Tele-Assistência como, 
Laboratório Cibernético e a Ficha Clínica na Web 
também estão sendo utilizados [7].  
• Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 

da Universidade de São Paulo (InCor). 
Desde 1994, um serviço de Telecardiologia 

com monitoração voltado para pacientes de outras 
localidades, as quais não possuem serviço local 
adequado de eletrocardiogramas, está em 
funcionamento no InCor. Este serviço é oferecido 
em várias modalidades descritas abaixo. 

O programa ECG_FAX foi criado em março de 
1995 com o objetivo de permitir que um 
eletrocardiograma pudesse ser transmitido via fax 
de uma determinada localidade para o InCor, para 
que fosse avaliado pelos médicos da Instituição. 
Para os hospitais ligados a este programa são 
necessários somente um aparelho de 
eletrocardiograma e um aparelho de fax conectado 
a um linha telefônica. 

O programa ECG_NET foi criado em janeiro de 
1998 com a finalidade de transmitir os resultados 
dos eletrocardiogarmas via internet. 

Em ambos os casos, os laudos são enviados 
num período máximo de 12 horas. 

O ECG_Home foi criado em 1996 e visa a 
monitoração de pacientes em seus domicílios. São 
necessários uma linha telefônica e um monitor com 
capacidade de transmissão telefônica. 
• Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação 

A rede Sarah realizou a implantação de um 
sistema de videoconferência em 1995, visando a 
troca de informações e a realização de diagnósticos 
por imagem [2]. 

Este sistema permitia a visualização de exames 
radiológicos por transmissão de TV (NTSC), com 
definição fraca. Nesta época instalou-se um 
sistema multiponto de videoconferência conectando 
Brasília, São Luís e Salvador, cidades onde havia 
unidades do Hospital. 
• Hospital Sírio-Libanês 

A Telemedicina é uma das atividades de 
pesquisa do hospital Sírio-Libanês. Seus objetivos 
são a atualização profissional e a investigação 
científica, com a finalidade de proporcionar melhor 
atendimento ao paciente. 

Um dos serviços fornecidos é o programa de 
Segunda Opinião, que utiliza videoconferência. 
Este programa consiste na realização de uma 
consulta conjunta entre a equipe médica do Centro 
de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês e um 
especialista do Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center de Nova Iorque (MSKCC), com o objetivo de 
chegar a um consenso sobre o diagnóstico e o 
tratamento mais adequado para determinados 
casos de câncer [8]. Ao hospital compete a tarefa 
de preparar todas as traduções necessárias e o 
envio dos materiais pertinentes. 
• Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP)  

Uma importante experiência em Telemedicina, 
especificamente, Telepatologia, aconteceu em 
outubro de 2000, quando foi implantado um 
programa internacional de Telepatologia entre o 
IMIP e o St. Jude Children’s Research Hospital 
localizado em Memphis, Tennessee, EUA. O 
programa objetivou melhorar a acurácia do 
diagnóstico do câncer pediátrico no nordeste do 
Brasil e determinar se a consulta para segunda 
opinião em patologia, usando essa nova tecnologia 
de transmissão, seria tão eficiente quanto o método 
convencional de consulta.  

O projeto consiste no estudo duplo cego entre 
os patologistas do IMIP e do SJCRH de casos 
previamente diagnosticados no SJCRH e 
selecionados de forma randômica para cada um 
dos grupos de método de análise: interação em 
tempo real ou envio de imagens estáticas. O 
resultado inicial permitiu concluir que a 
Telepatologia é um método tecnicamente viável de 
ser realizado, sendo potencialmente possível ser 
utilizada como forma de consulta de segunda 
opinião na maioria dos casos, como também 
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poderia contribuir para um aumento na qualidade e 
na rapidez do diagnóstico, resultando na melhoria 
do tratamento da criança com câncer [9,10]. 
• Hospital Samaritano 

A sala de Telemedicina do Samaritano foi 
inaugurada em novembro de 2002, e está equipada 
com o que existe de mais atualizado nessa 
tecnologia, inclusive com capacidade para fornecer 
e receber conteúdo da Conexão Médica. O Hospital 
Samaritano integra o projeto Conexão Médica, uma 
iniciativa pioneira que utiliza soluções de 
informática e telecomunicações de última geração 
para o desenvolvimento de programas de ensino à 
distância para médicos. 

A Conexão Médica, formada por um grupo de 
médicos e empresários, fechou parcerias com 
importantes centros internacionais e brasileiros 
para a produção do conteúdo. Alguns dos órgãos 
estrangeiros de pesquisa que fazem parte do 
projeto são a Cleveland Clinic, o Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center of New York, o St. Jude 
Children’s Research Hospital, a New York 
University e a Yale University. No Brasil, além do 
Hospital Samaritano, a rede tem a colaboração dos 
hospitais Sírio Libanês, Albert Einstein, Hospital das 
Clínicas e Incor, entre outros [11]. 
• Setor de Telemedicina (SET-DIS) do 

Departamento de Informática em Saúde (DIS) 
da Universidade Federal de São Paulo - 
UNIFESP/EPM 
O SET-DIS atua na condução da pesquisa, 

desenvolvimento, ensino e extensão de tecnologias 
da informação para assistência e colaboração 
remota em saúde. Alguns projetos como, CDV-
OFTALMO e ATENAS foram relatados abaixo: 

O projeto CDV-OFTALMO objetivou o 
desenvolvimento e a implantação de Centro de 
Diagnóstico Virtual no Departamento de 
Oftalmologia da UNIFESP/EPM, visando 
atendimento local e à distância de pacientes com 
diagnóstico de infecção pelo vírus HIV. O centro 
conta com equipamento especializado na 
aquisição, transmissão e armazenamento de 
imagens fundoscópicas via Internet, e inicialmente 
drenará pacientes de centros satélites na região 
metropolitana da cidade de São Paulo, com 
ampliação posterior a atendimento de pacientes no 
Estado de São Paulo e na seqüência, pacientes de 
todo país, assim como a possibilidade de consulta 
de segunda opinião com outros centros 
especializados. 

ATENAS consiste num projeto de Telemática 
para saúde e tem como escopo assistência primária 
em saúde a comunidades carentes. O projeto 
propõe o uso de recursos tecnológicos para ampliar 
as ações de profissionais de saúde e agentes 
comunitários. O projeto piloto, elaborado após um 

estudo do processo de saúde na comunidade, 
oferece os recursos básicos mediados por 
computador, integrando a comunidade, os 
profissionais de saúde e os agentes comunitários 
aos serviços de saúde localizados no Hospital da 
UNIFESP [12]. 
• Exército Brasileiro 

O serviço de saúde do Exército Brasileiro 
engloba, entre outros projetos, um sistema 
interligado pela telemedicina. O serviço enfoca 
ações preventivas de saúde, especialmente, a 
educação sanitária, pré-natal, vigilância do parto 
normal e acompanhamento do desenvolvimento da 
criança e do adolescente; além do controle de 
doenças transmissíveis. 

O sistema abrange os estados do Pará, 
Rondônia, Roraima, Amapá e Amazonas, sendo o 
centro de referência em telemedicina na Região 
Norte [13]. 
• Telemedicina para Oncologia Pediátrica – 

Rondônia 
Este projeto foi idealizado pelo Laboratório de 

Sistemas Integrados (LSI) da Universidade de São 
Paulo (USP) em conjunto com o Hospital de Base 
de Porto Velho em Rondônia. O objetivo do projeto 
é oferecer atendimento médico especializado em 
oncologia pediátrica às regiões mais remotas do 
país, através dos recursos de videoconferência. O 
projeto piloto foi iniciado em Rondônia e deve ser 
reproduzido em outras regiões brasileiras [14]. 
• Telemedicina da Bahia 
      Este projeto caracteriza-se como o primeiro 
centro de  medicina à distância no estado da Bahia 
e no Norte/Nordeste. Consiste na utilização de uma 
tecnologia Israelense chamada Card Guard, 
desenvolvida pela Nasa para receber sinais vitais 
dos astronautas em órbita nas naves espaciais. 
       O sistema de Telemedicina da Bahia funciona 
da seguinte forma. O usuário, seja uma clínica ou 
um paciente, aluga um aparelho de ECG 
transtelefônico bastante fácil de usar. Sempre que 
sentir algum desconforto ou dor, ele realiza o 
exame, que fica gravado no equipamento. Depois, 
a central de atendimento da telemedicina deve ser 
acionada e o paciente ou o médico transmite o 
exame para que os médicos examinem e dêem o 
laudo [15]. 
 
  
• A experiência do Canadá 

Há registros de experiências em Telemedicina 
no Canadá desde 1950 e, recentemente, verifica-se 
um conjunto de aplicações abrangentes e em 
contínua expansão. 

O governo canadense apoia as iniciativas 
relativas ao provimento de serviços e educação 
médica à distância. Pesquisas bibliográficas 
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realizadas ao longo dos anos identificam um 
crescimento do número de projetos envolvendo 
telemedicina no país, evidenciando a prática nas 
seguintes categorias [2]: 
1. Aplicações da Telemedicina: Teleconsultas, 
Telepatologia, Telerradiologia, Telepsiquiatria, Tele-
educação, Telemonitoração, etc. 
2. Sistemas de Informação, registros clínicos e 
troca de dados entre instituições; bancos de dados 
de pesquisa em rede. 
3. Redes de saúde pública e de informações de 
saúde comunitária. 
• A experiência da Itália 

A experiência italiana é uma das mais antigas 
e consistentes da Europa, tendo se iniciado nos 
anos 70, com experimentos de Tele-ECG na 
universidade de Roma, o que posteriormente levou, 
em 1976, à concretização da primeira rede nacional 
experimental de transmissão de ECG envolvendo 
52 hospitais; e ao projeto TELECOS de 
Teleconsulta entre hospitais de quatro regiões 
italianas. Estes esforços determinaram a criação, 
em 1989, de um consórcio de cooperação 
envolvendo universidades, centros de pesquisa, 
usuários e cerca de 23 empresas na área de 
informática. Diversos sistemas de hardware e 
software foram desenvolvidos e comercializados, 
tais como Cardiofone, Cardiobip, sistema de 
Teleconsulta, Telediálise, etc. 

A partir de 1990, a Telemedicina foi apropriada 
como programa prioritário do Ministério de 
Pesquisa Científica e Tecnológica da Itália [13]. 
• Rede Oftalmológica do Oriente Médio 

A Rede Oftalmológica do Oriente Médio foi 
criada em 1999 por oftalmologistas atuando em 10 
centros de excelência de Oftalmologia localizados 
em Israel, Jordânia, Marrocos, Autoridade Palestina 
e na Tunísia. O objetivo do projeto é fornecer 
consultas assíncronas à cerca de 50 
oftalmologistas integrados ao projeto. 

Este projeto permitiu a criação de um centro de 
excelência regional virtual. As vantagens 
reportadas foram a superação de barreiras 
políticas, uma melhor distribuição dos recursos da 
especialidade na região, redução no isolamento de 
alguns profissionais e aumento de colaboração 
entre médicos [2]. 
• A experiência do Japão 

O Japão também considera a Telemedicina 
como uma área estratégica e tem desenvolvido 
grande volume de aplicações práticas, tais como 
sistemas de informações telemédicas em 
emergências, ambulâncias teleinformatizadas, 
redes hierárquicas de assistência em saúde 
interligadas por Telemedicina, entre outras. Um 
exemplo está na cidade de Hakayama, onde foi 
montado um sistema experimental de transmissão 

de dados de exames laboratoriais, envolvendo 
várias clínicas ambulatoriais, hospitais e dois 
centros de patologia clínica [16]. 
 
Discussão e Conclusões 
 

A grande vantagem da Telemedicina é, 
sem dúvida, o fato de que esta tecnologia 
transforma radicalmente a distribuição da educação 
em saúde e a prática da medicina, simplesmente 
por eliminar o fator distância. É importante salientar 
que o contato presencial médico-paciente é de 
extrema importância e não deverá desaparecer. 
Contudo, em casos selecionados, como o de 
populações isoladas, a Telemedicina apresenta-se 
como a única solução, sobretudo no Brasil, um país 
que agrega grande dimensão territorial e 
distribuição pouco uniforme dos serviços de saúde. 

Em casos específicos de indivíduos que 
vivem acamados ou idosos com dificuldades de 
locomoção, não é possível ter no local todos os 
especialistas para analisá-los em caso de doença. 
Nestas situações, se houver um sistema de 
comunicação à distância, poderá ser possível a 
orientação dos doentes [17]. Com isso, torna-se 
evidente que não só a distância, como também as 
condições particulares das populações, têm 
interesse na aplicação da Telemedicina. 

Uma grande barreira a ser transposta pela 
Telemedicina é, sem dúvida, o financiamento. O 
custo de investimento em equipamentos (que em 
curto espaço de tempo podem se tornar obsoletos), 
além de treinamentos, exigem uma fonte de 
financiamento público ou privado que os subsidiem 
até que a Telemedicina possa gerar sua própria 
receita operacional. Também se faz necessária 
uma equipe de técnicos especializados para a 
manutenção de todo o sistema. 

É relevante advertir que, sendo a prática da 
Telemedicina diferente da forma presencial de 
interação entre paciente e médico, princípios éticos 
merecem ser estabelecidos de maneira que 
possam ser aplicados e respeitados pelos 
profissionais que se dispõem a utilizar esta prática. 
Como está referenciado em [18] “Independente do 
sistema de Telemedicina que utiliza o médico, os 
princípios da ética médica, a que está sujeita 
mundialmente a profissão médica, nunca devem 
ser comprometidos”. 

Sobre a Telemedicina, suas possibilidades 
e as consideráveis barreiras que enfrenta, termina-
se por considerá-la uma tecnologia que está em 
uma fase de desenvolvimento próxima aos dias 
iniciais da era dos computadores – “todo o mundo 
sabe que a tecnologia deve ser utilizada, mas 
poucos estão realmente seguros sobre o que farão 
com isto” [1]. Entende-se que, em relação à 
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aplicabilidade da Telemedicina, diretamente ligada 
à parte financeira, esta análise está correta. Porém, 
no que se refere a experiências nesta área ou 
implantação de projetos, como se relata neste 
artigo, inúmeras possibilidades já foram 
implantadas e muitas outras deverão vir a ser. 
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Introdução 
 

A utilização dos recursos de informática na 
área de pesquisas em laboratório associado à 
necessidade de organizar de modo prático e 
seguro os dados de um ensaio resultou no 
desenvolvimento de um Medidor de Tempo com 
interface visual ao usuário. Um aspecto 
interessante no desenvolvimento deste aplicativo 
é a utilização das funções de controle de máquina 
com os recursos visuais e sonoros para facilitar a 
execução de procedimentos. As tecnologias 
adotadas foram: uma arquitetura em três 
camadas (Modelo-Visão-Controle) e o ambiente 
de desenvolvimento Borland Delphi. A 
implementação do Medidor de Tempo se baseou 
nos processos de bancada de laboratórios 
clínicos.  
 
Metodologia 
 

No Sistema Operacional que controla a 
Unidade Central de Processamento das 
máquinas, Microsoft Windows na maioria vezes, 
existe a função time(), que retorna Segundos 
desde a Zero Hora do dia 01/01/1970. Para a 
implementação do medidor de tempo esta 
informação será usada como base de dados. Sua 
visualização e controle serão tratadas em níveis 
independentes, de acordo com os princípios da 
programação em três camadas da Figura 1. 

 

. 
Figura  1 – Programação em três camadas MVC 

(Modelo-Visão-Controle). 
 

 

Organizada em diferentes camadas, a 
arquitetura MVC1, permite a independência entre 
os componentes, e atinge os objetivos de 
eficiência, reutilização e facilidade de manutenção 
desejadas. O uso conveniente dos controles 
existentes, permite que a informação de tempo 
seja reportada no dispositivo de saída, o visor no 
caso do medidor de tempo, em diferentes formas. 
Respeitando os princípios de desenvolvimento de 
Interfaces Visuais, procura-se assegurar ao 
usuário a integridade da informação numa forma 
lógica, intuitiva e simples.  

A metodologia da programação em três 
camadas separa a apresentação para o usuário, 
a base de dados. e as ações que são tomadas : 
A visão reporta o estado atual da informação e 
faz a interface para o usuário. 
O controle interpreta as ações de teclado 
(inserção de comentários) e mouse (ações e 
opções). 
O modelo gerencia o comportamento da base de 
dados respondendo à requisições sobre seu 
estado (através da interface ao usuário, a Visão) 
e responde às instruções recebidas para 
alterações de estado geradas pelo elemento de 
controle [1].  
 
Resultados  
 

Foi construído e disponibilizado o 
aplicativo visual Medidor de Tempo da figura 2. 

 
Figura  2 – Tela do Medidor de Tempo 
                                                           
1
 Desenvolvida para .o projeto da interface visual em SmalTalk 
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 Esta aplicação, desenvolvida no ambiente 
Borland Delphi, permite ao usuário todas as 
opções para o controle de tempo de  processos 
com o máximo de informações a seu respeito.  

Os princípios de desenvolvimento de 
interfaces gráficas[2] são respeitados com a 
utilização dos padrões que o ambiente Borland 
Delphi disponibiliza: O inicio da contagem do 
tempo só se inicia após o comando do usuário ao 
pressionar o Botão Realiza com o mouse. 
Zelando pela integridade da informação, não é 
permitida a partida da contagem do tempo se a 
informação da duração e a unidade de tempo não 
estiverem corretamente informadas. Os controles 
para esta ação são feitos de maneira lógica e 
intuitiva através dos botões e caixa de opção. 
O transcorrer do tempo será visualizado através 
do Progress Bar, componente visual do Borland 
Delphi que reporta o andamento do processo. A 
sua atualização é feita num período 
predeterminado durante a programação.  
 
Discuções e conclusões 
 

O aplicativo foi levado a testes no 
Laboratório de Hormônios e Genética 
Molecular/LIM42, do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da  Universidade de São 
Paulo (USP).  
 Mostrou-se de simples manuseio e fácil 
operação. Substituiu com vantagens o modelo 
mecânico para marcação de tempo baseado na 
estrutura de um despertador com manopla de 
ajuste de tempo. Mesmo o soar de despertador 
foi simulado com a emissão de um efeito sonoro 
do Windows que é disparado no instante em que 
se alcança o tempo pré ajustado e permanece em 
evidência até que o usuário selecione o Botão 
Novo com um toque do mouse. Foi bem 
aproveitado quanto à possibilidade de inserção de 
registros,  da finalidade e identificação do 
processo. Foi considerado preciso, visto que sua 
base de tempo é obtida através de uma função do 
sistema operacional da máquina. Sua 
portabilidade permite que seja instalado em 
qualquer máquina que disponha do Sistema 
Operacional Microsoft Windows.  
Para permitir o uso do computador em 
processamento paralelo nos ensaios de longa 
duração (é possível ajustar períodos de segundo, 
minutos e horas) pode-se minimizar a tela da 
aplicação. Ela permanecerá minimizada até o 
instante em que o sistema detectar a totalidade 
do tempo ajustado quando, automaticamente, 
passa a trabalhar de modo maximizado emitindo 
sinais sonoros. 
 Em relação às funções adicionais, os 
usuários observaram que o aplicativo carecia de 
um registro que informasse o tempo que havia 
decorrido desde o final do processo sob controle, 
para os casos em que houve demora para a 
notificação ao usuário (em casos de ausência). 

Estas observações foram implementas. A versão 
final do Medidor de tempo ficou conforme figura 3. 
 

 
Figura  3– Versão final do Medidor de Tempo 
 
 As vantagens previstas na utilização da 
metodologia da programação em três camadas 
foram confirmadas e a utilização do Medidor de 
Tempo no LIM42 confirma as previsões. 
 Como expansão futura foi sugerida a 
inclusão de múltiplas janelas para monitorar 
tempo de vários processos simultâneos.   
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Resumo - Este artigo apresenta um método computacional, usando modelo entidade-relacionamento (MER), 
banco de dados relacional e estatística, dedicado à aplicação, em farmacovigilância, pelo enfermeiro do 
Programa Saúde da Família (PSF). 
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Abstract -  This article presents a computational method, using model entity-relationship (MER), relational 
database and statistics, dedicated to the application in pharmacy-monitoring for the nurse of the Program Health 
of the Family (PSF). 
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Introdução 
 

A informática é a ciência que estuda o 
tratamento automático e racional da informação, o 
termo foi criado na França, em 1962, e provém da 
contração das palavras: Information automatique 
(Infor mação Automática ), conforme Alcalde (2004) 
[1]. 

Este trabalho insere-se na idéia atual da 
integração ou interdisciplinaridade das áreas de 
computação e saúde, especificamente, a Ciência da 
Computação, a Enfermagem e a Farmácia. 

Passo a passo, estão sendo estudados os 
requisitos aplicados aos usuários, na área da saúde, 
para o desenvolvimento de um método 
computacional dedicado, que represente o sistema, 
usando o modelo entidade-relacionamento (MER), 
introduzido por CHEN (1990) [2], armazene os 
dados, usando o modelo relacional (MR) e faça o 

tratamento estatístico de informações em saúde 
comunitária; para aplicar a técnica estatística foi 
utilizada a equação (1), baseada no trabalho de 
VIEIRA (2001) [3]. 

Esta pesquisa pretende: 
- Identificar os principais problemas observa-

dos, encontrados na amostra, dos habitantes de 
Santa Rita de Cássia - BA, em relação ao uso de 
medicamentos; 

- Propor soluções, sob a forma de ações de 
farmacovigilância, a serem implementadas pelo 
enfermeiro do Programa Saúde da Família (PSF). 

 
Metodologia 
 

Utilizou-se uma pesquisa, que combinou o 
trabalho de campo, realizado na cidade de Santa 
Rita de Cássia, Bahia, em janeiro de 2004 (feito pela 
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aluna do curso de Enfermagem) e o trabalho de 
laboratório (testes do modelo de dados). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), no censo demográfico de 2000 
habitavam a cidade de Santa Rita de Cássia, Bahia, 
12308 homens e 11718 mulheres, totalizando uma 
população de 24026 pessoas, conforme Tabela (1). 

 

Município  
Santa Rita de 

Cássia 
Homens 12.308 
Mulheres  11.718 
Urbana 12.185 
Rural 11.841 
Total 24.026 

 
Tabela 1 - População residente, sexo e 

situação do domicílio, da população, de Santa Rita 
de Cássia, Bahia, em 2000. 

 
Durante 6 dias, não consecutivos, definiu-se a 

amostra a ser pesquisada, onde 63 pessoas foram 
convidadas e 62 (98%) pessoas aceitaram 
responder ao questionário, após a leitura da carta 
informativa e assinatura do termo de consentimento. 

O questionário foi aplicado, pela graduanda 
de Enfermagem, contendo 20 questões fechadas e 
1 aberta, não sendo de autopreenchimento. 

Para modelar os dados da aplicação, foi 
utilizado o MER, conforme SETZER (2002) [4]. O 
MER foi mapeado no MR, apresentado na figura (1), 
usando tabelas, campos ou itens e de chaves para 
busca e recuperação de dados. 

As chaves podem ser de 2 tipos: chave 
primária e chave estrangeira. A chave primária é um 
atributo, que identifica uma entidade e a chave 
estrangeira é um atributo, que identifica uma 
entidade em outra entidade. 

Usando os dados armazenados, no banco de 
dados Access1, foram elaboradas consultas, 
pertinentes, que resultaram nas respectivas tabelas. 
Estas tabelas, resultantes, foram exportadas para o 
Excel2 (sobre a tabela resultante da consulta com o 
botão direito do mouse é selecionado exportar, tipo 
do arquivo Microsoft Excel, nome do arquivo no 
nosso exemplo: Consultax – e, Ok). Com base 
nestas tabelas foram gerados os respectivos 
gráficos no Excel. 

No Excel é utilizada a equação (1): 

. 
Onde FR% significa freqüência relativa, Fi 

significa freqüência e ∑Fi significa somatória da 
freqüência. 
                                                           
1 Microsoft® Access 2002 
2 Microsoft® Excel 2002 

 

 
 

Figura 1 – Modelo Relacional 
 

Resultados 
  

Do ponto de vista do usuário, um sistema que 
utiliza um modelo relacional, isto é, um banco de 
dados, por exemplo, o Access, conforme FILHO 
(2002) [6], é satisfatório, quando recupera 
informações da base, que permitem, a princípio, 
refletir os dados armazenados, permitindo a sua 
apresentação, no presente caso, usando gráficos 
demonstrativos, que facilitam a sua visualização. 

Todavia, para que tais facilidades sejam 
utilizadas é requerido um conhecimento 
especializado, de uma linguagem para consulta ao 
banco de dados, que é a Structured Query 
Language (SQL). 

Recapitulando, tem-se uma tabela resultante 
de uma consulta ao banco de dados, que foi 
exportada para o Excel. 

A seguir é apresentada esta consulta ao 
banco de dados em linguagem SQL: 

 
Sobre a tabela resultante, da referida 

consulta, é aplicada a equação (1), usando o Excel 
e obtendo-se os gráficos a seguir. 
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Figura  2 – Distribuição demográfica do sexo, 
feita na amostra de 62 pessoas, da população de 

Santa Rita de Cássia, Bahia, em 2004. 
 

A figura (2), na data da pesquisa, apresentava 
48% dos entrevistados, do sexo masculino, 52%, do 
sexo feminino, com as seguintes faixas etárias: 29% 
na faixa de 20 a 30 anos, 27% de 30 a 40 anos, 
11% de 40 a 50 anos, 18% de 50 a 60, 3% de 60 a 
70 anos, 10% de 70 a 80 e 2% de 80 a 90 anos, 
conforme figura (3). 
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Figura 3 - Distribuição demográfica da faixa etária, 
feita na amostra de 62 pessoas, da população de 

Santa Rita de Cássia, Bahia, em 2004. 
 

A maioria dos entrevistados, 56% eram 
casados, 3% eram viúvos, 10% eram divorciados e 
31% eram solteiros, conforme a figura (4). 

 

Casado
56%

Solteiro
31%

Viúvo
3%

Divorcia
do  

10%

 
 

Figura 4 – Distribuição demográfica do estado civil, 
feita na amostra de 62 pessoas, da população de 

Santa Rita de Cássia, Bahia, em 2004. 
 

A figura (5) ilustra, que a amostra apresentava 
uma renda salarial baixa, sendo 19% aposentados, 
15% desempregados, 24% recebiam menos de um 
salário mínimo (SM), 34% recebiam de 1 a 1,5 SM, 
6% de 2 a 5 SM e 2% recebiam de 5 a 10 SM. 
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Figura 5 – Distribuição demográfica da faixa 

salarial, feita na amostra de 62 pessoas, da 
população de Santa Rita de Cássia, Bahia, em 

2004. 
 
Em relação à escolaridade: 26% eram 

analfabetos, 39% tinham o 1º grau incompleto, 3% 
completaram o 1º grau, 8% não completaram o 2º 
grau, 18% completaram o 2º grau, 3% não 
completaram o 3º grau e 3 % completaram o 3º 
grau, conforme mostra a figura (6). 
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Analfabeto

1º G. InCompleto

1º G. Completo

2º G. Inc.
2º G. C.

3º G. Inc.
3º G. C.

2 3%
2

3%

11

18%
5

8%2
3%

24

39%

17

26%
0

5

10

15

20

25

 
Figura 6 - Distribuição demográfica da escolaridade, 

feita na amostra de 62 pessoas, da população de 
Santa Rita de Cássia, Bahia, em 2004. 

 
De acordo com a figura (7), foram obtidos os 

seguintes dados: 66% da amostra, fazem uso de 
algum tipo de medicamento, 32% já fez uso de 
medicamento e 2% não faz uso de medicamento 
algum. 
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Figura 7 – Distribuição demográfica do uso de 
medicação, feita na amostra de 62 pessoas, da 
população de Santa Rita de Cássia, Bahia, em 

2004. 
 

Quando se perguntou, aos entrevistados, 
sobre o conhecimento da indicação do 
medicamento, 87% responderam, que sabiam, 10% 
não sabiam e 3% às vezes sabiam, para que servia 
o medicamento utilizado, conforme o gráfico da 
figura (8). 
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Figura 8 – Distribuição demográfica sobre o 

conhecimento da indicação do medicamento, feita 
na amostra de 62 pessoas, da população de Santa 

Rita de Cássia, Bahia, em 2004. 
 
A questão 4 do questionário (lê a bula?) 

constatou, que 34% responderam, que leram a bula, 
antes de tomarem o medicamento, 47% não leram a 
bula e 19%, às vezes, lêem a bula, antes de 
ingerirem os medicamentos, a seguir representado 
no gráfico da figura (9). 
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Figura 9 – Distribuição demográfica sobre a leitura 

de bula, feita na amostra de 62 pessoas, da 
população de Santa Rita de Cássia, Bahia, em 

2004. 
 

Dos entrevistados, que lêem a bula, 
representados no gráfico da figura (10): 39% não 
conseguem entendê-la, 48% às vezes entendem e 
apenas 13% conseguem entender a bula, conforme 
a questão 5 do questionário (Você consegue 
entender a bula?). 
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Figura 10 – Distribuição demográfica sobre o 
entendimento da bula, feita na amostra de 62 

pessoas, da população de Santa Rita de Cássia, 
Bahia, em 2004. 

 
A questão 6 do questionário (Você conhece 

os efeitos colaterais, que poderão surgir durante o 
uso de um medicamento?), esta apresentada no 
gráfico da figura (11), onde 68% da amostra 
desconhecem os efeitos colaterais, que poderão 
surgir durante o tratamento e 32% os conhecem. 
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Figura 11 – Distribuição demográfica sobre o 

conhecimento dos possíveis efeitos colaterais, feita 
na amostra de 62 pessoas, da população de Santa 

Rita de Cássia, Bahia, em 2004. 
 

A questão 7 do questionário (Conhece as 
complicações de usar dois ou mais medicamentos 
juntos ou com bebida alcoólica?), mostrou, que 32% 

são conhecedores dessas complicações e 68% não 
as conhecem, conforme mostra na figura (12). 
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Figura 12 - Distribuição demográfica sobre o 

conhecimento das complicações de utilizar dois 
medicamentos, ou junto com bebida alcoólica, feita 
na amostra de 62 pessoas, da população de Santa 

Rita de Cássia, Bahia, em 2004. 
 

Discussão e Conclusões 
 

Esta análise seria feita manualmente, levando 
muito tempo para tabular e tratar os dados, no 
sentido de se obter os resultados esperados, porém 
com este método, reutilizável, ficou facilitada a 
pesquisa e recuperação das informações, resultando 
maior quantidade de informações tabuladas, em 
menor tempo. 

No presente artigo, inicialmente, procurou-se 
demonstrar os resultados da pesquisa de campo, 
remetendo-se para textos futuros, novas e 
interessantes correlações, que reiteram as 
facilidades oferecidas pelo uso do MR, para apoio 
ao presente TCC. Para citar, é notória a hipótese, 
que a escolaridade determina a leitura e, 
conseqüentemente, a compreensão ou o 
entendimento da bula. Ainda, o uso de fitoterápicos 
pela maioria amostrada, a faixa salarial e/ou o grau 
de escolaridade correlacionado com os diversos 
assuntos do TCC, como a posologia, o tratamento, 
os sintomas, entre outros. 

De modo análogo, podem ser explorados os 
conceitos e a prática, que envolvem o MER aplicado 
ao sistema, desde o uso de ferramentas facilitadoras 
no desenvolvimento desta modelagem, ficando este 
tema remetido para trabalhos futuros. 

 

CBIS’2004 981

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Uma Arquitetura Aberta para o Pré-Atendimento
Hospitalar

Dennys Machado, Dirceu Grein, Edson Emílio Scalabrin, João da Silva Dias

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde (PPGTS)
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Brasil

Resumo – Este artigo apresenta a definição de uma arquitetura de agentes cognitivos independentes para
o pré-atendimento hospitalar. Neste contexto, a escolha de uma arquitetura distribuída e aberta baseou-se
nos seguintes critérios: a) Trata-se de um problema cuja decomposição em subproblemas é natural, à
medida que cada subproblema (Central Regulação, Unidade Móvel, etc) pode ser representado e
implementado como um agente autônomo e independente; b) a interação entre os agentes pode tornar o
sistema de pré-atendimento mais confiável, ã medida que as trocas de informações entre os agentes podem
resolver situações difíceis pelo numero de especialistas e recursos exigidos de forma dinâmica (ou sobre
demanda); c) o paralelismo natural dos sistema multi-agente podem contribuir de forma considerável na
implementação de um sistema de alta performance. Deve-se enfatizar que tais critérios, no contexto do pré-
atendimento hospitalar, facilitam a decomposição do problema em entidades fracamente acopladas e
fortemente coesas que são os princípios básicos para se construir sistemas eficientes e mais fáceis de
mantê-los. Finalmente, será apresentado um exame sobre o conceito de agente, sistema aberto arquitetura
de agente e sistema multi-agente, assim como um estudo de caso.

Palavras-chave: Informática em Saúde, Agentes Inteligentes, Sistemas Abertos, Pré-atendimento
Hospitalar.

Abstract - This article presents the definition of an architecture of independent cognitive agents for the
hospital daily pay-attendance. On this context, the choice of a distributed and opened architecture was
based on the following condition: a) One is about a problem whose decomposition in subproblem is natural,
to the measure that each subproblem (Central Regulation, Mobile Unit, etc) can be represented and be
implemented as an independent and independent agent; b) the interaction enters the agents can become the
system of more trustworthy daily pay-attendance, to the measure that the exchanges of information between
the agents can decide difficult situations for it number of specialists and demanded resources of dynamic
form (or on demand); c) the natural parallelism of the system multi-agent can contribute of considerable form
in the implementation of a system of high performance. It must be emphasized that such criteria, in the
context of the hospital daily pay-attendance, facilitate the decomposition of the problem in entities weakly
connected and strong joined that are the basic principles to construct efficient and more easy systems to
keep them. Finally, it will be presented an examination on the agent concept, open system agent architecture
and system multi-agent, as well as a case study.

Key-words: Computer science in Health, Agents Intelligent, Open Systems, First-attendance Hospital.

Introdução
A informática aplicada na área de saúde

busca através de técnicas computacionais
contribuir para o desenvolvimento dos diversos
segmentos da saúde. O pré-atendimento
hospitalar é um segmento multidisciplinar que
envolve entidades de naturezas distintas como:
Hospital, IML, Polícia, Central de Regulação,
Unidade Móvel, entre outras; com objetivo de
prestar atendimento de urgência e emergência
médica a vítimas de traumas [01].

A natureza operacional do pré-
atendimento hospitalar é segmentada entre
competências de entidades distintas e distribuída
fisicamente, evidenciando a necessidade de
comunicação e colaboração mutua entre as

entidades, a fim de prover assistência a vítima.
Desta forma, a organização do pré-atendimento
hospitalar caracteriza-se como um sistema
distribuído e aberto, por envolver competências
multidisciplinares de organizações dinâmicas e
distribuídas. [01].

A Inteligência Artificial Distribuída estuda
sociedades de agentes de software para
trabalharem juntos resolvendo problemas de
natureza distribuída, problemas complexos que
não podem ser resolvidos por um único programa
[02]. Não há uma única definição para agente de
software, na literatura encontram-se conceitos
distintos dependendo do foco do autor [03], [04].
Contudo estes conceitos não se anulam, mas
colaboram para um entendimento mais genérico
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da concepção de um agente de software. A
aplicação de uma sociedade de agentes para o
pré-atendimento hospitalar é fundamentada em
entidades de agentes. Uma entidade de agente é
um software persistente que permite a
interoperabilidade entre sistemas computacionais
de organizações distintas, tipicamente devem
possuir capacidade adaptativa entre os ambientes
heterogêneos das organizações, caracterizando a
necessidade de sistemas abertos [03].

Agente de software é uma entidade de
software persistente dedicada para um propósito
específico. A capacidade de persistência do
software distingue agentes de sub-rotinas; agente
tem suas próprias concepções de como efetuar
tarefas [04]. Percepção das condições dinâmicas
do ambiente, ação para afetar condições no
ambiente; e raciocínio para interpretar percepções,
resolver problemas, projetar inferências e
determinar ações [05]. Agentes podem agir
autonomamente para cumprir um conjunto de
objetivos [06].

Um agente possui um conjunto de
propriedades que o ajudam a permitir sua atuação
no ambiente que está inserido, desta forma um
agente pode ser ainda um sistema de
computacional com habilidade de autonomia,
capacidade social, reatividade e pró-atividade [07].

As propriedades ou habilidades dos
agentes diferenciam a atuação de um agente com
relação a outro. Abaixo são apresentadas algumas
das propriedades que poderão ser encontradas
em um agente:
Reatividade: propriedade que permite aos agentes
perceberem seus ambientes e responderem
adequadamente às mudanças neles ocorridas
[07]; Autonomia: capacidade de tomar iniciativa e
ter um controle sobre as suas próprias ações;
Orientação por Meta (Objetivo): capacidade de
possuir objetivos e trabalhar em virtude destes;
Continuidade temporal: capacidade de
continuarem ativos após uma mudança de
ambiente; Coerência: propriedade que agente
possui de resolver conflitos entre objetivos
concorrentes ou conflitantes [08]; Habilidade
Social: habilidade que os agentes possuem de
interagir com os outros agentes ou pessoas, no
momento adequado, para concluir suas tarefas ou
ajudar outros agentes [09]; Confiabilidade: agentes
devem demonstrar veracidade e benevolência, ou
seja, os usuários precisam ter certeza de que os
agentes serão fidedignos nas ações e
informações, e irão agir em seu benefício [07];
Inteligência: propriedade de um agente que o
habilita a negociar efetivamente com
ambigüidades [10]; Capacidade de Adaptação: a
capacidade do agente de modificar seu
comportamento em função de experiências
anteriores [07]; Mobilidade: capacidade do agente
de transportar-se de uma máquina à outra [11];
Capacidade de Aprendizagem: capacidade que
um agente deve possuir para executar uma tarefa

com maior eficiência do que em execuções
anteriores [10]; Flexibilidade: habilidade dos
agentes de escolher dinamicamente as ações e a
seqüência de execução das mesmas, em resposta
a um estado do ambiente [10]; Persistência:
necessidade de manter um estado interno conciso
através do tempo, sem alterá-lo ao acaso [12];
Personalização: capacidade do agente de
personalizar tarefas e ajudar pessoas a
desenvolvê-las da melhor maneira possível [13].

O agente de software não necessita
possuir todas as habilidades descritas, as
habilidades do agente dependeram do contexto
que está inserido e do papel que está
representando. Um agente sempre estará
interagindo com o meio externo. Desta forma o
agente deverá estar inserido em um contexto
previamente definido, onde a troca de dados,
informações ou conhecimento ocorre através de
um protocolo conhecido [09].

As propriedades do agente de software
são caracterizadas pela arquitetura do sistema.
Através da arquitetura do sistema são fornecidos e
gerenciados os recursos primitivos de um conjunto
de agentes [06], [07].

Sistemas Abertos
Esta tecnologia é usada em várias áreas

da ciência da computação: a) interconexão entre
arquiteturas de diferentes máquinas (modelo OSI)
[14]; b) Ligação dinâmica entre cliente e servidor
(modelo CORBA) [15]; c) Reconfiguração dinâmica
e seleção mútua (modelo Contract-Net) [16] e d)
integração dinâmica de um agente em um
contexto de trabalho (modelo agente) [17]. A
integração dinâmica de agentes implica na
capacidade de aprendizagem do agente sobre
tarefas que estão envolvidos. A complexidade e a
dinâmica dos sistemas levam a uma nova situação
onde saber como projetar sistemas
computacionais eficientes, confiáveis e corretos
não é mais suficiente.

Jacques Ferber [18] argumenta que os
novos softwares devem facilitar adaptação, em
particular, as mudanças no contexto do trabalho,
tais como: a) mudança do sistema  operacional; b)
mudança do sistema gerenciador de banco de
dados; c) mudança da interface gráfica; e d)
inserção de um novo software. O novo sistema
computacional deve ter capacidade que envolve
situações como: a) inclusão de novas
funcionalidades; b) alteração do modo de
funcionamento do software; c) integração do novo
software. Neste sentido pode-se dizer que
sistemas abertos são fortemente adaptativos.

Sistemas Multi-agente são candidatos
promissores para implementação de arquiteturas
distribuídas, heterogêneas, flexíveis e abertas,
capaz de oferecer uma grande quantidade de
serviço em ambientes de trabalho coletivo sem
uma estrutura prévia definida. Sistemas Multi-
agente podem ser classificados de acordo com a
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arquitetura que possuem (organização global), o
grau de autonomia de cada agente, o tipo de
protocolo usado para comunicação, ou a sua
complexidade. A principal distinção está
relacionada aos agentes autônomos. Agentes
reativos são muito simples sem qualquer
representação do seu ambiente. Eles interagem
com um tipo de comportamento estimulo-resposta
[14]. Assim, comportamentos inteligentes podem
emergir de uma população de numerosos agentes
[19]. Os agentes autônomos são mais complexos
[20], [21], [22], [23], [24].

Metodologia

Comunicação entre agentes
O pré-atendimento hospitalar é um contexto

multidisciplinar que envolve entidades de
naturezas distintas, evidenciando a necessidade
de comunicação e colaboração mutua entre as
entidades. Neste caso a ação coletiva entre os
agentes é suporta pela capacidade de
comunicação dos agentes [25], [22], [24]. O
processo de comunicação entre agentes
complexos é normalmente assíncrono, e é
executado por meio de vários protocolos. Por
exemplo, a Knowledge Query and Manipulation
Language (KQML) é uma linguagem que
possibilita os agentes expressarem as suas
convicções, após escolherem uma modalidade de
comunicação [15]. KQML define o formato de tipos
de mensagens que descrevem a atitude do
remetente direcionando o conhecimento. A
Linguagem de Cooperação (CooL), é uma outra
linguagem onde a comunicação entre os agentes
é executada por formatos de tipos de mensagens,
chamadas de primitivas de cooperação [26]. O
princípio de cooperação em CooL pode ser
observado por exemplo, no protocolo de Contract-
Net [27].

Na arquitetura proposta foram utilizadas
performativas KQML como forma de comunicação
entre os agentes participantes. Desta forma, um
agente que desejar participar de um pré-
atendimento deverá implementar na camada de
comunicação suportando a linguagem KQML.

Arquitetura
Independente da arquitetura, os agentes

devem possuir informações de sua localização e
de suas competências. A diferença é a forma de
armazenamento e recuperação destas
informações. Os modelos de arquitetura expostos
a seguir preocupam-se em prover uma forma de
comunicação entre dois ou mais agentes:
Quadro Negro – BlackBoard -- Neste tipo de
arquitetura todos os agentes de um determinado
contexto estão publicados em um único lugar de
acesso. Todos os agentes antes de solicitarem
comunicação com os demais devem
necessariamente buscar este local. No BlackBoard
encontram-se registrado o nome do agente,

localização e competência de cada agente
integrante da arquitetura. A única forma de um
determinado agente conseguir comunicar-se
dentro da arquitetura é estando registrado no
blackboard [09]. A desvantagem desta arquitetura
ocorre quando o BlackBoard está indisponível
(sem comunicação), neste caso nenhum agente
da rede poderá se comunicar. Outro problema é
com relação à concorrência de acesso ao
BlackBoard, todos os agentes estarão
concorrendo com solicitações a um mesmo local.
Este problema pode ser agravado quando a rede
possui um grande número de agentes com muitas
transações, ocasionando problemas de
performance [09].
Agentes Facilitadores - Na estrutura de sistemas
multiagentes os agentes complexos chamados de
facilitadores, organizam o trabalho entre os
agentes mais simples [03]. O processo de
coordenação é conduzido a um facilitador; agentes
de serviços notificam o facilitador das tarefas que
eles podem tratar; e quando um agente envia um
pedido ao facilitador, posteriormente é localizado
um agente competente para executar a tarefa;
então, o facilitador retorna o resultado para ser
transmitido ao agente que solicitou. A arquitetura
facilitadora racionaliza recursos de comunicação.
Porém, devido ao facilitador operar como uma
ponte entre agentes, seu fracasso pode impedir a
comunicação entre os agentes.
Troca direta de mensagens – A troca direta de
mensagem ocorre quando um agente possui o
endereço e a competência de cada agente que
integrante da arquitetura. Todos os agentes
participantes dispõem de uma área reservada para
o armazenamento das informações dos demais
agentes. Para a entrada ou saída de um novo
agente na rede é necessários que o agente
comunique a todos os outros agentes a sua
identificação e suas competências.

Os agentes da rede deverão manter o
endereço as competências de cada agente. Neste
caso a indisponibilidade do BlackBoard não
causará problema de falta de comunicação. Cada
agente poderá comunicar-se diretamente com
outros agentes sem intervenção d BlackBoard.
Caso um determinado agente esteja sem
comunicação apenas este não trocará
informações, os demais estarão realizando a
comunicação normalmente [09].

Resultados
O modelo interno de um agente também é

uma característica importante [20]. O modelo de
um agente estrutura mecanismos que podem
permitir o agente: (a) planejar e coordenar suas
ações; (b) argumentar sobre as convicções e
intenções de outros agentes (desta forma,
escolhendo o que comunicar com os agentes)
[28]; (c) coordenar suas ações sem comunicação
[29]; (d) tomar decisões locais (controle
descentralizado); (e) reduzir comunicação
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(somente informação útil é comunicada, com
assinatura KQML [15]); (f) saber quem faz o quê e
para quem é útil pedir informação [30].

Desta forma todo agente constante de uma
arquitetura possui um modelo de funcionamento.
No modelo definido neste artigo, o agente é
subdividido em algumas camadas:
- Comunicação e Percepção: Camada onde é
implementada a forma do agente comunicar-se
com os demais, na rede em que está registrado.
Toda comunicação do agente será realizada por
recebimento e envio de mensagens, que neste
caso serão prerrogativas KQML. Este modelo de
agente tem a capacidade de perceber o ambiente
e postar as respostas ao que foi questionado.
- Núcleo de Processamento: O processamento é
responsável pelas respostas que o agente estará
fornecendo. O núcleo de processamento estará
utilizando para elaboração das solicitações mais
dois módulos, descritos abaixo:
- Representação de si: Este módulo guarda os
dados e informações utilizadas pelo agente para
processar as respostas necessárias. São
armazenadas aqui também as capacidades e as
tarefas do agente.
- Representação Externa: Este módulo guarda as
informações do ambiente que o agente está
envolvido, principalmente das capacidades e
tarefas (Objetivos e conhecimento) dos demais
agentes.

O modelo de agente adotado para a
construção da arquitetura foi baseado no modelo
de agente do Centro de Inteligência Artificial da
Espanha, conforme ilustra figura abaixo [31]:

Modelo de Agente

Após a definição do agente é importante
colocar como estes agentes estarão interagindo
com o ambiente.

O ambiente definido para operação dos
agentes que são necessários a um pré-
atendimento hospitalar pode ser alterado,
independente de quais instituições estejam
envolvidas. Neste contexto, será necessária a
colaboração de três agentes importantes no pré-
atendimento hospitalar: a) central de regulação; b)
unidade móvel; c) hospital ou clínica. Dependendo
da alteração do ambiente, outros agentes podem
fazer parte do atendimento, por exemplo, em uma
catástrofe, podem ser alocadas quantas unidades
móveis, centrais de regulação, hospitais e demais
entidades forem necessárias.

As entidades colaboram no atendimento por
meio de uma solicitação ou por iniciativa própria. A
rede de agentes do pré-atendimento ainda possui
a característica de registrar e desresgistrar
agentes participantes, o que traz a possibilidade
de contribuições de outras instituições a qualquer
ocorrência que esteja sendo atendido, esta
característica de rede aberta é ilustrada na figura a
seguir, junto com alguns agentes que podem fazer
parte de um atendimento. Por se tratar de uma
rede aberta a ilustração não representa todos os
agentes que poderão participar de um
atendimento, apresenta apenas os agentes
importantes para o pré-atendimento hospitalar.

 Estrutura básica da rede do Pré-atendimento

Cada agente envolvido na rede do pré-
atendimento pode ser integrante de outras redes,
como é o caso da Central de Regulação.

A construção de uma arquitetura de agentes
sociais visa facilitar o acesso e a atualização das
informações decorrentes do pré-atendimento

Mensagens trocadas
com outros agentes

Comunicação e Percepção

Agente A Agente B Agente N

Núcleo de montagem (Codificação e Decodificação)

de mensagens.

Núcleo de
Processamento

Representação
de si

Representação
Externa
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hospitalar. A proposta para atender o pré-
atendimento hospitalar é a utilização de uma rede
interna para controlar as informações específicas.
Esta rede seria abastecida por todos os agentes
que estiverem participando do pré-atendimento.
Cada agente da arquitetura possuíra uma
configuração específica para sua rede interna.

Para que um agente possa participar do
pré-atendimento ele deverá utilizar o protocolo e a
linguagem de comunicação definidos. A partir do
momento da apresentação de um novo agente
para a rede do pré-atendimento este passará a
contribuir com suas informações e competências.

Para atender a esta flexibilidade o pré-
atendimento necessitará de uma estrutura, onde
deverão ser definidos papeis distintos a cada
membro participante, esta estrutura é exclusiva
para atender ao pré-atendimento e não
necessariamente deverá ser a mesma de outros
agentes participantes. A intenção de criar estes
conceitos e definições (papéis) é de organização.
Cada agente interno da estrutura possuirá suas
atribuições para que todas as informações de um
pré-atendimento possam ser mantidas e
gerenciadas.

Agente Controlador de Repositório
Este agente irá realizar a interação com a

base de dados, todas as solicitações de
informações serão dirigidas a este agente, assim
como solicitações de inclusão e manutenção das
informações. É necessária a existência deste
agente sempre que se desejar controlar as
informações de um determinado contexto. Neste
caso o pré-atendimento que estará sendo
controlado. A arquitetura possibilitará que as
informações do pré-atendimento sejam utilizadas
por qualquer agente integrante da rede.

Agente User
Este agente é responsável em realizar a

integração com as demais estruturas que fazem
parte do pré-atendimento hospitalar. Estas
estruturas podem ser hardwares, softwares
(processos, sistemas) ou outros agentes. Esta
arquitetura existe para possibilitar a portabilidade
de um pré-atendimento. A comunicação com
demais objetos (agentes) passa a ser
imprescindível quando o sistema é aberto para
utilização por órgãos que trabalham de maneira
distinta inclusive em locais físicos diferentes.

Agente de processamento
Este agente estará sempre prestando

serviços a outros agentes, será responsável pelos
processamentos necessários para o pré-
atendimento hospitalar, operando em conjunto
com o Agente Controlador de Repositório. Este
agente estará trabalhando para o pré-atendimento,
os mantenedores do negócio poderão solicitar
para este agente, informações mantidas por todos
os participantes da rede pré-atendimento. Este

agente também possibilita que a mesma rede seja
implementada em qualquer outro contexto. A
contextualização do negócio passa a ficar ao
encargo destas entidades, e se estas entidades
estiverem trabalhando, por exemplo, para uma
rede de supermercados, o negócio a que estará
tratando será de um supermercado. Isto torna uma
arquitetura portável.

A ilustração a seguir mostra a estrutura de
funcionamento da rede interna do agente Central
de Regulação:

Estrutura do Agente Central de Regulação

Conhecendo o modelo de agente e os dois
modelos de arquitetura propostos procurou-se
dispor os agentes para disponibilizar as
informações do pré-atendimento. Desta forma foi
criada uma estrutura para acesso a base de dados
que estará sendo mantida e consultada pelos
agentes participantes da rede. A idéia é que toda
solicitação de informação e toda manipulação de
dados sejam realizadas através desta estrutura.

O fluxo das informações ocorrerá conforme
indicado. As solicitações da rede serão captadas
pela área de comunicação e percepção do agente
User, cuja principal funcionalidade é justamente
realizar esta interface. Após identificadas e
devidamente filtradas, no sentido de responder a
rede se a mesma poderá ser atendida, as
solicitações são encaminhadas ao agente de
Processamento, responsável por identificar qual
conjunto de dados é necessário para responder a
solicitação que lhe foi encaminhada pelo agente
User. O agente de processamento deverá
repassar ao agente Controlador de Repositório
todos os dados necessários para resolver a
solicitação. O agente Controlador de Repositório
elaborará as consultas necessárias à base de
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Dados do pré-atendimento assim como as
manipulações de dados exigidas pelo negócio.
Prontamente o fluxo de informações retorna a sua
origem passando novamente pelos agentes que
fizeram o seu encaminhamento. Desta forma o
Agente Controlador de Repositório devolve os
dados solicitados pelo agente de processamento,
este monta a solução com as informações
solicitadas e devolve ao agente User que
disponibiliza a informação montando a resposta ao
agente da rede que a solicitou.

Discussão e Conclusões
O ideal para o pré-atendimento é prover

uma estrutura para atender a um único chamado,
onde estaria se ocupando apenas uma unidade
móvel uma central de regulação e um hospital ou
clínica. Mas também ter capacidade de atender,
por exemplo, a uma catástrofe, onde estariam
presentes várias unidades móveis, integradas a
muitas centrais de regulação utilizando diversas
clínicas e hospitais além dos demais órgãos que
prestam apoio nas ocorrências.

Logo abaixo é apresentado um diagrama de
seqüência, representando o pré-atendimento
hospitalar, ilustrando todos os passos necessários
a um atendimento e a ação de cada agente que
pode colaborar no pré-atendimento. Observando o
diagrama, consegue-se verificar com mais clareza
a viabilidade de utilização do modelo proposto.

A validação do modelo, para este artigo,
será realizada de acordo com um relato de um
pré-atendimento hospitalar. Este relato estará
sendo acompanhado pelo diagrama de seqüência
onde será possível visualizar a ação dos agente
da rede de pré-atendimento no momento em que
se está atendendo uma ocorrência.

Relato de Acidente de Trânsito
 “Um acidente de trânsito acontece, um

automóvel em alta velocidade choca-se contra
uma arvore. No carro um condutor e 3
passageiros, todos ficam presos nas ferragens.

O acidente ocorre por volta das 4:00h da
madrugada de sábado, imediatamente pessoas da
localidade acordadas pelo barulho acionam o fone
reservado ao serviço de pré-atendimento. As
informações são captadas pelo atendente
responsável pelo atendimento. Neste momento o
que se sabe é que se tem 4 pessoas todas presas
em ferragens, o endereço da ocorrência e
características do mesmo (veículo de passeio
conduzido em alta velocidade choca-se contra
uma árvore). Após esta prévia coleta de
informações realizadas pelo atendente o médico é
acionado recebendo a ligação. As informações
neste caso são outras, paralelo ao atendimento do
médico a unidade móvel já está se conduzindo ao
local da ocorrência. O médico capta novas
informações com relação as vítimas. Estas
informações são capazes de conduzir a próxima
ação a ser tomada. Informações como escoriações

externas, possibilidade de óbito no local, grandes
números de vítimas presas em ferragens, são
definitivas na decisão de encaminhamento do
médico até o local da ocorrência. Tais informações
são coletadas e o médico se dirige para o
atendimento. No momento da liberação da
unidade móvel, o que ocorreu antes da decisão da
presença medica, sabendo que seria necessária a
utilização de equipamentos especiais para recortar
as ferragens do veículo. Os paramédicos que
chegaram primeiro ao local do acidente realizaram
o trabalho de remoção das vítimas de dentro do
veículo, sempre apoiados pelo atendimento
médico da Central de Regulação responsável pelo
atendimento, quando a presença médica foi
requerida o mesmo estava presente para
estabilizar a situação dos feridos, durante o
atendimento existe a necessidade de consultar
especialistas médicos, a solicitação da Unidade foi
prontamente atendida por uma Clínica
Especializada. O atendimento recebeu o auxilio
dos oficiais que respondem ao departamento de
trânsito. Duas unidades móveis do tipo UTI foram
utilizadas para a remoção dos feridos além da
unidade móvel médica.

Os 3 passageiros do veículo foram
encaminhados ao hospital e receberam os
primeiros atendimentos logo após a colisão, o que
evitou o óbito dos 3, já o condutor do veículo
entrou em óbito no local do acidente antes mesmo
da equipe de socorro prestar atendimento, devido
a tal fato este foi atendido pelos profissionais do
Instituto Médico Legal.”

Contextualização do Cenário
A ação dos agentes dentro de um pré-

atendimento é variável, ou seja, em cada chamado
a atuação pode existir ou não, assim como a
própria tarefa que o agente executa pode ser
diferenciada. No caso descrito acima, por
exemplo, o agente clínica especializada prestou
auxilio ao médico que fora deslocado ao local da
ocorrência com relação a traumas generalizados,
o que não impede que em uma próxima ocorrência
o mesmo agente clínica especializada venha a
fornecer auxilio a um para médico sobre um caso
clínico.

O pré-atendimento exige em seus requisitos
mais básicos um grande número de agentes
distintos com atitudes diferentes e que possam
agir correspondendo as necessidades de cada
atendimento. Este modelo é fortemente inspirado
nas relações humanas que atualmente atendem
as necessidades das ocorrências.

Com essa arquitetura almeja-se conseguir
controlar os diversos órgãos quando estes se
fizerem necessários dentro de uma ocorrência,
unir uma grande massa de dados e informações
capaz de auxiliar nos mais variados métodos de
atendimento hospitalar de urgência/emergência,
fornecer meios de criação de melhores técnicas de
pré-atendimento hospitalar e principalmente
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fornecer um melhor auxilio aos usuários dos
serviços de pré-atendimento hospitalar de uma
determinada região.

O diagrama de seqüência a seguir tem o
objetivo de ilustrar como as mensagens são
trocadas entre os agentes definidos para o pré-
atendimento descrito neste artigo.

Diagrama de seqüência do cenário exposto
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http://foner.www.media.mit.edu/people/foner/Jul
ia/Julia.html], acessado em 26/02/2004.

Ferber J., Drogoul A., (1992), Using Reactive
Multi-Agent Systems in Simulation and Problem
Solving. In Avouris N.M., Gasser L., eds.,
Distributed Artificial Intelligence: Theory and
Praxis, Kluwer Academic Publishers,  53-80.

Finin T., Weber J., Wiederhold G., Genesereth M.,
Fritzson F., McKay D., McGuire J., Pelavin P.,
Shapiro S., (1993), Specification of the KQML
Agent-Communication Language, Technical
Report EIT TR 92-04, Enterprise Integration
Technologies, Palo Alto, CA, Updated in July.

Freitas, A.A. Lavington, S.H., (1998), Mining Very
Large Databases with Parallel Processing, MA:
Kluwer Academic Publishers.

Freitas, A, (1999), On Rule Interestingness
Measures. Knowledge – Based Systems
Journal 12 (5-6): 309-315.

Ferber J., (1995), Les Systemes Multi-Agents.
Interéditions, Paris.

Brooks R. A., (1991), Intelligence without
representation. Vol.47. Artificial Intelligence,
139-159.

Scalabrin, E. E. (1996), Conception et Realisation
d’environnement de développement de
systemes d’agents cognitifs. PhD Thesis.
Université de Technologie de Compiégne,
France, 169.

Beer R.D., (1992), A Dynamical Systems
Perspective on Autonomous Agents. In: Special
Issue of the AI Journal on Computational
Theories of Interaction and Agency.

Demazeau Y., Müller J-P., (1990), Decentralized
Artificial Intelligence. In Demazeau Y., Mÿller J-
P., Decentralized AI, Elsevier Science
Publishers.

Castelfranchi C., (1990), A Pont Missed in Multi-
Agent, DAI and HCI. Decentralized AI, Y.
Demazeau & J-P. Müller (Eds), Elsevier
Science Publisher B.V. (North-Holland), 49-62.

Wooldridge M. J., Jennings N. R., (1994), Agent
Theories, Architectures, and Languages: A
Survey, Workshop on Agent Theories,
Architectures and Laguages, ECAI94,
Amsterdam.

Bond H., Gasser L., (1988), What is DAI?. In
Reading in Distributed Artificial Intellingence.
Morgan Kaufman Publishers.

Kolb M., (1995), CooL Specification. Technical
Report, SIEMENS AG.

Smith R. G., (1980), The Contract Net Protocol:
High-Level Communication and Control in a
Distributed Problem Solver. C29 (12). IEEE
Trans. On Computers 1104-1113.

Gasser L., (1992), An Overview of DAI. In:
Distributed Artificial Intelligence: Theory and
Praxis, N.M. Avouris & L. Gasser, editors,
Kluwer Academic Publishers 9-30.

Genesereth M. R., Ginsberg M.L., Rosenschein
J.S., (1988), Cooperation without
Communication. In: Readings in Distributed
Artificial Intellingence, A. H. & L. Gasser,
editors, Morgan Kaufmann Publishers, San
Mateo, California  220-226.

Smith R.G., Davis R., (1981), Frameworks for
Cooperation in Distributed Problem Solving.
IEEE Transactions on Systems, Man and
Cybernectics.

Halfpap, Dulce M., Belli, Mauro J.(1997), O Papel
de Sistemas Inteligentes para o
desenvolvimento de Organizações Virtuais no
ambiente Internet,  Universidade Federal de
Santa Catarina. [www.ufsc.br}. Acessado em
10/2003.

Contato
Dennys Andrei Machado - Analista de Sistema,
mestrando em Programa de Pós-Graduação em
Tecnologia em Saúde (PPGTS) da PUCPR –
Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
Dirceu Grein – Analista de Sistema, mestrando em
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em
Saúde (PPGTS) da PUCPR – Pontifícia
Universidade Católica do Paraná.
Edson Emílio Scalabrin – Prof. Dr. do Programa de
Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde
(PPGTS) da PUCPR – Pontifícia Universidade
Católica do Paraná.
João da Silva Dias – Prof. Dr. Eng. do Programa
de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde
(PPGTS) da PUCPR – Pontifícia Universidade
Católica do Paraná.

Endereço: Av. Imaculada Conceição, 1155 –
Curitiba – Paraná – Brasil.
Fone: 55 (41) 330-4553
Fax: 55 (41) 330-4571

Email: dennys@netpar.com.br
dgrein@pr.gov.br
edson.scalabrin@pucpr.br
jdias@ppgia.pucpr.br

CBIS’2004 990

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



Classificação de Imagens Mamográficas a Partir de Atributos de
Intensidade

Ana Claudia Patrocinio1, Homero Schiabel2, Roseli Ap. Francelin Romero3, Vivian Toledo
Santos4

1,2,4 Laboratório de Análise e Processamento de Imagens Médicas e Odontológicas (LAPIMO) EESC-
USP/Departamento de Engenharia Elétrica, São Carlos/SP, Brasil

3ICMC-USP/ Departamento de Ciência da Computação, São Carlos/SP, Brasil

Resumo –  A análise de atributos extraídos de imagens mamográficas vem sendo investigada com o principal
objetivo de auxiliar na classificação de achados mamográficos. A quantização de densidade da imagem através
de atributos de intensidade de pixel pode fornecer informações para que as imagens sejam agrupadas de
acordo com seu grau de intensidade em quatro classes distintas. Além disso, uma análise de intensidade local
de pixel foi feita e através dos atributos de intensidade os pixel foram alterados de maneira a realçar a imagem.
 Palavras-chave: Mamografia, realce de imagem, extração de atributos, análise de atributos, classificação.

Abstract – The analysis of features extracted from mammographic images has been investigated with the main
purpose of aiding in the mammographic findings classification. The image density quantization by  pixel intensity
features can provide information for grouping images according to their intensity levels in four singular classes.
In addition, analysis of pixel local intensity was done so that the pixel values were modified by intensity features
in order to enhance the image.

Key-words: Mammography, image enhancement, features extraction, features analysis, classification.

Introdução

Há algum tempo vem sendo investigada a
extração de atributos de imagens em níveis de
cinza. Um dos primeiros trabalhos para quantificar a
variação de densidade óptica em mamogramas foi
descrito por Bin Zheng, et. al.[1], que elaboraram
uma metodologia para quantificar o grau de
dificuldade de identificação de lesões através de
medidas que nomearam “índice de dificuldade”.
Para isso foram calculadas medidas para a análise
de textura de áreas de interesse contendo nódulos
mamários [2].

O objetivo deste trabalho é a investigação de
atributos extraídos a partir de imagens de
mamogramas reais digitalizados, a fim de quantizar
a variação de intensidade dos pixels nas Regiões
de Interesse (ROI) extraídas de mamogramas
completos. Além disso a partir da análise destes
atributos, realçar estruturas de interesse presentes
em ROIs.

Metodologia

Para classificar as imagens pelo grau de
dificuldade, as seguintes características foram
calculadas a partir dos histogramas das imagens [3]
e [4]:

S1 : a taxa entre o valor de pico no
histograma e a área total de tecidos mais densos

(parte mais clara da imagem) e menos densos
(parte mais escura da imagem);

S2 : a diferença entre o valor de pico e o
valor médio do histograma segmentado;

S3 : o desvio padrão da distribuição incluída
no histograma segmentado;

S4 : o desvio da distribuição do histograma;
e

S5 : o número de máxima local no
histograma.

DI: densidade integrada, variação global de
intensidade da imagem, onde são somadas as
diferenças entre  valores de pixel local e a média de
intensidade da imagem.

A partir de uma análise feita da variação
local de intensidade dos pixels, é feita uma
correção na imagem original destacando partes
mais claras e escurecendo partes mais escuras,
resultando num realce de possíveis nódulos ou
massas. A Figura 1  mostra os resultados desta
correção de intensidade na imagem, sendo a
imagem do lado esquerdo o recorte original e a do
lado direito o recorte realçado.

O cálculo desses atributos de intensidade
inclui: a variação local de intensidade de cada pixel
em relação ao valor médio de variação de
intensidade da imagem, o que quantifica a sua
homogeneidade; a diferença entre os pixels de
maior intensidade e o pixel de intensidade média; a
diferença entre os pixels de menor intensidade e o
de intensidade média; a média da variação de
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intensidade de todos os pixels da região; a
Densidade Integrada (DI) – que integra as
diferenças das variações locais de intensidades; e a
variação média, que fornece uma medida de modo
a quantificar o contraste entre as partes mais claras
e o restante da imagem.

(a) (b)

(c) (d)

(e)                             (f)

(g) (h)

(i)                     (j)

(l) (m)

(n)                      (o)
Figura 1 – (a), (c), (e), (g) e (i) : ROIs   originais;
(b), (d), (f), (h) e (j) ROIs realçadas pela análise

de atributos de intensidade extraídos,
respectivamente.

Foram processadas 268 ROIs,  com
algumas regiões contendo nódulos e outras não.
Estas regiões passaram pelo procedimento de
extração de atributos, obtendo-se tanto os atributos
geométricos quantos os de intensidade de níveis de
cinza.

O procedimento de clusterização utilizado
foi a Clusterização Hierárquica (CH) [5], que dividiu
o conjunto das 268 ROIs  em 4 grupos de acordo
com o padrão de densidade das regiões.

Resultados

As figuras 2 a 5 ilustram exemplos de ROIs
agrupadas em cada uma das classes de
intensidade. Os 4 grupos em que a técnica de
clusterização (CH) dividiu as ROIs foram definidos
de acordo com a semelhança de padrão de
intensidade.

Cerca de 17% das 268 ROIs, foram
agrupadas em classe que consideramos o
resultado não confiável, por se tratar de uma ROI
com padrão de intensidade baixo e a CH a agrupou
junto ao grupo 3 de imagens.

Figura 2 – Exemplos de ROIs  do grupo 1

Figura 3 – Exemplos de ROIs do grupo 2
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Figura 4 - Exemplos de ROIs  do grupo 3

Figura 5 - Exemplos de ROIs  do grupo 4

Discussão e Conclusões

Através da extração de atributos de
intensidade foi possível ainda realçar áreas nas
ROIs, mostrando sobreposição de tecidos.

Com a análise de atributos, uma pré-
classificação por intensidade definiu grupos de
imagens onde se pôde observar também
semelhança entre as lesões de ROIs de mesmo
grupo. A Figura 2 ilustra um exemplo desta
semelhança.

O agrupamento das ROIs e a análise dos
atributos pode quantizar a densidade da imagem,
servindo como informação adicional a um esquema
computadorizado de auxílio ao diagnóstico em
mamografia, contribuindo significativamente para a
precisão diagnóstica.

Embora estes atributos de intensidade
ainda estejam sendo investigados, os resultados
apresentados até o presente momento auxiliaram
principalmente para a quantização de densidade.
Além disso, o realce a partir destes atributos pode
auxiliar na etapa de segmentação da imagem para
detecção principalmente de nódulos em mamas
densas.
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 Prontuário Eletrônico Odontológico – Curitiba Avan çando na Saúde Bucal 
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Shimazaki4 

 
 
 

Resumo:  As limitações do sistema informatizado para atendimento da Saúde Bucal, em uso 
na Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, diante das mudanças técnico-administrativas e 
gerenciais, levaram a mesma a desenvolver nova ferramenta para dar suporte as ações de 
odontologia.  
O processo de concepção do Prontuário Eletrônico Odontológico foi realizado por grupo 
técnico matricial da odontologia, que estabeleceu a estrutura dos módulos do sistema, 
considerando aspectos relacionados ao espaço físico e a biossegurança.  
A informatização do subsistema odontologia foi desenvolvida em Delphi com bancos de 
dados Sybase, arquitetura Cliente Servidor com base de dados centralizada, filosofia on line 
e real time. 
O Prontuário Eletrônico Odontológico faz parte do sistema Cartão Qualidade Saúde e tem 
por objetivo, contribuir para a melhoria da qualidade da gestão em saúde e também da 
gestão clínica. 
Atualmente, está implantado em todas as 90 Unidades de Saúde básicas, que dispõem de 
serviço odontológico em Curitiba. Este sistema consolidou-se como ferramenta clínica e 
gerencial homologada pelos próprios profissionais de saúde.  
 
Palavras-chave: Prontuário Eletrônico Odontológico 
 
Abstract:  The limitations of the computerized system used by Curitiba's Health Department's 
Dental Service, in the light of technical, administrative and managerial changes resulted in its 
developing a new tool to provide support for dental services.  
The process of the conception of the Electronic Dental Records system was carried out by a 
central dental technical team which established the structure of the system's modules, taking 
into consideration aspects relating to physical space and biological safety. 
The computerization of the electronic dental patients' records system has been developed 
using Delphi with a centralized Sybase Client Server Architecture database, in real time and 
on-line. 
The Electronic Dental Records subsystem is part of the Health Quality Card system and is 
intended to contribute towards the improved quality of both health service and clinical 
management. 
Nowadays this system is implanted in all the 90 Public Health Units with dental service in 
Curitiba. This system was consolidated as a clinical and management tool by the health 
professionals. 
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Introdução 
           

As limitações percebidas no sistema 
informatizado em 1979, aliadas à profunda 
transformação ocorrida em 1992, na Secretaria 
Municipal da Saúde de Curitiba, tornaram 
imprescindível  o desenvolvimento de uma nova 
ferramenta para dar suporte à Odontologia. 

Naquele momento passou-se a questionar o 
modelo assistencial, em um processo reflexivo nas 
áreas médica, de enfermagem e odontológica. 

Tal processo determinou a reestruturação do 
modelo, o que aconteceu concomitantemente a 
uma reforma administrativa, centrada no conceito 
de Vigilância à Saúde. 

Diante desse contexto, houve a definição de 
se desenvolver um novo sistema informatizado para 
a Odontologia, que descrevesse as expectativas 
dos técnicos, o que propiciou  comissão constituída 
por representantes das instâncias local, regional e 
central. 

O material produzido apontava algumas 
necessidades condizentes com o cenário do 
período. Era imprescindível que sua concepção 
privilegiasse o conceito de Vigilância à Saúde, 
constituindo-se em ferramenta de apoio ao 
planejamento local, embasando a tomada de 
decisão e possibilitando a avaliação das ações 
implementadas. 

Deveria possuir flexibilidade suficiente para 
absorver as inovações decorrentes da dinâmica do 
processo vivido na época e adaptabilidade às 
diferentes realidades locais. 

Acompanhando a reforma administrativa, 
deveria viabilizar cadastro único aos usuários nas 
áreas médica/enfermagem e odontológica. 

Havia, também, a necessidade de que 
fossem ampliadas as possibilidades de registros, 
contemplando além de assistência clínica básica, 
ações educativo-preventivas individuais e coletivas 
e o pronto-atendimento, bem como a entrada da 
matrícula de todos os profissionais da equipe 
odontológica, respaldando a delegação de funções. 

Considerando as contribuições mencionadas, 
foi desenvolvido o Sistema Informatizado em Saúde 
Oral (SISO), sendo implantado durante os anos de 
1993 e 1994, paulatinamente, até atingir as 
sessenta e seis clínicas odontológicas existentes. 

Atualmente este Sistema, esta sendo 
substituído pelo Cartão Qualidade Saúde – 
Prontuário Odontológico que teve seu 
desenvolvimento iniciado em 2001. 

Mais uma vez, a SMS inova, com a 
construção do sistema informatizado, centrado no 

processo de atendimento do usuário, nos diversos 
pontos de atenção da odontologia do município,  
integrado ao Cartão Qualidade Saúde. 
 
Metodologia: 
 
 Para a elaboração do projeto de 
informatização foi formado um grupo matriciado, 
com participação de representantes dos diversos 
setores da SMS com a presença maciça de 
profissionais que trabalham nas clínicas 
odontológicas. 
 O subsistema Odontologia faz parte do  
Sistema Cartão Qualidade Saúde e, portanto 
contempla os módulos a seguir: 
 
1. Cadastro Domicílio/Usuário; 
2. Recepção; 
3. Agenda; 
4. Triagem; 
5. Atendimento Clínico para Pronto Atendimento; 
6. Atendimento Clínico para Ação Programada 
(Lactente, Escolar, Portador de Necessidades 
Especiais, Gestante, Idoso, Lesões de Mucosa 
Bucal, Doenças Crônico Degenerativas que tenham 
manifestações bucais, Saúde da Família); 
7. Atendimento Clínico Função Delegada; 
8. Atendimento Coletivo ; 
9. Atendimento Extra Clínica; 
10. Atendimento Especializado (Endodontia, 
Periodontia, Pacientes Especiais, Diagnóstico de 
Lesões Bucais, Ortodontia Preventiva, Próteses 
Dentárias, Cirurgias); 
11. Prescrição Odontológica; 
12. Exames Complementares; 
13. Agendamento para consultas especializadas, 
exames complementares e terapias; 
14. Levantamento Epidemiológico; 
15. Relatórios 
 

A discussão do Processo de Trabalho na 
Odontologia vem permeando a construção dos 
módulos em desenvolvimento, foram discutidos  por 
grupos tarefa, que trabalharam simultaneamente, 
com momentos de concentração e dispersão. 

O fórum para aprovação dos produtos finais 
contou com a presença do Secretário Municipal da 
Saúde, Diretora do Centro de Informação em 
Saúde, Coordenadora Técnica do Cartão Qualidade 
Saúde, Assessoria de Informática, Coordenação do 
Sistema de Informação em Saúde e Coordenação 
Técnica do Projeto de Informatização da 
Odontologia. 
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Etapas do Desenvolvimento 
 
� Reunião com equipe do Cartão Qualidade 
Saúde para apresentação da proposta; 
 
� Reunião com equipe do Instituto Curitiba de 
Informática - ICI para  apresentação do fluxo de 
atendimento das Unidades de Saúde; 
� Reunião com todos os setores da SMS para:  
� Apresentação do Sistema Cartão 
Qualidade Saúde – Prontuário Eletrônico do 
Paciente Médico / Enfermagem; 
� aprovação da proposta;  
� formação dos grupos de trabalho.  
� Reuniões de trabalho para:  
� Homogeinização de conceitos sobre  a 
odontologia na SMS; 
� Apresentação do Sistema Informatizado de 
Odontológico do Instituto Curitiba de Saúde - ICS; 
� Apresentação do trabalho sobre 
produtividade e dos fluxogramas da odontologia; 
 
� Trabalho dos grupos para: 
� Apresentação das propostas aos 
responsáveis pela elaboração do novo sistema 
odontológico; 
� Apresentação e discussão das propostas 
com o Secretário, Diretores da SMS e Supervisores 
de Distritos Sanitários; 
� Apresentação e discussão das propostas 
com  as Coordenações de Informações dos 
Distritos Sanitários; 
� Apresentação  e discussão das propostas  
com as Autoridades Sanitárias Locais e 
representantes das  equipes de saúde bucal de 
todas  as Unidades de Saúde (Cirurgiões Dentistas, 
Técnicos de Higiene Dental e Auxiliar de 
Consultórios Dentários). 
 
� Implantação do piloto em uma Unidade de 
Saúde em base teste, em outubro de 2002; 
� Implantação do piloto em uma Unidade de 
Saúde por Distrito Sanitário, totalizando 8 US’s em 
base de produção, em abril de 2003; 
� Ampliação para todas as Unidades de Saúde 
de Curitiba, em etapas distritais, concluída em maio 
de 2004. 
 
Implantação: 
 

Para dar suporte a implantação da 
informatização houve a revisão do processo de 
trabalho odontológico, com a confecção do 
Protocolo Integrado de Atenção à Saúde Bucal. 
Ainda está previsto a elaboração de um Tutorial de 
Relatórios para o sistema, que deverá ser 

disponibilizado para utilização das equipes 
odontológicas.  

Foram realizadas oficinas distritais e 
discussões locais sobre reorganização do processo 
de trabalho, com vistas ao sistema informatizado. O 
público alvo para estas oficinas foram: 475 
Cirurgiões Dentistas, 173 Técnicos de Higiene 
Dental, 496 Auxiliares de Consultórios Dentários, 
104 Autoridades Sanitárias Locais representantes 
das Unidades de Saúde, 8 Supervisores de 
Distritos e 24 Coordenações Distritais de 
Assistência à Saúde, Informações e Vigilância à 
Saúde. 

Além destes fóruns de discussão, foram 
também realizadas, capacitações na utilização e 
domínio do novo sistema odontológico, onde os 
instrutores foram os dentistas das Unidades Piloto. 

A implantação foi gradativa, iniciando com 
um piloto em clínica odontológica que contou com a 
participação de profissionais diretamente 
envolvidos na construção do sistema. 

Esta etapa de implantação foi necessária 
para identificar e corrigir problemas que por ventura  
detectados, pudessem ser retificados antes da 
disponibilização às demais Unidades. 

A capacitação, para a implantação e o 
monitoramento foram realizados pelo grupo que 
participou da elaboração do Sistema, que atuou 
como facilitador de todo o processo. 
 
Informatização 
  
        O Cartão Qualidade Saúde – Prontuário 
Eletrônico Odontológico, é desenvolvido em Delphi 
com banco de dados Sybase, arquitetura Cliente 
Servidor com base de dados centralizada, filosofia 
on line e real time . 
        Para a implantação deste sistema nos 
diversos pontos de atenção,  foram previstas cerca 
de 250 estações de trabalho Windows interligadas 
em rede e 92 impressoras. 

Os demais componentes necessários para a 
infraestrutura de implantação do Sistema nas 
Unidades, já existem por conta do Prontuário 
Médico Enfermagem, implantado desde fevereiro 
de 1999.  

O mesmo ocorre com a estrutura de recursos 
humanos para dar suporte técnico, que é composto 
por: Help Desk 24horas totalizando 10 atendentes, 
3 Coordenadores Técnicos de diferentes áreas, 8 
Supervisores Técnicos e 24 Auxiliares Técnicos de 
Informática. 
 
Resultados  
 
 Com a implantação do Prontuário Eletrônico 
Odontológico, a SMS Curitiba tem obtido uma 
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melhoria na qualidade dos registros dos atos 
profissionais, no que tange a saúde bucal, refletindo 
positivamente no atendimento clínico odontológico. 
 O Corpo Gerencial da SMS, conta com 
dados mais fiéis para o monitoramento e avaliação 
dos serviços prestados pelas clínicas 
odontológicas. 
 Alguns controles que com o sistema 
utilizado anteriormente não eram possíveis, agora 
são acompanhados pelo Prontuário Eletrônico 
Odontológico. 
 Por ser o Prontuário Odontológico, módulo 
integrante do Cartão Qualidade Saúde Curitiba, são 
possíveis cruzamentos de informações registradas 
em outros módulos do Sistema. Uma vez que, 
agravantes de saúde registrados no prontuário 
médico/enfermagem, podem ser visualizados pela 
equipe odontológica.  
  
Considerações Finais 
 

No processo de implantação do Sistema, 
foram identificados fatores limitantes relacionados 
ao processo de trabalho da odontologia: 
 
� Espaço físico – planejado para o atendimento 
modular, Clínica Simplifica, contendo de 1 a 4 
cadeiras entorno de um módulo central. Neste 
sentido, com a entrada do Prontuário Eletrônico 
muda-se a dinâmica de trabalho e 
conseqüentemente o espaço físico torna-se restrito. 

Para solucionar esta questão, o número de 
equipamentos a serem alocados em cada Clínica, 
dependerá do número de cadeiras clínicas 
existentes e, progressivamente a readequação do 
mobiliário. 
 
�  Biosegurança – o ambiente na Clínica 
Odontológica é facilitador de infecções cruzadas, 
pois utiliza-se de equipamentos odontológicos que 
pulverizam o ambiente com substâncias passíveis 
de contaminação. 

Através da Comissão de Controle de 
Infecção da SMS, buscou-se adotar algumas 
medidas de proteção dos equipamentos instalados, 
através do acondicionamento e assepsia dos 
mesmos, segundos normas da Comissão. Além do 
estabelecimento de novas rotinas e treinamento 
para os profissionais, reforçando as medidas de 
controle de biosegurança. 

 O processo de informatização na Secretaria 
Municipal de Saúde de Curitiba tem contribuído 
para a melhoria da qualidade da gestão em saúde, 
uma vez que é um instrumento de racionalização 
do trabalho, otimização dos custos e melhoria da 
qualidade do atendimento, sendo portanto uma 
ferramenta gerencial importante.  

É também instrumento na gestão clínica 
odontológica, na medida em que está previsto um 
módulo com parâmetros de monitoramento da 
qualidade do serviço. 

Salientamos que o Prontuário Eletrônico 
Odontológico foi concebido, considerando os 
diferentes pontos de atenção e as especificidades 
dos Programas: Saúde Bucal, Saúde da Família, 
Amigo Especial, Diagnóstico Bucal, Atenção ao 
Idoso, Ortodontia Preventiva, Endodontia e 
Periodontia. 

Espera-se que o relato desta experiência 
possa subsidiar  o processo de informatização da 
odontologia, tendo o sistema de informação, como 
importante ferramenta gerencial, contribuindo, 
assim, para a construção de uma consciência 
coletiva em prol de um sistema que cada vez mais 
prime pela qualidade e excelência.    

 
Referências 

 
Ducci, L., Pedotti, Mª. A., Simão, M.G. e 

Moysés, S.J., organizadores.(2001), “Curitiba: a 
saúde de braços abertos”. Rio de Janeiro, CEBES, 
285 p. 
 

www.curitiba.pr.gov.br/Saude/ 
 

Curitiba, Secretaria Municipal da Saúde. 
(2004), “Protocolo Integrado de Atenção à Saúde 
Bucal”.  Centro de Informação em Saúde, 100 p. 
 

Silveira Filho, A.D., Ducci, L., Simão, M.G. e 
Gevaerd, S.P., organizadores. (2002), “Os dizeres 
da boca em Curitiba: boca maldita, boqueirão, 
bocas saudáveis”. Rio de Janeiro, CEBES, 193 p. 
 

Curitiba, Secretaria Municipal da Saúde. 
(2002), “10 Anos de PSF em Curitiba: A História 
Contada Por Quem Faz a História”. Laboratório 
Municipal de Curitiba,  52 p.. 
 

Instituto Curitiba de Informática. ”e-Saúde em 
Curitiba é uma referência para todo o Brasil”. 
Noticiando, março 2004, ano 3, nº 32, pág 4 – 7. 
 
 
Contato  

 
Mario Augusto Gori Gomes 
Coordenador do Projeto Prontuário Eletrônico 
Odontológico da SMS Curitiba 
Av. João Gualberto, 623 – 3º andar, Torre A  
CEP 80030-000    Curitiba - PR 
(41)350-9309 
mario@sms.curitiba.pr.gov.br  
 

CBIS’2004 997

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo - Este artigo apresenta o conceito de Web Semântica, projeto que busca tornar compreensível o 
conteúdo disponibilizado na Internet para usuários humanos e computacionais, criando um ambiente onde o 
conhecimento pode ser armazenado e explorado com maior facilidade, permitindo tomadas de decisão 
médica com alta qualidade. 
 
Palavras-chave: Web Semântica, Internet, Inteligência Coletiva, Tomada de Decisão Médica. 
 
Abstract -  This paper shows the Semantic Web’s concept, project that tries to make comprehensible the 
contents of the Internet to human and computer users, creating an ambient where the knowledge can be 
stored and explored easily, that allows medical-decision making with high quality. 
 
Key-words: Semantic Web, Internet, Collective Intelligence, Medical-Decision Making. 
 
 
Introdução 
 

A revolução da informação teve seu início 
com a invenção da escrita na Mesopotâmia e 
desde então, tem sofrido constantes evoluções. 
Peter Druker afirma que a revolução da 
informação será uma revolução de conceitos, ela 
visa definir o significado da informação e qual seu 
propósito, por exemplo: definir sobre os novos 
conceitos das tarefas que são realizadas com a 
ajuda da informação e das instituições e como 
efetuar essas tarefas [1]. 

Uma possibilidade de evolução se 
apresenta através da Inteligência Coletiva – um 
ambiente onde cada um dos membros comenta o 
que faz, tentando construir um saber comum, ao 
mesmo tempo em que têm liberdade de propor 
teorias diferentes. 

De posse do conceito de Inteligência 
Coletiva e apoiado por pesquisadores como 
Pierre Lévy, que afirmam que a Web é o 
ambiente ideal para o desenvolvimento deste 
conceito, este artigo tem como objetivo: a) 
Analisar o projeto Web Semântica, desenvolvido 
pelo W3C (World Wide Web Consortiun), como 
uma padronização da linguagem utilizada na 
Internet, tornando-a compreensível para usuários 
humanos e computacionais; b) Verificar se a Web 
Semântica pode ser considerada uma possível 
integradora dos dados contidos na Web; c) 
Identificar possíveis aplicações da Web 
Semântica como base para o 
desenvolvimento de aplicações a serem 

utilizadas no processo de tomada de decisão 
médica. 
 
Metodologia 
 
Através de pesquisa bibliográfica e  documentos 
científicos publicados na web  , buscaremos uma 
ligação entre a tecnologia e conceitos que 
envolvem a  web Semântica e os conceitos de 
gestão do conhecimento , inteligência coletiva e 
apoio à tomada de decisões de  autores com 
reconhecidos trabalhos nesta área. 
  
Inteligência Coletiva 
 

É uma inteligência distribuída por toda à 
parte, incessantemente valorizada, coordenada 
em tempo real, que resulta em uma mobilização 
efetiva de competências. Ela se fundamenta no 
reconhecimento e o enriquecimento mútuo das 
pessoas e no conceito de sinergia, no qual, 
grupos podem encontrar mais ou melhores 
soluções do que a soma das soluções 
encontradas por indivíduos [2]. 

Como uma possibilidade de gerar um 
ambiente que permite um comportamento 
seletivo, resolvendo os problemas gerados pelo 
excesso de informação, surge a Inteligência 
Coletiva. 

Para a criação desse ambiente são 
necessários dois fatores: a competição e a 
cooperação. A competição nascida da liberdade e 
a cooperação vinda do vínculo social, da 
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amizade. Assim, a Inteligência Coletiva não surge 
da guerra de todos contra todos, nem da 
cooperação regulada ou obrigatória, mas de um 
ambiente que permita as diferenças de idéias, as 
lutas, os conflitos, que são naturais e que 
permitem ao novo se expressar [3]. 

Em seus estudos, Heylighen identificou que 
o seu desenvolvimento da Inteligência Coletiva é 
cerceado por obstáculos, que são [4]: 
a) Limites cognitivos dos indivíduos - Por mais 
competente que o participante seja, sua 
inteligência individual é limitada, e isto impõem 
uma restrição fundamental em sua habilidade de 
cooperar, sendo o resultado obtido através da 
cooperação dos membros do grupo; 
b) Jogos de Poder - é a luta pelo reconhecimento 
individual no grupo como o mais inteligente, 
significando a desconsideração da idéia do 
indivíduo considerado inferior, criando uma 
hierarquização da comunicação e abrindo espaço 
para o “estrelismo”. O resultado mais comum é 
que os ouvintes raramente prestam atenção no 
locutor, mesmo diante de sugestões inteligentes; 
c) Complexidade de coordenação - é a dificuldade 
de se coordenar e assimilar a crescente 
quantidade de informações geradas e recebidas 
pelos participantes dessa sociedade. 

 Segundo Crawford, informações são 
encontradas em sistemas e ferramentas utilizadas 
pelo homem, mas o conhecimento, em forma de 
expertise, apenas nos humanos. Assim o 
conhecimento se auto-reproduz e pode ser 
disseminado, ele é compartilhável [5]. 
 
Inteligência Coletiva e a Internet  

 
A exemplo da comunidade científica, onde 

cada um comenta o que faz, na tentativa da 
construção de um saber comum, no mesmo 
tempo em que cada individuo pode propor teorias 
diferentes, a Internet, com seus milhões de 
documentos à disposição, permite essa troca 
entre todas as pessoas do mundo, dentro dessa 
nova civilização. Mas essa nova civilização da 
inteligência coletiva passa por um esforço 
individual. A inteligência coletiva não vai pensar 
no lugar do indivíduo, justamente porque ela é o 
resultado da multiplicação dos esforços 
individuais para pensar em conjunto. Assim 
sendo, a formação dessa cultura, que tem como 
ferramenta a Internet, e que vai utilizar a 
Inteligência Coletiva e a cooperação intelectual 
como base, passa por um esforço individual de 
colaboração [3]. 

Dessa forma, Lévy afirma que o coletivo 
inteligente é a nova figura da cidade democrática. 
A cidade inteligente tem por finalidade seu próprio 
crescimento, sua densificação, sua extensão, seu 
retorno sobre si mesma e sua abertura ao mundo. 
Sua dinâmica está baseada na escuta de todas a 
idéias, sua avaliação e a colocação em prática 

das idéias selecionadas, seguindo-se da 
validação dos resultados [2]. 
 
Web Semântica  

 
A Web Semântica busca a representação 

dos dados da Internet. Este projeto se baseia em 
um esforço colaborativo, liderado pelo W3C 
(http://www.w3.org/2001/sw/ ), com participação 
de pesquisadores e parceiros corporativos. Ela se 
baseia no conceito de RDF (Resource Description 
Framework), que integra uma variedade de 
aplicações utilizando XML (eXtensible Markup 
Language) para sintaxe e URI (Universal 
Resource Identifier) para nomenclatura. 

A Web Semântica abriga uma estrutura 
para a compreensão do conteúdo Web, criando 
um ambiente onde agentes de software 
percorrem as páginas identificando dados 
valiosos para os usuários. 

A Web Semântica não é uma Web 
separada, mas uma extensão da Internet atual, 
onde cada informação possui um significado bem-
definido, permitindo que computadores e pessoas 
possam trabalhar em cooperação. A propriedade 
essencial da Internet é a universalidade. O poder 
de um link de hipertexto é que “qualquer coisa 
pode ser vinculada a qualquer coisa”. A 
tecnologia Web, entretanto, não pode identificar a 
diferença entre um rascunho e um documento, 
entre informação comercial e acadêmica ou entre 
culturas, idiomas e mídias diferentes. Uma 
informação pode ter várias definições diferentes, 
dependendo do assunto. Esta é uma das 
diferenças entre a informação produzida para 
consumo humano e para máquinas. Até o 
momento, a Web se desenvolveu rapidamente 
como um repositório de documentos para 
pessoas ao invés de um repositório de dados e 
informações que pode ser processada 
automaticamente. Sendo este o principal objetivo 
da Web Semântica [6]. 

Segundo o W3C, para que a Web 
Semântica funcione, os computadores deverão 
ter acesso a coleções estruturadas de informação 
e conjuntos de regras que eles poderão utilizar no 
processo de análise. A representação do 
conhecimento, como esta tecnologia é 
eventualmente chamada, ocupa uma posição 
semelhante a do hipertexto antes do advento da 
Web. Isto contém a semente de aplicações 
importantes, mas para atingir seu potencial pleno, 
deverá estar ligado a um sistema global e único. 

Sistemas de representação de 
conhecimento tradicional, normalmente, estão 
centralizados, obrigando que cada um deles 
compartilhe exatamente a mesma definição de 
conceitos comuns, como pais ou veículo. Mas o 
controle centralizado é muito rígido, o tamanho e 
o escopo do sistema são inversamente 
proporcionais as facilidades de gerenciamento. 
Entretanto, estes sistemas limitam 
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cuidadosamente as questões que podem ser 
realizadas para que o computador possa fornecer 
respostas confiáveis ou responder a todas as 
perguntas realizadas. O problema é mencionado 
pelo Teorema matemático de Gödels: 

Qualquer sistema que é complexo o 
suficiente para ser útil também armazena 
questões sem resposta, mais parecidas com 
versões sofisticadas do paradoxo básico “Esta 
sentença é falsa” [7]. 

Buscando evitar estes problemas, sistemas 
de representação de conhecimento tradicionais 
geralmente possuem seus próprios limites e 
conjunto idiossincrático de regras para gerar 
inferências sobre seus dados. Por exemplo, um 
sistema de genealogia, atuando em um banco de 
dados de árvores familiares, pode incluir a regra 
“a esposa de um tio é uma tia” Mesmo se os 
dados forem transferidos de um sistema para 
outro, as regras, definidas em um modelo 
completamente diferente, usualmente não 
poderão ser transferidas. 

Os pesquisadores de Web Semântica, 
entretanto, consideram que os paradoxos e 
questões sem respostas são um preço a ser pago 
para se obter versatilidade. Seu grande desafio é 
criar uma linguagem que expresse dados e regras 
simultaneamente, permitindo a análise dos dados 
e regras a eles relacionados em qualquer sistema 
de representação de conhecimento, para sua 
posterior exportação para a Web. Adicionar lógica 
a Web, o que significa utilizar regras para realizar 
inferências, escolher cursos de ações e 
responder perguntas, é objetivo atual da 
comunidade que trabalha com Web Semântica. 
Uma união de matemática e engenharia de 
decisão está sendo utilizada para atingir este 
objetivo. Entre as tecnologias utilizadas para o 
desenvolvimento da Web Semântica é possível 
destacar: 

- eXtensible Markup Language (XML), que 
permite ao usuário criar suas próprias tags – 
etiquetas ocultas como comentários em 
páginas Web ou seções de texto em uma 
página. Scripts ou programas podem utilizar 
estas tags de maneira sofisticada, mas os 
criadores dos scripts precisam conhecer a 
função das tags. Em resumo, o XML permite 
que usuários adicionem estruturas aos seus 
documentos [6]; 

- Resource Description Framework (RDF). 
Criado para aumentar a qualidade da 
informação fornecida pelo XML, que codifica 
isto em conjuntos de tuplas, onde os 
elementos correspondem ao sujeito, verbo e 
objeto de uma expressão elementar.  Estas 
tuplas podem ser escritas utilizando tags 
XML. No RDF, um documento realiza 
afirmações que coisas em particular 
(pessoas, páginas Web, etc.) possuem 

propriedades (como “é irmã de” ou “é o autor 
de”) com certos valores (outra pessoa ou 
página Web). Esta estrutura caminha para se 
tornar o modo de descrever a grande maioria 
de dados processados por máquinas. 

O XML permite a estruturação de dados, 
permitindo sua utilização tanto na Web, quanto 
em outros sistemas. Segue abaixo um exemplo 
da representação em HTML, utilizada na web e 
não-computacionalmente compreensível: 

<HTML> 
<BODY> 
<H3>Identificação do Paciente</H3> 
<UL> 
<LI>Nome: Maria da Silva<LI> 
<LI>Sexo: Feminino<LI> 
<LI>Nascimento: 24/07/1990<LI> 
<LI>Endereço: Rua Brasil, 23<LI> 
<LI>Médico: Dr. João Santos<LI> 
</UL> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Segue abaixo a representação em XML da 
mesma informação fornecida acima: 
 
< Identificação> 
< Nome>Maria da Silva< /Nome> 
< Sexo>Feminino</ Sexo> 
< Nascimento>24/07/1990</ Nascimento> 
< Endereço>Rua Brasil, 23</ Endereço> 
< Médico>Dr. João Santos</ Médico> 
< Identificação> 
 

Para uma melhor compreensão do papel do 
RDF no processo de representação do 
conhecimento, são fornecidos os seguintes 
exemplos: 
 

a) Considere com exemplo a sentença 
abaixo: 

 
Dr. João Santos é o examinador da paciente 
Maria da Silva. 
 
Esta sentença é constituída pelos seguintes itens: 
 

Sujeito (Recurso) Maria da Silva 

Predicado (Propriedade) Examinador 

Objeto (Literal) Dr. João Santos 

 
Tabela  1 – Constituição da sentença. 

 
Agora, esta sentença será representada 

graficamente como uma declaração RDF 
utilizando um diagrama. Neste diagrama, os 
nodos representam recursos e as setas 
representam as propriedades. Nodos que 
representam strings literais serão desenhados 
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como retângulos. A sentença acima seria 
representada pelo diagrama abaixo: 
 

Dr. João SantosMaria da Silva
Examinador

 
 

Figura  1 – Representação gráfica da sentença. 
 

A direção da seta é importante. A flecha 
sempre começa no sujeito e aponta para o objeto 
da declaração. O diagrama acima poderia ser lido 
"Maria da Silva possui examinador Dr. João 
Santos" ou, genericamente, "<subject> POSSUI 
<predicate> <object>". 

Caso queiramos fornecer alguma 
informação a mais sobre as características do 
examinador deste recurso (paciente), a sentença 
seria alterada para do seguinte modo: 

 
O indivíduo cujo nome é Dr. João Santos, e-mail 
<jsantos@saude.org.br>, é o examinador de 
Maria da Silva. 
 

O objetivo desta sentença é tornar o valor 
da propriedade Examinador uma entidade 
estruturada. Em RDF como uma entidade é 
representada como um outro recurso. A sentença 
acima não fornece um nome para este recurso, 
isto é anônimo, então no gráfico abaixo ele será 
representado como um oval vazio: 
 

Maria da Silva
Examinador

jsantos@saude.org.brDr. João Santos

 
 

Figura  2 – Propriedade com valor estruturado. 
 

Este diagrama poderia ser interpretado 
como "Maria da Silva possui examinador alguém 
e alguém possui nome Dr. João Santos e e-mail 
jsantos@saude.org.br". 

A entidade estruturada do exemplo anterior 
pode também ser definida com um único 
identificador. A escolha do identificador é feita 

pelo criador da aplicação. Evoluindo com o 
exemplo, caso o código CRM seja usado como 
identificador único para um recurso “pessoa”, 
como por exemplo “CRM 85740/PR”. 
Reescrevendo as duas sentenças temos: 
 
O indivíduo que possui o CRM 85740/PR é 
chamado Dr. João Santos e possui o endereço de 
e-mail jsantos@saude.org.br. A paciente Maria da 
Silva foi examinada por este indivíduo.  
 
O modelo RDF para estas sentenças é: 
 

Maria da Silva
Examinador

CRM 85740/PR

jsantos@saude.org.brDr. João Santos

 
 

Figura  3 – Valor estruturado com identificador. 
 

É válido observar que este diagrama é 
idêntico ao anterior com acréscimo do URI para o 
recurso anônimo anteriormente. 

Este processo de representação pode ser 
aplicado para identificação de pessoas, exames  
e casos clínicos, entre outros. 
 
Evolução do conhecimento  

 
Segundo Berners-Lee, os esforços 

humanos balançam entre a efetividade de um 
pequeno grupo atuando independentemente e a 
necessidade de comunicação com a comunidade 
global. Este pequeno grupo pode inovar suas 
atividades, mas isto gera uma subcultura, cujos 
conceitos não serão compreendidos por outras 
pessoas. Coordenar ações em um grande grupo 
pode se tornar um processo lento e exigir um 
aumento na comunicação interna. O mundo 
trabalha entre estes dois extremos, cuja 
tendência é começar pequeno, fonte de uma idéia 
pessoal, e aumentar gradativamente. Neste 
ponto, a Inteligência Coletiva pode atuar como 
ambiente para armazenamento, divulgação e 
interpretação das atividades desenvolvidas por 
grupos pequenos ou grandes [6]. 

Um processo fundamental é a união de 
subculturas quando uma comunicação comum e 
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mais abrangente é necessária. Eventualmente, 
dois grupos independentes desenvolvem 
conceitos muito similares e definir uma relação 
entre eles traria grandes benefícios. 

A Web Semântica, ao lançar todo conceito 
simples através de uma URI, permite a expressão 
de novos conceitos com o mínimo esforço. Esta 
linguagem lógica unificada habilitará estes 
conceitos a se unirem progressivamente através 
da Internet. Esta estrutura permitirá que softwares 
especialistas (agentes) possam realizar análises 
significativas do conhecimento e trabalhos 
realizados pela humanidade, provendo uma nova 
classe de ferramentas com as quais poderemos 
viver, trabalhar e aprender juntos. 

A Web Semântica pode atuar no processo 
de aumento da qualidade de informação sobre 
saúde distribuída na Web e tornar positivo o seu 
impacto na saúde do público que a acessa. Bem 
como, servir de ferramenta para armazenamento 
de informação para o processo de decisão 
médica, que são baseadas em uma variedade de 
informações médicas e não-médicas obtidas de 
diversas fontes: histórico do paciente, status 
sócio-econômico, preferências do paciente, tipo e 
estágio da doença, e são influenciados pela 
experiência pessoal, conhecimento e 
disponibilidade, levando em consideração a 
possibilidade de recursos restritos [8]. 
 
Projetos  

 
A busca por mais recursos da Internet atual 

requer soluções de maior qualidade para 
problemas de interação entre as fontes, 
chamadas de interoperabilidade, integração e 
colaboração. A solução escalável envolve o 
aperfeiçoamento das interações automáticas as 
quais só podem ocorrer com o acesso a 
dispositivos melhorados de “entendimento” da 
internet, através do desenvolvimento de softwares 
especialistas (agentes), que saibam trabalhar 
com essas informações.  

É nesse ponto que chegamos ao encontro 
da Web Semântica e o processo de tomada de 
decisão médica. No desenvolvimento de 
ferramentas para tomada de decisão, são 
construídos gateways usando metadados 
harmônicos e métodos de acesso padrão. O 
gerenciamento do conhecimento (Knowledge 
Management) agrega valor através da 
classificação e catalogação da informação 
desestruturada, criando metadados analíticos. 
Mas, esses gateways são freqüentemente 
construídas com um objetivo definido e são, 
geralmente, unidirecionais, visando suportar 
pesquisas e relatórios periódicos, agregações e 
consolidações, e para intercâmbio eletrônico de 
informação de fontes específicas e bem definidas. 
Para um intercâmbio generalizado, onde a 
informação possa fluir em mais de uma direção e, 
onde usuários e fontes de dados não tenham 

negociado antecipadamente um protocolo, é 
necessária uma interface padronizada e 
amplamente divulgada, que defina os processos e 
as estruturas desses metadados. 

Estes padrões de intercâmbio, como XML e 
o Dublin Core Metadata Project 
(http://www.dublincore.org/), buscam promover 
uma ampla adoção desses padrões de 
metadados e vocabulários para o 
desenvolvimento de metadados especializados 
visando descrever fontes que permitam sistemas 
inteligentes para descoberta de informações. 

Projetos de Web Semântica, como o 
MedCircle (http://www.medcircle.info/), procuram 
desenvolver e promover tecnologias capazes de 
permitir o acesso a informação confiável sobre 
saúde na Web e estabelecer uma rede global de 
informação de informação de saúde com 
qualidade. Buscando diminuir o trabalho das 
autoridades para regular, controlar, censurar ou 
aprovar informação, fornecedores de informação 
e websites, o MedCircle procura, um sistema 
descentralizado, procura atuar como integrador 
entre profissionais de saúde e pacientes, 
fornecendo informações com qualidade através 
da Web Semântica[9]. 

Projetos como o MEDTAG, utilizam 
linguagens como NLP (natural language 
processing) para aplicar tags a informação, 
aplicando regras linguísticas para uma melhor 
compreensão e evolução das consultas a serem 
realizadas sobre a informação transformada [10]. 
 
Resultados 
 

Constata-se então que os esforços 
efetuados por organizações como a W3C (World 
Wide Web Consortiun) apontam na direção de 
uma Internet onde o conteúdo será representado 
de forma diferente da forma como é feito hoje. A 
representação do conteúdo estará ao alcance dos 
sistemas de buscas e agentes computacionais, os 
quais transcenderão do simples uso de palavras-
chave para a busca do significado e do 
significativo. 

Agindo assim, a velocidade de 
disseminação do conhecimento tende a acelerar, 
pois a busca por conceitos se torna mais simples, 
no momento em que se removem os resultados 
indesejados e fora do contexto. Nesse ambiente 
de conhecimento disseminado, o conceito de 
Inteligência Coletiva apresenta também seu 
crescimento, devido à farta apresentação de 
conteúdo pertinente às comunidades 
interessadas.  
 
Conclusão 

 
O “mapeamento” do conhecimento e sua 

distribuição através de um framework comum, 
como o RDF, permitirão o desenvolvimento de 
ferramentas que podem interpretar a massa de 
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dados externa ao conhecimento dos grupos que a 
utilizarem e, com isso, levar em consideração um 
número quase ilimitado de fatores importantes 
para a tomada de decisão com qualidade. 

Como Peter Druker mencionou a 
Revolução da Informação é na verdade a 
Revolução do Conhecimento, onde o software 
representa a reorganização do trabalho 
tradicional, baseada em séculos de experiência, 
por meio da aplicação do conhecimento e, 
principalmente, da análise sistemática  e lógica. O 
segredo não é a eletrônica, mas sim a ciência 
cognitiva. Cabe ao homem descobrir que o 
próximo passo está no compartilhamento de suas 
idéias e opiniões, buscando seu desenvolvimento 
e das comunidades virtuais que o cercam [1]. 
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Portal de Informações Gerenciais Apoiando o 
Gerenciamento de uma Unidade Hospitalar 

 
Katia Milena Gonçalves Meira1, Luiz Eduardo Ribeiro dos Santos2, André Luiz Medeiros de 

Francisco3, Hélio de Carvalho Lima4 

 
1,2,3,4Fundação Doutor Amaral Carvalho, Jaú, São Paulo 

1Universidade de São Paulo, São Carlos, São Paulo 
 
 
Introdução 
 

Os executivos precisam ter acesso à 
informações corretas, quando necessárias, que 
apóiem os processos de tomada de decisão. 

Para possibilitar o acesso à essas 
informações, muitas empresas estão optando pelos 
portais corporativos, que tem como objetivo, facilitar 
o trabalho dos funcionários, disponibilizando as 
informações e ferramentas que eles necessitam.[1]  

Portais Corporativos de Informações são 
aplicações que habilitam as companhias a 
liberarem informações interna e externamente, e 
oferecem aos usuários do Portal Corporativo, um 
meio seguro e eficiente de acesso às informações 
específicas que eles necessitam para tomar 
decisões de negócios.[2] 

Os portais corporativos podem ter como 
ênfase o suporte à decisão, auxiliando executivos, 
gerentes e analistas de negócios a acessar as 
informações corporativas para a tomada de 
decisões do negócio.[3]  

O objetivo desse projeto é criar um portal 
corporativo, onde os diretores da Fundação Doutor 
Amaral Carvalho, possam ter acesso à informações 
gerenciais em um único ambiente, que os auxiliem 
no acompanhamento das atividades e no processo 
de tomada de decisão. 

 
Metodologia 
 
 O portal está sendo desenvolvido com os 
softwares Dreamweaver e Flash. Concentra 
tecnologias de Internet, Business Intelligence, 
mensagens eletrônicas e processos de Sistema de 
Gestão. 

Na continuidade do desenvolvimento do 
portal, será utilizada a tecnologia ASP para acesso 
a base de dados, que será definida de acordo com 
a identificação das necessidades. 

 
Resultados 
 
  

 
 O usuário acessa o portal através de um 
login e uma senha. (Figura1) 
 

 
Figura 1 – Tela de Acesso 

 
 O usuário irá encontrar várias opções de 
acesso, onde a primeira é a tela principal do portal  
onde tem as informações da instituição. (Figura 2) 
 

 
Figura 2 – Tela Principal 

 
 A segunda opção de acesso é Dados 
Hospital onde serão sumarizados e atualizados 
periodicamente os dados que gerarão informações 
gerenciais pré-definidas pelos diretores da 
instituição. (Figura 3) 
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Figura 3 – Tela de Acesso às Informações 

Gerenciais pré-definidas 
 

 A terceira opção que o usuário poderá 
acessar é notícias e indicadores econômicos em 
tempo real. (Figura 4) 
 

 
Figura 4 – Tela de acesso à notícias e indicadores 

econômicos em tempo real 
 
 A quarta opção apresentada ao usuário é 
Relatórios, onde estarão links dos relatórios 
gerenciais desenvolvidos aos diretores para que 
eles possam acessar a qualquer momento e gerar 
as informações de acordo com sua própria 
necessidade. (Figura 5) 
 A última opção de acesso é a Página 
Hospital, onde o usuário tem acesso ao site da 
instituição na internet. (Figura 6)  
 
Discussão e Conclusões 
 
 O Portal ainda está em fase de 
desenvolvimento e identificação das necessidades 
de informação dos diretores, que serão os primeiros 
usuários. 
 O intuito é disponibilizar aos usuários 
informação gerenciais que são úteis para as 
tomada de decisão rotineiras. 
 Com esse modelo de  disponibilização das 
informações, é possível dar maior acessibilidade e 

autonomia aos usuários autorizados para ter 
acesso à essas informações. 
 

 
Figura 5 – Tela de acesso aos links dos relatórios 

gerenciais 
 

 
Figura 6 – Tela de acesso ao site da instituição na 

Internet 
 
Referências 
 
[1] Battisti, Julio. “Portais Corporativos – você ainda 

vai ter um”. [http://www.juliobattisti.com.br/ 
cursos/portais.asp]. Jun 2003. 

[2] Derrico, Rafael Henrique. “VSPortal”. [http:// 
www.visualsystems.com.br/vsportal/download.js
p? id_arquivo=12]. Jun 2003. 

[3] Dias, Cláudia Augusto. “Portal corporativo: 
conceitos e características”. 
[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex
t&pid=S0100-19652001000100007&Ing=pt&nrm 
=iso]. Jun 2003. 

 
Contato 
Katia Milena Gonçalves Meira 
Analista de Sistemas Sênior 
Fundação Hospital Amaral Carvalho 
Rua Dona Silvéria nº 150 
Chácara Braz Miraglia  
Cep:17.210-080 – Jaú - SP 
Fone: (14) 3602-1176 
e-mail: milena.hac@netsite.com.br 

CBIS’2004 1006

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo 
 

Este trabalho é parte de um projeto de 
extração automatizada de informações clínicas de 
relatórios de radiografias de tórax em português por 
um processador de linguagem natural 
especialmente desenvolvido para a língua inglesa. 
Utilizaremos para isto um aplicativo de tradução 
automatizada (Systran Premium 4.0). 
Apresentamos aqui a avaliação do desempenho 
deste tradutor em sua configuração original, objeto 
de futura comparação durante o projeto. 

O conjunto de dados consiste em 589 
relatórios de radiografias de tórax, separadas em 
507 frases únicas então submetidas à tradução 
automatizada. Foram avaliados critérios de 
cobertura e compreensibilidade. 

Das 507 frases, 391 (77%) apresentavam 
palavras não traduzidas, chamadas de grupo I, 
enquanto 116 (23%) não as possuíam, 
denominadas grupo II. Contabilizamos 817 (21%) 
ocorrências de erros de tradução do total de 3884 
em ambos os grupos. No grupo II 78 (67%) frases 
foram consideradas compreensíveis. 

De acordo com os nossos resultados 
podemos dizer que o desempenho do tradutor 
automatizado é favorável. Com estes resultados 
notamos a viabilidade de traduzir automaticamente 
relatórios de radiografias de tórax com alto 
desempenho. 
 
Introdução 
 

A tradução automatizada pode ser um 
auxiliar na recuperação de informações de textos 
clínicos junto ao processamento de linguagem 
natural. O objetivo final deste projeto cujo modelo 
encontra-se esquematizado na figura 1 é a extração 
automatizada de informações clínicas de relatórios 
de radiografias de tórax em português por um 
processador de linguagem natural especialmente 
desenvolvido para a língua inglesa [1]. Este 
processador, chamado MedLee, foi inicialmente 
desenvolvido para análise de radiografias de tórax 
[2]. Em uma recente aplicação foi utilizado para 

recuperar referências bibliográficas a partir de 
dados clínicos de pacientes [3]. Os relatórios em 
português serão traduzidos automaticamente e 
então encaminhados ao MedLee que fará a análise. 

 

Relatório de Radiografia 
de Tórax em Português

Tradutor Automatizado

Processador de Linguagem 
Natural MedLee

Dados Clínicos
 

 
Figura 1 – Modelo esquemático do projeto de 

extração automatizada de informações clínicas.  
 
Este trabalho é avaliação inicial do aplicativo 

de tradução automatizada escolhido, a suíte de 
programas Systran Premium 4.0 (Systransoft - San 
Diego - EUA). Este estudo avalia o programa em 
sua versão original, obtendo um desempenho de 
base, objeto de futura comparação durante o 
desenvolvimento do projeto. Utilizaremos 
parâmetros de avaliação de tradução automatizada 
propostos pela International Standards for 
Language Engineering[4,5,6].  
 
Metodologia 
 

O conjunto de dados consiste em 589 
relatórios de radiografias de tórax realizadas em 
nossa instituição. O conteúdo do texto foi 
recuperado sem os dados que permitam a 
identificação do paciente. O conteúdo dos laudos 
foi separado em 507 frases únicas e distintas. 
Nesta fase foram corrigidos os erros ortográficos. O 
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conjunto de frases foi então submetida à tradução 
automatizada. Foi utilizado somente o dicionário 
geral, ou seja, a opção mínima de vocabulário.  

As frases originais e traduzidas foram 
pareadas lado a lado para a avaliação. Foram 
estudados parâmetros de cobertura e 
compreensibilidade. A cobertura refere-se à 
habilidade em lidar com os fenômenos lingüísticos 
multilingües. A proporção de palavras não 
traduzidas e as erroneamente traduzidas foi a 
métrica utilizada. Palavras morfologicamente iguais 
(ex: superior, anterior, infraclavicular) em ambas as 
línguas, que não necessitam de tradução, foram 
contabilizadas como palavras corretamente 
traduzidas. A compreensibilidade refere se à 
qualidade do entendimento do texto. A métrica 
utilizada foi binária classificando o texto como 
compreensível e não compreensível. Para esta 
avaliação foram utilizadas somente as frases que 
não possuíam palavras não traduzidas, excluindo-
se as entre parênteses. Todas avaliações foram 
feitas pelo primeiro autor. 
 
Resultados 
 

Das 507 frases, 391(77%) apresentavam 
palavras não traduzidas, chamadas de grupo I, 
enquanto 116 (23%) não as possuíam, 
denominadas grupo II. Em relação aos erros de 
tradução contabilizamos o número de ocorrências 
de palavras não traduzidas no grupo I, e o número 
de palavras erroneamente traduzidas no grupo II. 
Foram respectivamente 772 ocorrências no grupo I  
e 45 no grupo II, ou seja, 817 (21%) do total de 
3884 palavras. Das frases do grupo II 78 (67%) 
foram consideradas compreensíveis, enquanto 38 
(33%) não foram. 
 
Discussão e Conclusões 

 
Textos de relatórios de radiografias têm 

características próprias, apesar da grande variação 
estilística e na sua estrutura. Em nosso meio são 
eminentemente descritivos. Nosso modelo de 
estudo considera o relatório como um conjunto de  
frases relacionadas cada uma com um determinado 
aspecto anatômico e radiológico, representando a 
descrição dos achados de imagem. A somatória 
destas frases corresponde a um determinado 
significado clínico. 

De acordo com os nossos resultados 
podemos dizer que o desempenho do tradutor 
automatizado é favorável. A maioria absoluta das 
palavras não traduzidas foram termos técnicos da 
radiologia do tórax. As palavras erroneamente 
traduzidas geralmente tratavam-se de homônimos 
(ex: lobo, traduzido-wolf, correto-lobe). O 

desempenho da compreensibilidade das frases sem 
palavras traduzidas também foi satisfatório, 

Com estes resultados notamos a viabilidade 
de traduzir automaticamente relatórios de 
radiografias de tórax com alto desempenho. Para 
isto serão necessários a elaboração e incorporação 
de um dicionário especializado, objeto da próxima 
fase deste projeto. A avaliação seguinte será 
comparada com esta além de incorporar métricas 
de avaliação adicionais. 
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Introdução 
 

Durante o processo evolutivo da Ciência da 
Computação ocorreu o surgimento dos Sistemas 
de Informação (SI), que são caracterizados pela 
aquisição, armazenamento e recuperação de 
dados [1]. Assim, começou a ser necessário 
extrair informações relevantes dessas bases de 
dados de forma inteligente, e passou-se então a 
utilizar a Inteligência Artificial juntamente com os 
Sistemas de Informação, originando-se os 
Sistemas de Informação Inteligentes (SII). 

O processo para extração de informações 
relevantes é denominado de Knowledge 
Discovery in Database (KDD) e envolve várias 
etapas, sendo que uma das mais importante é o 
data mining (DM) [2]. 

Dentre os vários problemas que se pode 
resolver com a utilização da tecnologia data 
mining, nas mais diversas áreas existentes, este 
trabalho volta-se à saúde, traçando a incidência 
de cárie na população infantil da região sul do 
Brasil, m crianças de 6 a 12 anos. 

Na área odontológica cabe ao 
Odontopediatra (especialista no atendimento 
odontológico de crianças) a responsabilidade de 
acompanhar as principais etapas do crescimento 
maxilo-facial da criança, e por meio de um 
trabalho educativo possibilitar a incorporação de 
hábitos que venham favorecer a manutenção da 
saúde bucal, nas diferentes etapas do 
desenvolvimento dentário [3]. 

O processo de data mining permite a 
descoberta de informações desconhecidas, 
podendo-se realizar cruzamentos de diferentes 
dados. Com isso, pode-se alterar uma 
determinada realidade, por meio de informações 
descobertas. Considerando-se que no Brasil há 
incidência de cárie dentária na população adulta, 
é necessário obter conhecimentos acerca do 
estado de saúde bucal nas crianças, para que se 
possa elencar os problemas, a fim de que sejam 
realizadas campanhas para conscientização da 
população infantil, para que o índice de dentes 
perdidos e cariados diminua na fase adulta da 
sua vida. 

Dentre as técnicas de DM tem-se a 
clusterização, também conhecida por 

agrupamento, que segmenta uma grande 
população em um número pequeno de subgrupos 
ou clusters, não se tendo classes pré-
determinadas [4]. Esta técnica pode proporcionar 
o direcionamento dos dados para cada cluster, 
considerando as semelhanças entre os mesmos, 
permitindo uma melhor análise. Além disso, a 
clusterização pode servir como um pré-
processamento dos dados, após o agrupamento 
destes há a possibilidade de aplicar uma outra 
técnica para a descoberta de informações nos 
clusters. 

Os métodos de clusterização utilizados 
para a criação de grupos de objetos baseiam-se 
nas semelhanças e diferenças entre os 
elementos, sendo que os grupos obtidos são os 
mais homogêneos e bem separados possíveis. O 
algoritmo k-means é um algoritmo muito 
conhecido e utilizado. Seu processo consiste em 
estabelecer um número máximo de clusters que 
se deseja obter. O algoritmo busca então a 
melhor maneira de separar o conjunto de dados 
[5]. Este método foi utilizado porque implementa a 
técnica de clusterização, agrupando os dados em 
um tempo de processamento melhor que outros 
métodos para os mesmos fins. 
 
Metodologia 
 

O trabalho desenvolvido consistiu na 
análise da incidência de cárie dental na região sul 
do Brasil, em crianças de 6 a 12 anos de idade, 
considerando dados das escolas públicas das 
capitais dos estados do sul: Curitiba, Florianópolis 
e Porto Alegre.  A base de dados utilizada 
consistiu no levantamento epidemiológico de 
âmbito nacional na área de saúde bucal, 
disponível no site do DATASUS 
(http://www.datasus.gov.br). A fim de realizar a 
análise aplicou-se a metodologia não 
supervisionada de relações para data mining, 
demonstrando-se a técnica de clusterização por 
meio do método de particionamento, utilizando-se 
o algoritmo k-means. 

O processo de clusterização foi 
implementado na ferramenta Waikato 
Environment for Knowledge Analysis (WEKA), 
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desenvolvida pela Universidade da Nova 
Zelândia, esta escolha deu-se em função da 
WEKA ser de domínio público, de fácil instalação 
e implementado em JAVA, sendo, portanto, uma 
ferramenta que apresenta portabilidade nos 
vários sistemas operacionais. 

A preparação dos dados baseou-se na 
limpeza (verificação de dados errados, ausentes, 
entre outros), validação dos dados armazenados 
na base, a fim de se ter maior confiabilidade e o 
direcionamento das informações referentes a 
região Sul para uma nova base de dados e não 
de todo o país, realizou-se também a alteração 
dos campos que assumiam códigos para valores 
que caracterizassem mais facilmente a situação, 
o que veio a facilitar a etapa de interpretação dos 
dados. 

A análise dos dados gerados pela 
ferramenta WEKA compreendeu a avaliação 
individual de cada dente da arcada dentária, 
utilizando-se de recursos estatísticos e visuais. 

 
Resultados 

 
Mediante a análise estatística e visual 

gerada pela ferramenta WEKA, por meio do 
algoritmo k-means foi possível criar três clusters, 
permitindo desta forma compreender as situações 
envolvendo cada dente em relação aos estados 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

A avaliação visual possibilitou concluir que 
a maior incidência de casos de dentes 
permanentes hígidos ocorrem nas idades de 8 a 
12 anos e decíduos hígidos de 6 a 7 anos. 
Percebeu-se que a maioria das situações 
encontradas nos três estados estavam presentes 
em crianças de 06 anos de idade do sexo 
feminino. Mediante a análise realizada percebe-
se que o trabalho feito em saúde bucal é 
considerado bom, uma vez que as situações 
predominantes são as hígidas, ou seja, dentes 
que não apresentam problemas.  

Tendo-se minerado informações na região 
sul e confirmado o que parecia intuitivo, realizou-
se uma nova análise desconsiderando-se os 
resultados de maior incidência que são os hígidos 
e considerando apenas os dentes cariados para 
traçar a incidência desses casos na região sul. 
Assim, pode-se analisar que os três estados 
possuem a ocorrência bastante próxima para 
dentes decíduos cariados. Já em relação aos 
dentes permanentes cariados, a maior incidência 
está em Santa Catarina, seguida pelo Rio Grande 
do Sul e Paraná. 

 
Discussão e Conclusões 
 

A clusterização mesmo sendo pouco 
utilizada na área da saúde, se mostrou eficiente, 
pois a base de dados era relativamente grande e 
esta técnica se comporta muito bem em bases 
deste tipo. Utilizando-se das vantagens da técnica 
de clusterização, aplicou-se o algoritmo k-means, 

podendo-se com isso, segmentar os dados em 
três grandes grupos, que eram por sua vez as 
situações dentárias referentes a região sul do 
Brasil, direcionando desta forma os dados para 
cada estado/cluster, para posterior avaliação. 

A preocupação com a eficiência 
computacional do algoritmo k-means foi 
observada pelo tempo de processamento até a 
entrega dos resultados, aproximadamente 3 
segundos em média para os casos apresentados 
neste trabalho, o que possibilitou simular várias 
configurações iniciais e selecionar a que melhor 
se adequava ao trabalho. 

Os resultados obtidos no processo de 
clusterização da base de dados sobre saúde 
bucal demonstraram que na região sul do Brasil 
há baixo índice de dentes cariados. Porém, não 
se deve descuidar da divulgação de informações 
e campanhas sobre saúde bucal, a fim de se 
prevenir a cárie e promover a saúde. 
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Introdução 
 

Embora a informática tenha trazido grandes 
contribuições para a área de saúde [1][2][3], ainda 
existem muitos desafios a serem vencidos. Esta 
proposta pretende criar um meio mais eficiente de 
monitoração dos pacientes internados em um 
Hospital. Médicos e enfermeiros trabalhariam com 
o auxílio de duas ferramentas: o Palmtop e a 
Web.  

Nos centros de saúde tradicionais, há uma 
grande quantidade de dados que circulam em 
papéis. Um levantamento de campo, realizado em 
Hospitais da cidade de Franca-SP, mostrou que,  
são necessários cerca de 30 (trinta) formulários 
para acompanhamento diário dos pacientes em 
internações hospitalares. Redundância de 
informações e dificuldades de acesso aos dados 
é uma constante. 

Essa proposta visa melhorar a eficiência da 
monitoração de pacientes internados em um 
Hospital, usando para este fim um sistema 
apoiado em aplicações WEB e na utilização de 
Palmtops. Estes últimos, especialmente aplicados 
para agilizar a entrada de dados. As informações, 
antes anotadas em pranchetas pelos enfermeiros, 
seriam transmitidas através do Palmtop para um 
servidor de dados. Quando for necessário acesso 
a uma informação de algum paciente, isso 
poderia ser feito tanto por qualquer computador 
ligado à rede, quanto pelo próprio Palmtop. 

Os médicos poderão informar-se sobre o 
estado de seus seus pacientes, e eventualmente 
registrar prescrições, de qualquer computador 
ligado à Internet. Através de um site, será 
possível acesso controlado ao banco de dados do 
servidor do hospital. Enquanto presente no 
hospital, o médico utilizará o sistema através de 
computadores locais ligados em redes para 
prescrição e descrição da evolução do quadro 
clínico do paciente. Através do sistema será 
possível também agilizar a troca de informações 
entre médicos e enfermeiros com  outros 
profissionais do Hospital como, por exemplo, os 
funcionários da cozinha.  

O sistema aqui proposto é complementar 
aos sistemas de informações hospitalares SIH, 
visando à agilização da troca de informações, 
com maior confiabilidade e qualidade. 

A comunicação dos Palmtops com o 
servidor será feita através da tecnologia wi-fi, 

rede sem fio, apoiada em ondas de rádio. Os 
Palmtops serão distribuídos aos enfermeiros por 
turnos de trabalho e áreas a cobrir. 

     
Metodologia e Ferramentas de 
Desenvolvimento e Configuração Básica 
 

Foi realizada pesquisa de campo em 
hospitais e unidades básicas de saúde da região 
de Franca-SP, Brasil. Foram aplicados 
questionários, elaborado  para a coleta de 
requisitos. Esta pesquisa ofereceu uma visão das 
condições reais dos sistemas de informações 
hospitalares locais e a identificação de 
deficiências existentes e formulação de possíveis 
melhorias. A composição da proposta contou  
com informações sobre softwares e hardwares 
que pudessem ser utilizados em sistemas 
hospitalares [2][3][4] existentes.  

A metodologia proposta pela Análise 
Essencial, para a modelagem conceitual do 
banco de dados foi utilizado Modelo Entidade 
Relacionamento (Fig 2), cujo mapeamento levou 
a criação do modelo físico implementado no 
SGBD Relacional Oracle 9i [5][6]. 
 A interface aos dados do servidor de 
dados foi desenvolvida em Delphi 7 [6], com 
plataforma única para o microcomputador local, 
através de Intranet e para acesso via Internet. 
Para trabalhar com o Palmtop será utilizado o 
NsBasic 3.1[8]. Para a conexão entre o Aplicativo 
WEB e o servidor de dados foi utilizada 
ferramenta chamada DBExpress.  
 A plataforma básica exige um  
computador AMD Durom 1.2  Gigahertz, ou 
superior, e memória Ram mínima de 128 MB. 
Estes equipamentos já 
possuem cabos 
conectores para 
sincronização dos dados 
do Palmtop. 
  
Resultados  
 
 Para os 
sistemas de informações 
hospitalares, segundo 
Sabattini [1] “é 
importante que a 
comunicação via 
computador se dê de tal 

Fig 1 Entrada de 
Dados por Palmtop 
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forma, que todas as solicitações feitas por 
médicos, ou por outras pessoas envolvidas no 
processo de assistência, diagnóstico e tratamento 
do paciente, estejam imediatamente disponíveis 
para os diversos departamentos e serviços 
hospitalares, assim que a informação estiver 
pronta para ser incluída no prontuário (manual ou 
eletrônico) do paciente”. Torna-se evidente, a 
partir dessa definição, que o compartilhamento 
das informações e a automação da comunicação 
dentro de um hospital constituem a chave para o 
sucesso dos SIH atuais. O grau em que o 
processo de comunicação ordem/resultado é 
registrado eletronicamente, é o que diferencia, 
quanto à sua capacidade, os SIHs hoje 
existentes. Um dos fatores mais importante no 
projeto de SIHs (principalmente se a 
implementação dos seus diversos módulos for 
gradativa) é o estabelecimento de uma interface 
de software eficiente.  

Fig 2 DE-R do Sistema 
 
Nesse sentido, por sua constituição, a tecnologia 
de computação móvel permite a flexibilidade 
necessária aos centros de saúde, além de contar 
com alguma capacidade de processamento e 
armazenamento local. Muitos dos registros 
manuais (temperatura, pressão,etc) realizados 
para a monitoração de internações são coletas 
que definem pontos em curvas de comportamento 
no tempo. Exceto em casos extremos, estas 
curvas de comportamento são muito mais 
significativas para o processo decisório do médico 
que os próprios resultados pontuais. Através do 
sistema desenvolvido, este tipo de atividade é 
extremamente facilitado. Conforme ilustra a Fig 1, 
no Palmtop, aciona-se ícones para entrada de 
dados no próprio local da coleta. Pelo número da 
internação é possível recuperar dados como 
medicação e procedimentos prescritos, resultados 
de exames, alimentação, enfim, a maioria dos 
registros apontados para a monitoração de 
pacientes (Fig 3).  

O sistema proposto encontra-se em fase 
final de implementação. Oportunamente, serão 
realizados testes para verificar a qualidade e o 
grau de aceitação do software pelos usuários que 
irão utilizá-lo. Há diversas experiências usando 
aplicações Web para SIH [2][3], algumas com 

smart cards [4], entretanto, a utilização de 
Palmtops exatamente na forma aqui proposta não 
foi encontrada, embora haja relatos de projetos 
de aplicações de tecnologia Wireless para 
comunidade médica [7] e tecnologia sem fio para 
pré-atendimento. 
 

 
Fig 3 Interface para consulta de dados do paciente pelo 
médico por Intra/Internet. 
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Introdução 
 

Na área de inteligência artificial tem-se os 
sistemas especialistas (SE) que são capazes de 
armazenar um conhecimento específico, ou seja, 
como o próprio nome diz, conhecimento adquirido 
de um especialista. Posteriormente com o auxílio 
de regras e métodos constroem-se sistemas que 
podem auxiliar o homem na tomada de decisões. 
Esses sistemas vêm sendo muito utilizados na 
área médica, em razão das especificidades no 
diagnóstico.  

Diferentemente das aplicações médicas 
baseadas em outros métodos de programação, 
tais como métodos puramente estatísticos e 
probabilísticos, os programas de inteligência 
artificial aplicados à Medicina são baseados em 
modelos simbólicos das entidades nosológicas e 
suas relações com os fatores ligados ao paciente 
e às manifestações clínicas.  

Esta pesquisa consistiu no 
desenvolvimento de um sistema especialista para 
apoio ao diagnóstico de doenças exantemáticas 
maculopapulosas com erupção obrigatória 
(SEDDEM).  

As doenças exantemáticas caracterizam-se 
pelo fato de apresentarem manifestações na pele, 
o que acaba por confundir o diagnóstico médico.  

Devido à dificuldade do diagnóstico por 
parte dos médicos, sentiu-se a necessidade de 
produzir um sistema para suprir essa carência. O 
SEDDEM foi desenvolvido baseando-se no 
raciocínio probabilístico, pois a incerteza está 
presente no diagnóstico das doenças 
exantemáticas maculopapulosas com erupção 
obrigatória. 

A representação do conhecimento por meio 
do raciocínio probabilístico associa os fatos às 
incertezas presentes no domínio da aplicação que 
analisam a maior chance de algo acontecer. 
Utiliza-se um conjunto de acontecimentos 

analisando os que mais ocorrem, ou seja, é feito 
por hipóteses de probabilidades. 

O especialista coloca seus conhecimentos 
no sistema baseado em suas probabilidades, 
para verificar o quanto mais próximo possível o 
sistema chega a mesma resposta que o 
especialista, baseando-se em probabilidades 
condicionais e redes bayesianas. 

As redes bayesianas constituem-se na 
forma de representação do conhecimento 
utilizado em sistemas especialistas probabilísticos 
e baseiam-se no teorema de Bayes.  

O teorema de Bayes é responsável pelo  
tratamento da imperfeição da informação nos 
sistemas baseados em conhecimento [1]. Este 
teorema é baseado na probabilidade condicional 
e na expressão SE ENTÃO, que agora nas redes 
bayesianas funciona da seguinte forma: SE 
CAUSA ENTÃO CONSEQÜENCIA, representado 
por: P(CONSEQÜENCIA/CAUSA).  

Por exemplo, considerando-se uma pessoa 
que tenha SARAMPO, qual a probabilidade dela 
ter FEBRE. A representação ocorre da seguinte 
forma: P(FEBRE/SARAMPO). 

Utilizando-se esta abordagem no 
desenvolvimento do SEDDEM, tem-se um 
sistema especialista probabilístico. Estes 
sistemas têm em sua base de conhecimento fatos 
e regras que representam o conhecimento do 
especialista num domínio de aplicação. A esses 
fatos e regras são associadas às incertezas da 
probabilidade. Deve-se considerar as 
probabilidades para a partir dos dados de entrada 
associar às hipóteses possíveis. Sendo assim, a 
hipótese de maior valor é considerada a 
conclusão do sistema [2]. 
 
Doenças Exantemáticas 
 

A doença exantemática pode ser definida 
como a doença infecciosa sistêmica em que as 
manifestações cutâneas acompanham o quadro 
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clínico do paciente, sendo um dado fundamental 
para o diagnóstico. O exantema é a manifestação 
deste processo na mucosa. Algumas doenças 
não-infecciosas como as reações de 
hipersensibilidade a drogas, à picada de insetos, 
a queimadura solar, ou algumas colagenoses 
podem apresentar lesões de pele passíveis de 
confusão com as doenças exantemáticas. 
Também a invasão da pele por vírus, fungos, 
bactéria e parasitas pode originar lesões muito 
semelhantes àquelas determinadas por lesões 
sistêmicas [3].  

A dificuldade no diagnóstico das doenças 
exantemáticas remete ao passado é só na 
metade do século XX com o advento de técnicas 
de cultura em tecidos é que se conseguiu a 
identificação de novas viroses relacionadas com 
exantemas. O auge destas descobertas ocorreu 
entre 1960 e 1970, porém, pode-se dizer que os 
médicos de hoje não parecem mais capacitados 
do que aqueles de duas décadas atrás. O 
sarampo, o exantema súbito, a escarlatina, a 
rubéola e o eritema infeccioso são doenças que 
habitualmente podem causar dificuldades no 
diagnóstico [3]. 

As doenças exantemáticas 
maculopapulosas abordadas no SEDDEM são: 
sarampo, rubéola, escarlatina, exantema súbito e 
eritema infeccioso.  
 
Metodologia 
 

O desenvolvimento do SEDDEM teve seu 
início com a construção da base de conhecimento 
probabilística, que foi desenvolvida na Shell 
Netica. Nessa base estão contidas as 
informações referentes aos sinais e sintomas 
relacionadas às doenças exantemáticas.  

A fim de facilitar o acesso do usuário ao 
SEDDEM foi desenvolvida uma interface no 
ambiente de programação C++ Builder.  

A Shell Netica possui um conjunto de 
bibliotecas, que podem ser utilizadas em 
linguagens de programação, tendo-se o Netica 
API, que contém arquivos de bibliotecas de 
chamadas de funções C. Depois de algum tempo 
de análise das funções do Netica API, foram 
descobertas duas maneiras para a manipulação 
de redes bayesianas, por um ambiente de 
programação.  

A base de conhecimentos desenvolvida na 
Shell Netica é acessada pelo C++ BUILDER por 
meio de chamadas de funções que são 
associadas a botões e eventos do C++ BUILDER.  

 
Resultados 

 
O conhecimento sobre as doenças 

exantemáticas maculopapulosas com erupção 
obrigatória está armazenado no SEDDEM, o qual 
faz o diagnóstico acerca das cinco doenças: 
Sarampo, Rubéola, Escarlatina, Eritema 
Infeccioso, Exantema Súbito.  

A base de conhecimento desenvolvida na 
Shell Netica é acessada pelo C++ BUILDER. 
Quando o usuário escolhe um dado valor de um 
nodo no C++ BUILDER, esse por sua vez, acessa 
a base de conhecimentos do Netica retornando 
com o valor das probabilidades calculadas.  

Com a construção do SEDDEM apresenta-
se mais uma ferramenta para o auxílio aos 
profissionais da área médica.  

 
Discussão e Conclusões 

 
A inteligência artificial vem sendo mais 

utilizada para o auxilio ao homem no que se 
refere as atividades que exigem raciocínio. 
Contudo, para isso dispõe de várias técnicas. 
Uma dessas técnicas é o raciocínio probabilístico 
que é representado por redes bayesianas, 
raciocínio esse que foi utilizado na construção do 
SEDDEM em razão do diagnóstico médico estar 
ligado a incerteza.  

O SEDDEM funciona com a escolha por 
parte usuário do sinal ou sintoma apresentado 
pelo paciente. A cada sinal ou sintoma escolhido 
pelo usuário, o sistema atualiza automaticamente 
a probabilidade do paciente para apresentar 
alguma doença exantemática maculopapulosa.  
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Resumo - O objetivo deste trabalho é relatar a implementação e disponibilização do sistema de apoio à decisão 
médica Lepidus, desenvolvida originalmente em Visual Basic, para acesso remoto. Essa implementação baseia-
se na linguagem PHP e utiliza o gerenciador de bando de dados MySQL. Nossa motivação foi a possibilidade 
implantar um sistema de apoio a decisão clínica compatível com a web, flexibilizando e ampliando o seu uso 
pela comunidade de profissionais de saúde, permitindo o acesso rápido a novas informações clínicas e 
contribuindo para amenizar a sobrecarga de informação dos profissionais da saúde, promovendo assim uma 
melhora no processo de atendimento. Esse projeto possui suporte financeiro da FAPESP processo número 
03/06369-4. 
 
Palavras-chave: Lepidus, Sistemas de Apoio à Decisão Médica, Arquitetura Web, Internet, Redes Neurais. 
 
Abstract – The objective of this work is to report the implementation and availability via the Internet of the 
Lepidus medical decision support system. The system was originally developed for off-line use in Visual Basic, 
and now it has been implemented in PHP using the database manager MySQL. Our motivation was the 
possibility of designing a Web-compatible version of the Lepidus system, which could broaden its access and 
turn its use more flexible by the community of health professionals. This would allow rapid access to new clinical 
information and contribute to soften the information overload on health professionals, thus promoting an 
improvement in the healthcare services. This project is funded by FAPESP under grant no. 03/06369-4.   
 
Key-words: Lepidus, Computer-Aided Diagnosis Systems, Web Architecture, Internet, Neural Networks. 
 
 
Introdução 
  

A medicina é uma área sobrecarregada de 
informação [1]. O conhecimento médico é vasto e 
está em constante mudança, assim como em 
expansão. Estima-se que o período de duplicação 
do conhecimento médico seja da ordem de 19 anos 
[2]. A despeito disto, um estudo recente nos Estados 
Unidos mostrou que os livros-texto disponíveis para 
os médicos em seus locais de trabalho têm, em 
média, mais de 10 anos e que o rápido acesso a 
novas informações estava freqüentemente limitado a 
encontros casuais com colegas em corredores de 
hospitais [3]. No entanto, este cenário tende a 
mudar rapidamente graças à introdução da Internet 
e ao uso de sistemas computadorizados de 
informação hospitalar e de apoio à decisão [1]. É 

neste sentido que nos propomos a desenvolver este 
projeto. 

 
Metodologia 
 

O sistema de apoio à decisão médica Lepidus 
versão web, aqui denominado Lepidus R2, consiste 
em uma versão on-line do sistema Lepidus, 
originalmente feito em Visual Basic como parte da 
tese de doutorado do Dr. Roberto Silva [4], orientada 
pelo Prof. Dr. Antônio C. Roque e defendida em 
2000. 

O trabalho realizado para a versão Lepidus 
R2 consistiu em implementar o sistema usando a 
linguagem PHP [5] e o gerenciador de banco de 
dados MySQL [6], construindo uma interface mais 
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amigável ao usuário visando maior facilidade e 
clareza na utilização do sistema. 

Para realizar este trabalho, inicialmente 
estudamos a linguagem PHP e demais aplicações 
necessárias para implementar um sistema baseado 
na arquitetura web, como o servidor web Apache [7] 
e o cliente de banco de dados MySQL Control 
Center [6]. Partimos então para o estudo da tese de 
doutorado do Dr. Silva, para fazer um algoritmo das 
tarefas e processos realizados e implementá-los.  

Após terminado esse processo contamos com 
a colaboração do Dr. Ivan T. Pisa para analisar e 
discutir  os  códigos criados. 

Em relação à construção do banco de dados, 
fizemos um estudo para avaliar qual o gerenciador 
que melhor responderia às nossas necessidades. 
Após escolher o gerenciador MySQL, padronizamos 
os arquivos de texto que contêm as informações 
conforme metodologia usada na versão original, e 
fizemos a importação destes para o banco de dados 
utilizando a linguagem Structured Query Language 
(SQL) [8], conferindo minuciosamente os dados para 
corrigir possíveis erros de digitação e conversão de 
acentos.  

Essa conversão e correção se basearam em 
informações extraídas da própria tese de doutorado 

do Dr. Silva, em um tratado de Medicina Interna [9] e 
na Classificação Internacional de Doenças CID-10 
[10]. O banco de dados da versão Lepidus R2 conta 
hoje com 1130 diagnósticos e 440 descritores. 
 
Resultados 
 

 O sistema está disponível no servidor do 
Laboratório de Sistemas Neurais (SisNe) no 
Departamento de Física e Matemática (DFM), 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto (FFCLRP), Universidade de São 
Paulo (USP), em Ribeirão Preto, no endereço 
http://neuron.ffclrp.usp.br/lepidus.  

Neste servidor estão disponíveis informações 
sobre o projeto, porém o acesso à consulta está 
bloqueado por senha apenas para usuários 
autorizados para a realização de testes. 
Futuramente, outros usuários terão acesso ao 
sistema mediante cadastro pessoal e da instituição. 
Após sua autorização, o usuário receberá uma 
senha pessoal de acesso que lhe permitirá utilizar 
os recursos do sistema. Apenas os profissionais da 
área de saúde formados e registrados em seus 
conselhos regionais serão autorizados a entrar no 
sistema. Pesquisadores da área de informática em 
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saúde também poderão ter acesso ao sistema. 
Estão em curso negociações para firmar um 

convênio com o Centro Alfa para Humanização do 
Ensino em Medicina (http://alfa.epm.br), da 
Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP/EPM), que é um centro clínico voltado 
para o ensino cujo projeto pedagógico é inovador e 
incentiva a utilização de novas tecnologias. 
Daremos início a uma fase de teste no Centro Alfa 
para avaliar o sistema e seu desempenho, além de 
receber dos profissionais sugestões de melhoria do 
mesmo.  

 
Utilização do Lepidus R2 

 
O sistema Lepidus R2 é um sistema de 

diagnóstico rápido, simples e fácil de se usar, cuja 
consulta pode ser executada em apenas dois 
passos.  

Como primeiro passo, o usuário seleciona os 
descritores numa lista ordenada, montando assim o 

quadro de sintomas, conforme representado na 
Figura 1. 

Para o passo 2, o usuário então clica no botão 
consulta para que esta seja realizada. Nessa etapa 
há a opção de se dar pesos aos sintomas ou usar os 
pesos sugeridos pelo sistema. O peso intrinseco é 
característico de cada sintoma, ele representa o 
grau de importância do sintoma. Por exemplo, 
convulsões é um sintoma mais relevante que 
espirros, porém, para determinado diagnóstico o 
médico pode julgar que o sintoma espirros tem uma 
importância maior do que a padronizada pelo 
sistema. Então, ele pode alterar o peso intrínseco do 
sintoma clicando sobre o item modificar 
importâncias, selecionando o sintoma a ser 
alterado e mudando o seu valor.  

Após o processamento, são mostradas as 30 
primeiras hipóteses de diagnóstico obtidas pelo 
sistema, em ordem decrescente de similaridade 
entre um diagnóstico e o quadro apresentado pelo 
paciente, conforme indicado na Figura 2. 
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Discussão e Conclusões 
 

Uma segunda opinião em casos de difícil 
diagnóstico é uma prática adequada que nem 
sempre pode ser realizada. Sistemas de auxílio ao 
diagnóstico são uma alternativa de consulta, porém 
deixando a cargo do médico a decisão final. 

Na área da saúde utilizam-se sistemas de 
apoio à decisão como ferramentas capazes de 
reduzir erros e custos [11]. 

A disponibilização de um sistema brasileiro de 
auxílio ao diagnóstico clínico na Internet permitirá a 
viabilização de informação a comunidades isoladas. 
Tal iniciativa tem o potencial de servir como um 
ponto de referência para casos clínicos que exijam 
uma pesquisa mais diferenciada. 
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Resumo – A eletromiografia de superfície (sEMG) é uma ferramenta poderosa na análise do sistema 
muscular humano. Nos últimos anos, o uso da sEMG vem crescendo e novas ferramentas estão sendo 
desenvolvidas para sua análise. O propósito deste artigo é apresentar uma nova ferramenta para o 
processamento de sinais de eletromiografia: EMGLab. Desenvolvido em linguagem MATLAB, o EMGLab 
possui uma interface amigavel que ajuda o uso do processamento digital de sinais para pesquisadores que 
não estão familiarizados com esse tipo de ferramenta.  
 
Palavras-chave: Processamento Digital de Sinais, Eletromiografia, Análise de Fourier, Análise de Wavelets 
 
Abstract -  The surface electromyography (sEMG) is a powerful tool for the analysis of human muscular 
system. In the past few years the use of sEMG has been growing and new tools have been developed for its 
analysis. The purpose of this paper is to introduce a new electromyography signal processing tool: EMGLab. 
Developed in MATLAB language, EMGLab has a friendly interface, which facilitates its use by researchers 
not familiar with digital signal processing tools. 
 
Key-words: Digital Signal Processing, Eletromyography, Fourier Analysis, Wavelets Analysis 
 
 
Introdução 
 
Nos últimos anos, a eletromiografia de superfície 
(EMG-S) vem se tornando uma técnica muito 
utilizada na pesquisa e no tratamento de diversas 
disfunções musculares. Por ser uma técnica 
segura, de fácil utilização e não-invasiva, ela vem 
ganhando espaço no monitoramento da atividade 
elétrica proveniente dos músculos. As mais 
variadas áreas de conhecimento utilizam os sinais 
de EMG como ponto de partida na análise de 
diversas funções e disfunções do sistema 
muscular humano. Estudos recentes relacionam o 
processo de fadiga muscular com um 
deslocamento do conteúdo espectral do sinal [1] a 
[9]. Outras pesquisas destacam a importância 
desses sinais na reeducação neuromuscular de 
pacientes que possuam músculos hiperativos por 
meio de biofeedback eletromiográfico [10]. 
Entretanto, o sinal obtido através do EMG-S é de 
análise muito mais complexa quando comparado 
a outros registros. Ele não representa a atividade 
elétrica de apenas uma unidade motora mas, sim, 
de uma grande quantidade de sinais vindos de 
músculos vizinhos e até do coração, fenômeno 
conhecido como crosstalk. Fatores como carga 
de trabalho, comprimento da fibra muscular e 
impedância intereletrodos influenciam o aspecto 
do sinal [11]. Além disso, não existe padronização 

para os sítios de colocação dos eletrodos, o que 
dificulta a comparação dos resultados. 
Oportunamente, diversas técnicas, como a 
análise por análise de Fourier e por Wavelets, 
vêm contornando alguns desses problemas, 
facilitando a utilização do EMG-S. 
Apesar da diversidade e das especificidades das 
ferramentas de processamento assim criadas, 
muitas delas têm aplicação sistemática e já 
podem ser classificadas como ferramentas de uso 
comum pela maioria dos que trabalham com o 
EMG-S. O problema é que elas se encontram 
pulverizadas nos diversos programas disponíveis, 
dificultando o seu uso, bem como a integração e 
a compatibilização dos formatos dos arquivos 
utilizados. 
Este projeto apresenta o EMGLab, um pacote 
para processamento de sinais eletromiográficos 
desenvolvido em linguagem Matlab 6.5 
(Mathworks, Inc.). Por meio de uma interface de 
fácil utilização, o sistema se propõe a integrar, em 
um único pacote, as ferramentas mais comuns 
para pré-processamento, processamento e 
análise de sinais EMG-S. 
 
Metodologia 
 

Primeiramente, foi definido como o 
programa seria estruturado e quais ferramentas 
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este disponibilizaria para e atender as 
necessidades dos mais diversos pesquisadores 
da área. 
Com o intuito de facilitar a navegação entre as 
diversas ferramentas do programa, ele foi dividido 
em módulos principais, cada um abordando um 
tipo distinto de processamento. Esses módulos 
podem ser acessados separadamente por meio 
de uma tela inicial, na qual estão indicadas quais 
algoritmos estão contidos em cada módulo. O 
pacote foi desenvolvido integralmente em 
linguagem MATLAB, versão 6.5, (Mathworks, 
Inc.). 
Testes iniciais do pacote foram realizados 
utilizando-se sinais captados de contrações 
isométricas e dinâmicas. Para a validação do 
pacote, ele foi distribuído juntamente com um 
questionário a alguns pesquisadores da 
Universidade de Brasília que trabalham com o 
tema. As diversas sugestões recebidas serviram 
para a eliminação de problemas e o 
aperfeiçoamento do produto. Por fim, foram 
executados testes de campo em diversos 
laboratórios de pesquisa. Os resultados foram 
comparados com os obtidos nas bibliografias 
especializadas com a finalidade de validar os 
algoritmos utilizados.  

 
Resultados 
 
A interface gráfica do programa foi implementada 
em módulos, com a finalidade de facilitar a 
navegação do usuário entre os mais diversos 
tipos de processamento. O programa foi dividido 
em quatro módulos principais: condicionamento 
do sinal, análise e processamento temporal, 
análise e processamento freqüencial e análise e 
processamento tempo-freqüencial. Estes módulos 
podem ser acessados separadamente por meio 
da tela inicial do programa. O diagrama de blocos 
a seguir ilustra a estrutura do programa. 
 

 
 
Figura 1: Estrutura do EMGLab 
 

A Figura 2 apresenta a interface de apresentação 
do programa EMGLab. 
 

 
 
Figura 2: Interface inicial do programa EMGLab 
 
No primeiro módulo (Condicionamento do Sinal), 
foram incluídos algoritmos de pré-processamento 
como normalização e recorte do sinal. Também 
foram incluídas funções de filtragem, tanto rejeita-
faixa de 60 Hz, como filtragem passa-faixa, com 
ajuste da banda passante do sinal. 
Esses algoritmos auxiliam a eliminar informações 
não utilizadas na análise dos sinais de EMG-S, 
como o ruído proveniente da rede elétrica e 
ruídos de alta freqüência, além de, adaptar o 
formato do sinal para sua utilização nos demais 
módulos.  
O usuário pode, a partir desta interface, 
selecionar os tipos de normalização, parâmetros 
dos filtros, faixa do sinal a ser adaptada, entre 
outras opções. 
Para que o sinal possa ser utilizado no restante 
do programa, ele deve passar, inicialmente, por 
este primeiro módulo.  
 

 
 
Figura 3: Módulo de condicionamento do sinal 
 
A Figura 4 apresenta uma janela típica do 
segundo módulo ,onde foram incluídos algoritmos 
de análise temporal, entre eles média móvel, 
valor rms (raiz quadrada do valor quadrático 
médio) com janela móvel, ajuste de curva e 
histograma.  
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Esses algoritmos são, em geral, simples de se 
computar  e proporcionam uma idéia básica 
relacionada aos níveis de contração muscular, 
coordenação neuro-muscular,  controle motor,  
relação EMG/Força ou a participação muscular no 
movimento humano.  
Pode-se, a partir da interface do programa, 
selecionar os parâmetros significativos dos 
diversos algoritmos implementados.  
 

 
 
Figura 4: Módulo de análise e processamento 
temporal 
 
No terceiro módulo do programa (Figura 5), foram 
incluídos algoritmos de análise e processamento 
no domínio da freqüência. O módulo permite o 
cálculo da densidade espectral de potência, e do 
modelo auto-regressivo. 
Mecanismos como a freqüência de disparo das 
unidades motoras ativas, o número e tipo de 
unidades motoras recrutadas ou a sincronização 
de disparos das diferentes unidades motoras 
podem ser observados através do espectro do 
sinal. Esse tipo de análise também é importante 
para caracterizar os diferentes músculos 
estudados.  
O módulo permite que sejam escolhidos os tipos 
de janela, a intercessão entre as janelas, a 
quantidade de pontos da DFT (“Transformada 
Discreta de Fourier”) e a quantidade de pólos do 
modelo auto-regressivo, entre outros. Também 
está disponível a verificação da porcentagem de 
potência nas faixas de freqüência selecionadas 
pelo usuário.  
Pelo fato do sinal de EMG-S não ser estacionário, 
os algoritmos apresentados nesse módulo nem 
sempre podem ser executados no trecho 
completo, restringindo-se ao trecho quase-
estacionário. Nesse sentido o sinal pode ser 
percorrido janela por janela, em toda a sua 
extensão, possibilitando sua avaliação no tempo. 
 

 
 
Figura 5: Módulo de análise e processamento 
freqüencial. 
 
No último módulo do programa, representado nas 
Figuras 6 e 7, foram incluídos algoritmos de 
análise e processamento tempo-freqüencial. Esse 
módulo está dividido em duas partes: análise por 
meio de transformada Fourier e análise por meio 
de Wavelets. Na primeira parte, pode-se verificar 
como a densidade espectral de potência do sinal 
muscular varia com o tempo, por meio do 
espectrograma. Também, pode ser analisado o 
processo de fadiga muscular por meio do cálculo 
da freqüência média do sinal, verificando sua 
variação com o decorrer do processo de fadiga. 
O usuário pode escolher opções como o tipo de 
janela, o número de pontos utilizados no cálculo 
da DFT e o número de pontos sobrepostos entre 
as janelas.  
 

 
 
Figura 6: Módulo de análise e processamento 
tempo-freqüencial por Fourier 
 
Na segunda parte do módulo (Figura 7), pode-se 
analisar a variação do espectro do sinal por meio 
do escalograma, ou seja, utilizando a 
transformada contínua de wavelets. O 
escalograma difere do espectrograma pela 
capacidade de variação da resolução utilizada de 
acordo com a freqüência analisada. Essa 
capacidade de multi-resolução faz desse 
algoritmo um dos mais poderosos na análise dos 
sinais de EMG-S.  
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Para a utilização desta ferramenta, o usuário 
pode escolher uma entre as diversas funções 
básicas (mães) disponíveis. 
 

 
 
Figura 7: Módulo de análise e processamento 
tempo-freqüencial por Wavelets 
 
Discussão e Conclusões 
 
O pacote EMGLab está pronto para ser 
distribuído, pois os testes de laboratório 
revelaram uma boa aceitação pelos 
pesquisadores convidados a testá-lo. Como 
conseqüência disso, será iniciada, brevemente, a 
fase de registro do produto no INPI (“Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial”). Como outra 
frente de trabalho, estão sendo estudadas formas 
mais adequadas para uma distribuição mais 
ampla do software. A fim de se gerar um produto 
bilíngüe, está sendo produzida uma versão em 
língua inglesa. 
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Introdução 
 

O projeto que deu origem aos módulos 
interativos de Anatomia Seccional surgiu durante 
o planejamento do ciclo didático de Anatomia 
Topográfica dos Membros do 1o Ano do curso de 
Medicina. Havia a necessidade de complementar 
o conteúdo de Anatomia Topográfica com tópicos 
de Anatomia Seccional devido à importância do 
conhecimento das partes do corpo humano em 
secções. Este é o substrato anatômico necessário 
para interpretação dos exames de imagem, cada 
vez mais importantes para a prática médica [1]. 
Surgiu a idéia de formular um módulo de ensino 
composto por peças anatômicas e esquemas que 
pudesse ser utilizado em aulas teóricas e práticas 
presenciais, além de ser disponibilizado via 
Internet como fonte de referência e estudo fora 
dos horários de aula. Desta forma a versão digital 
do módulo de ensino deu origem aos módulos 
interativos de anatomia seccional. Cada módulo é 
um material didático multimídia, criado em 
ambiente de hipertexto para possibilitar a busca 
ordenada de informação, através de uma 
interface amigável e de fácil exploração pelos 
estudantes. Estes módulos de estudo ampliam o 
acesso ao material didático utilizado 
presencialmente no Laboratório de Anatomia para 
o estudo da Anatomia Seccional e constituem 
uma fonte de consulta adicional, além da 
bibliografia recomendada.  
 
Metodologia 

Desde o momento de sua idealização, o 
objetivo deste material foi estruturar o conteúdo 
de tal forma que o estudante pudesse ter acesso 
ao assunto como um todo ou selecionar apenas 
um tópico de interesse particular. O ambiente de 
hipertexto se adequou perfeitamente a este 
objetivo tornando possível concatenar o raciocínio 
do estudante, o que facilita sua compreensão 
sobre o tema mesmo sem o auxílio presencial do 
docente. 

Os módulos de anatomia seccional estão 
integrados a partir de uma janela inicial onde o 
estudante deve selecionar a parte do corpo que 
deseja estudar. Até o momento estão disponíveis 
os módulos de membro superior e inferior. Na 
seqüência, é apresentada ao usuário uma 
ilustração da parte do corpo selecionada com 
diversos níveis de secção (Figura 1).  

 

Figura 1 – Janela inicial do módulo de anatomia 
seccional do membro inferior. Os níveis de cada 
secção estão indicados pelas linhas negras e 
ligados à próxima janela por um hiperlink. 
 

Podem ser estudados todos os níveis de 
corte ou apenas algum de interesse particular. 
Uma vez selecionado o nível de secção, 
apresenta-se uma janela com o material 
anatômico fotografado, um esquema em linhas da 
secção com todas as estruturas e indicações que 
devem ser estudadas e um link de acesso ao 
teste de conhecimentos que é um instrumento de 
auto-avaliação (Figura 2). Tanto a foto quanto o 
esquema podem ser ampliados para estudo com 
maior detalhe. Na mesma janela existem também 
links de navegabilidade que permitem a alteração 
do nível de secção estudado e um canal de 
comunicação com o professor por meio de 
mensagem de texto enviada por e-mail.  

Figura 2 – Janela do nível de secção selecionado. 
A fotografia e o esquema de linhas podem ser 
ampliados para estudo pormenorizado da secção. 
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No teste de conhecimentos o aluno irá 
encontrar o mesmo material estudado 
previamente no laboratório de anatomia e no 
módulo interativo. No nível que acabou de ser 
estudado, o aluno deverá identificar estruturas 
marcadas com pontos, mimetizando uma prova 
prática tradicional. Cada estrutura perguntada é 
sorteada de forma dinamicamente randômica com 
respeito aos pontos apresentados, tornando 
impossível a repetição de uma mesma seqüência 
de perguntas a cada estudo. Os módulos foram 
projetados para funcionarem da mesma forma 
nas mídias Internet e CD-Rom. 

Figura 3 – Janela do teste de conhecimentos. 
 
Na busca de respostas tecnológicas para 

esta demanda, consideramos o produto FLASH 
MX da Família Macromedia MX™, um conjunto 
completo de desenvolvimento de aplicativos, que 
propicia experiências mais interativas e mais 
produtivas para o usuário, criando um ambiente 
dinâmico de interatividade em tempo real, 
reduzindo o número de etapas e aumentando a 
satisfação do usuário. A grande vantagem desses 
aplicativos se encontra na redução de custos 
operacionais através do chamado “Rich Client”. 
Através dessa tecnologia, o uso de largura de 
banda e a carga do servidor sofrem significativa 
redução. O processamento passa para o lado do 
cliente, produzindo menor solicitação ao servidor 
e transferência de dados compactados. 

Essa tecnologia tem o potencial de 
incorporar o uso de elementos gráficos móveis, 
vídeo, áudio e comunicação bidirecional em 
tempo real; possui em seu conteúdo animações 
compactas baseadas em vetor. A linguagem 
utilizada no desenvolvimento é o Action Script 2.0 
(orientada a objeto), nativo do software. Para o 
desenvolvimento deste projeto, foram seguidas as 
seguntes etapas: 

1. Preparação das peças anatômicas que 
constituem cortes transversais das diversas 
partes do corpo e documentação fotográfica. 

2. Preparação dos esquemas em linhas 
com todas as indicações com o programa 
CorelDRAW®. As estruturas foram nomeadas 
segundo a terminologia anatômica atual, de 

acordo com Atlas específicos de anatomia 
seccional [2], [3]. 

3. Digitalização das fotografias das peças 
anatômicas através de scanner, no formato TIFF, 
e tratamento das imagens com o software Adobe 
Photoshop. Armazenamento das imagens 
tratadas no formato JPG. 

4. Criação do Template padrão em Vetor, 
através do Macromedia Flash MX. 

5. Programação, através de Action Script 
2.0, de todas as funções do software, seguindo 
padronização, uniformidade e documentação a 
fim de facilitar futuras manutenções e possibilitar 
a re-utilização da mesma estrutura para a 
implementação dos novos módulos. 

6. Publicação de Arquivos SWF para a 
Internet e de Arquivos Projetores (EXE) para sua 
aplicação em CD-Rom . 

Para a visualização dos filmes gerados no 
formato SWF (Internet), o usuário deverá ter o 
PLUGIN FLASH PLAYER, instalado em sua 
máquina. Por sua vez, com arquivos executáveis 
criados pelo Projetor do Flash, não se faz 
necessário ter o plugin instalado. 

 
Resultados 
 
Os módulos de anatomia seccional dos membros 
foram utilizados com sucesso no ano de 2003 
para o ensino médico de graduação. Foram 
acessados aproximadamente 1300 vezes desde o 
dia 15/05/2003. Sua utilização aliada às aulas do 
curso presencial facilitou a assimilação e a 
fixação do conteúdo ministrado. 
 
Discussão e Conclusões 
O projeto dos módulos de anatomia seccional 
visa abranger todas as partes do corpo. 
Atualmente já existe material anatômico 
fotografado para esta finalidade sendo necessário 
o processamento e montagem dos módulos de 
tórax, abdome, pelve, cabeça e pescoço. Este 
material é um instrumento didático altamente 
eficaz como apoio ao ensino presencial por suas 
características de interatividade que tornam o 
ensino mais dinâmico e atrativo. 
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CBIS’2004 1028

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo -. Este estudo é um primeiro passo no entendimento do trabalho colaborativo entre médicos e as 
discrepâncias importantes entre as presunções do prontuário em papel e a forma como médicos realmente 
usam e comunicam a informação do paciente. Nós nos baseamos em três tipos de dados: observação de 
consultas, entrevistas com médicos e analise de documentos. As observações das consultas tiveram como foco 
principal à descrição de situações de difícil colaboração entre médicos através do prontuário. Três fatores sobre 
as informações contidas no prontuário que não facilitam a colaboração entre os médicos, foram discutidas: falta 
de informação sobre as hipóteses diagnósticas, falta de informação sobre terapêutica usada e medicações e 
inadequação da forma de coleta e apresentação dos dados.   
 
Palavras-chave: praticas de trabalho colaborativo, integração, prontuário do paciente.  
 
Abstract -.This is a first step toward understanding the collaborative work among physicians, and the 
conceptuals distances between the presuppositions behind a patient record and the way communication about 
the patient really works. We used the types of data: observations of consultations, interviews with the physicians 
and document analysis. 
 
Key-words: collaborative work practices, integration, patient record. 
 
 
Introdução 
 

Para que pessoas em um mesmo local ou 
geograficamente distribuídas trabalhem de forma 
cooperativa, é necessário que exista um ambiente 
computacional de apoio à comunicação entre elas. 
A área de pesquisa que investiga os processos de 
apoio à cooperação e, conseqüentemente, 
possibilita o trabalho, a produção conjunta e a troca 
de informações, denomina-se Trabalho Cooperativo 
Suportado por Computador ou CSCW (1). 

Inicialmente é preciso compreender o 
domínio, suas principais características e o modo 
de interação entre os usuários. Para tanto, é 
necessário que se tenha conhecimento geral sobre 
as atividades desempenhadas e sobre o grupo, 
seus objetivos e sua estrutura. (2)  

Segundo Terveen (3), ao entender como 
pessoas trabalham sozinhas e em grupos, 
pesquisadores de CSCW e HCI ou Human-
Computer Interaction podem juntos desenvolver 
novas tecnologias que preencham a lacuna 
existente entre os aspectos sócio-humanos e 
computacionais. O intuito é permitir uma natural e 
harmoniosa integração de sistemas computacionais 
ao ambiente de trabalho.  

Alguns estudos sobre trabalho colaborativo 
médico revelam discrepâncias importantes entre as 
presunções do papel do prontuário eletrônico em 

conseguir a integração entre diferentes serviços(4). 
Outros estudos analisam as limitações de sistemas 
de prontuário eletrônico quando são usados por 
grupos interdisciplinares(1,5) Nesta pesquisa 
estamos interessados em como médicos extraem 
informação de prontuários (neste caso em papel) 
para avaliar um paciente novo (para eles). Pode-se 
entender como sendo uma colaboração através do 
tempo: um primeiro médico atendeu um paciente 
por algum tempo, registrou informações sobre ele 
no prontuário, e um segundo médico, usando 
apenas o prontuário, precisa se inteirar da condição 
e situação do paciente. Como veremos neste artigo, 
as informações normalmente disponíveis em 
prontuários não são suficientes para que essa 
colaboração através do tempo seja efetiva. 

Um entendimento das limitações do 
prontuário em papel pode ser relevante no projeto 
de prontuários eletrônicos de forma a potencializar 
esse tipo de colaboração.  
 
Metodologia 
 

Este estudo foi realizado no período de 
janeiro a maio de 2004 no Ambulatório de 
Neurologia Geral do Departamento de Neurologia 
da Universidade Federal de São Paulo – Hospital 
São Paulo (HSP). Algumas das características 
deste ambulatório são: pacientes crônicos 
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atendidos por longos períodos de tempo e a uma 
equipe médica que é trocada a cada 2 meses 
devido ao cronograma de estágios da residência 
médica na qual estão inseridos.  

Nós nos baseamos em três tipos de dados: 
observação de consultas, entrevistas com médicos 
e analise de documentos. Tivemos acesso ao 
prontuário dos pacientes atendidos, tanto o 
especifico da neurologia quanto o geral do HSP. 

Foram 14 relatos de histórias e mais de 
21horas de observação. As observações das 
consultas tiveram como foco principal à descrição 
de situações de colaboração entre médicos através 
do prontuário nos casos atendidos. Após a 
observação das consultas algumas questões foram 
feitas aos médicos que atenderam os pacientes a 
fim de obter um entendimento melhor do caso.  

A seguir estão descritos dois dos 
atendimentos e discussão observados, entre 
médicos do Ambulatório Geral de Neurologia. 
 
Casos 
 
Caso 1  
“.....paciente MHL 37 anos acompanhada 
atualmente na Neurologia e em outros setores do 
HSP (Hospital São Paulo). O médico leu a história 
em voz alta para a paciente e verificou se havia os 
mesmos sintomas e se a queixa principal se 
mantinha. A paciente relatou que a dor nas pernas 
estava cada vez mais forte, no prontuário da 
paciente estava descrito que o exame físico estava 
normal. O médico não encontrou o diagnóstico 
topográfico da doença no prontuário. A paciente 
reclamou que só havia feito um único exame desde 
o começo do tratamento. O medico perguntou a 
paciente a respeito de dores extras, aftas, urina e 
fezes. A paciente respondeu que estavam normais. 
O médico não escreveu esses dados no prontuário. 
A paciente relatou dificuldade de vir à consulta 
psiquiátrica e, que faltara a algumas além de ter 
parado de tomar as medicações prescritas. O 
médico chamou o médico chefe do serviço para 
discutir o caso. O médico relatou o. caso desde o 
inicio e o médico chefe disse que não estava 
entendendo nada. Então o médico recontou o caso 
de forma mais clara, relacionando 
cronologicamente a evolução da doença a 
diagnósticos e exames...” 
 
Caso 2 
“....Médico leu as três consultas anteriores do 
paciente MRS com 91 anos que é acompanhado 
em outros setores do HSP (cardiologia, urologia e 
geriatria) desde 1990. No prontuário do hospital, 
esta diagnosticado, insuficiência coronariana (IC), 
hipertensão (HAS) e Mal de Parkinson (MP) desde 
1990. No prontuário especifico da neurologia (pasta 
da neurologia) esta escrito que o paciente tem 

diagnosticado MP há 2 anos. O médico sugeriu que 
a hipótese diagnóstica de MP fosse de dois anos e 
não de 10 anos. O médico chefe que estava na sala 
e conhecia o caso mais profundamente sugeriu que 
a história da doença tivesse 10 anos, os familiares 
concordaram. O médico relatou o que estava 
escrito na 1º consulta e o chefe refutou alguns 
achados. O médico relatou as medicações e as 
dosagens e que o paciente havia parado as 
medicações. O médico chefe relembrou que o 
paciente parou a medicação por conta da prova 
terapêutica. O médico chefe relatou sobre o quadro 
especifico do paciente e a relação com a idade...” 
 
Analise 

A seguir iremos discutir três fatores sobre 
as informações contidas no prontuário que não 
facilitam a colaboração entre os médicos: 

1- Falta de informação sobre a Hipótese 
Diagnóstica. 

2- Falta de informação sobre terapêutica usada e 
medicações. 

3- Inadequação da forma de coleta e apresentação 
dos dados  

1- No Caso 2 a hipótese diagnóstica não é 
colocada no prontuário, (“...No prontuário especifico 
da neurologia (pasta da neurologia) esta escrito que 
o paciente tem diagnosticado MP há 2 anos..”). A 
elaboração da hipótese diagnóstica não é levada 
em consideração, somente o diagnóstico definitivo. 
A hipótese é esquecida no decorrer do tempo. O 
porque da hipótese ter sido esquecida e retirada do 
prontuário também não esta escrito. Foi necessário 
checar as informações do prontuário junto aos 
familiares (“...que a história da doença tivesse 10 
anos, os familiares concordaram..”).  

2- No Caso 2 a prescrição medicamentos é 
tratada de forma pontual, o que o paciente tomou, o 
que o paciente toma. Já o que o porque de se ter 
escolhido entre uma ou outra medicação, alteração 
de posologia, e provas terapêuticas, foram 
suprimidas dos prontuários, ficando a critério do 
médico chefe lembrar o motivo da interrupção do 
tratamento (“...O médico relatou as medicações e 
as dosagens e que o paciente havia parado as 
medicações. O médico chefe relembrou que o 
paciente parou a medicação por conta da prova 
terapêutica...”). 

3- No Caso 1, O médico colocou 
informações não relevantes sobre a paciente no 
prontuário, além de apresentar dificuldade em 
recontar a história de forma organizada e resumida. 
Foi necessária a reorganização cronológica das 
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informações contidas no prontuário na hora de 
contar o caso para outro médico.  

Este caso é o mais fluido e de difícil 
interpretação sobre a real forma de se obter 
informações concisas e necessárias para seu 
entendimento. 
 
Discussão e Conclusões 
 

A pratica médica varia enormemente 
através de diferentes setores, departamentos, 
hospitais e especialidades. (6,7,8) 

Esta variação na prática traduz também em 
uma variação correspondente ao uso e ao tipo de 
fonte de informação. 

Também devem ser levadas em 
consideração as características da situação de 
trabalho dos setores e especialidades médicas. O 
Pronto Socorro de um Departamento Medico é um 
ambiente marcado por improvisação constante para 
lidar com os eventos não planejados dos pacientes 
atendidos. Em conseqüência, muito do registro 
clínico ocorre de forma paralela e incompleta, pois 
muitas vezes mesmo não terminado de atender um 
paciente sua atenção já seja deslocada para o 
seguinte. 

O Departamento de Neurologia: dominado 
por pacientes crônicos que requerem discussões 
extensivas, coletivas e interdisciplinares entre os 
profissionais de saúde para a melhor que a tomada 
de decisão. Muito das informações dos pacientes 
ficam retidas junto ao médico chefe que vê todos os 
casos continuamente. De certa forma a 
profundidade das discussões e da solução do caso 
ficam na dependência da memória e do grau de 
conhecimento do médico chefe do serviço. 

Há discrepâncias importantes entre os 
dados coletados no prontuário de papel do paciente 
e as informações necessárias para se conseguir a 
integração entre médicos e o modo como os 
médicos realmente usam e comunicam a 
informação do paciente. O que esta escrito é 
substancialmente diferente do que é falado. 

Outro ponto a ser levado em consideração, 
é o registro do paciente feito em papel. Este tipo de 
registro possui características particulares e que 
merecem ser discutidas. 

A falta de integralidade do registro de papel 
permite-nos agir com omissão ao atendimento do 
paciente, fornecendo apenas um esboço racional 
para justificar decisões administrativas. Esta 
omissão é importante não somente para a 
atribuição de culpa, mas através do seu modo 
visual, vai guiando e induzindo as ações dos outros 
na atividade de “dar uma olhada”. (9) De forma 
pragmática o prontuário em papel reproduz 
informações redundantes fragmentadas e 
ambíguas sobre o paciente. (10) 

Parece óbvio, que o registro médico, seja 
entremeado com trabalho médico em muitas 
camadas, porém sua funcionalidade complexa é 
refletida na dificuldade de classificar um registro 
(eletrônico) do paciente. Se for meramente uma 
base de dados, ou talvez um “knowledge-work 
system”? Ou talvez parte de um sistema de 
informação da gerência, ou a base para um sistema 
de apoio a decisão ou até mesmo a base de um 
sistema de workflow? (11). 

Por outro lado estes fatos, conduzem-nos a 
duvidar que o prontuário médico eletrônico possa 
garantir os benefícios prometidos a menos que haja 
uma compreensão melhor do trabalho que estão 
pretendidos suportar e os processos usados em 
seu desenvolvimento e distribuição tornem os 
usuários significativamente mais participativos. 
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Introdução 
 

Na concepção do Sistema Único de Saúde 
(SUS), um dos objetivos básicos do Sistema de 
Informação em Saúde é possibilitar a análise da 
situação de saúde no nível local; análise essa que 
tome como referencial microrregiões homogêneas 
e, necessariamente, leve em consideração as 
condições de vida da população no processo 
saúde-doença [1]. 

Consta da Lei nº. 8.080, no Capítulo IV – Da 

competência e das atribuições do SUS, na Seção I, 
Art. 15, IV: “... organização e coordenação do 
sistema de informação em saúde”.  

Assim, no Brasil, existem 6 principais 
sistemas de informação em saúde: o Sistema de 
Informações sobre Mortalidade (SIM), o Sistema de 
Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), o 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN), o Sistema de Informações Hospitalares do 
SUS (SIH-SUS), o Sistema de Informações 
Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS) e o Sistema de 
Informação da Atenção Básica (SIAB), este último 
de implantação recente [2,3,4]. 

Este trabalho visa uma análise quantitativa 
dos trabalhos publicados no Brasil, referente ao 
período de 1986 até 2003, tendo como fonte a base 
de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do 
Caribe de Informação em Ciências da Saúde).  

 
Metodologia 
 

Na primeira etapa, foram selecionados na 
base de Descritores em Ciências em Saúde (DeCS) 
– BIREME – vocabulários estruturados para o uso 
da pesquisa de publicações na base de dados 
LILACS. Foram encontrados os seguintes 
descritores: Sistemas de Informação; Sistemas de 
Informação de Atendimento de Emergência; 
Sistemas de Informação em Atendimento 
Ambulatorial; Sistemas de Informação em Farmácia 
Clínica; Sistemas de Informação em Laboratório 
Clínico, Sistemas de Informação em Radiologia; 
Sistemas de Informação em Salas de Cirurgia; 
Sistemas de Informação Hospitalar; Sistemas de 
Informação Multi-Hospitalar. 

Na busca realizada na base LILACS, no 
período de 1982 até 2003, os mesmos foram 

empregados juntamente com o termo “SUS”, sendo 
este podendo estar como descritor de assunto ou 
não.  

Devido à ausência da maioria dos sistemas 
de informação em saúde no Brasil (SUS) como 
descritores de assunto, foi realizada uma busca 
adicional utilizando “Sistemas de Informação” como 
descritor e “SIM”, “SINASC”, “SIAB”, “SIH”, “SIA” 
como palavras, sem que necessariamente a 
palavra ”SUS” esteja incluída na pesquisa.   

Na segunda etapa, houve um cruzamento 
das buscas, sendo, então, totalizado os trabalhos 
publicados. E a partir da avaliação dos resumos 
dos mesmos, foi discriminado de acordo com os 
Sistemas de Informação em Saúde (SUS) a 
prevalência temática das publicações.   

 
Resultados 
 

Foram publicados, no período de 1982 até 
2003, 126 trabalhos nos formatos de artigos em 
revistas, teses, anais e capítulos de livros (Figura 
1), de um total de 345.829 trabalhos. 

Apenas quatro trabalhos não puderam ser 
contabilizados: três pela ausência do seu ano de 
publicação e outro por não ser uma publicação 
realizada no Brasil.  
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Figura 1 – Publicações nos períodos de 1990 a 
2003. 

 
Como a implantação do SUS deu-se em 

1991, até o ano de 1989 não foi publicado nenhum 
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trabalho relacionado sobre Sistemas de Informação 
em Saúde no SUS, sendo que apenas um trabalho 
foi publicado ano anterior ao da implantação, 
tratando-se de uma questão estratégica para a 
construção do SUS [5]. 

Quanto à prevalência na abordagem do tema 
sobre Sistema de Informações em Saúde – SUS, 
houve maior publicação referente a Sistemas de 
Informação (SI) sem associação específica com 
seus subsistemas (Tabela 1). 

Chamou também atenção a pouca produção 
de trabalhos referentes a alguns dos SIS e estudos 
envolvendo mais de dois sistemas.  
 

Tabela 1 – Distribuição percentual (%) da 
abordagem temática das publicações em 
Sistemas de Informação em Saúde – SUS 

 N % 
Sistemas de Informação (SI) 39 30,95 

SIH/SI 28 22,22 
SIM/SI 13 10,31 

SINASC/SI 11 8,73 
SIA/SI 7 5,55 

SINAN/SI  5 3,96 
SIAB/SI 4 3,17 

Mais de duas sistemas 19 15,07 
TOTAL 126 100 

 
Discussão e Conclusões 
 

A maioria dos Sistemas de Informação do 
SUS não constam como descritores de assunto, 
dificultando a busca temática das publicações,  
Uma razão é pode ser a dependência do DeCS em 
relação ao MeSH, produzido pela National Library 
of Medicine. Os Sistemas de Informação em Saúde 
do SUS devem e podem ser incluídos no DeCS. 

O baixo índice de publicações sobre o 
assunto pode denotar um baixo interesse técnico 
sobre o mesmo. No período com mais publicações 
(2000-2001) sobre o tema, estas representaram 
apenas 0,11% do total da base para o período. A 
inegável importância do tema para a atenção à 
saúde no Brasil e a possibilidade de utilização do 
enorme conjunto de dados disponíveis parecem 
não serem suficientes até o momento para 
despertar o interesse dos pesquisadores. 

Uma análise qualitativa sobre os trabalhos 
publicados poderia aprofundar esta análise. 
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Introdução 
 
  Observa-se que a Internet é um recurso 
valioso para quem não tem as informações que 
precisa ao encontrar um problema na prática. O 
conceito de tempo e espaço foi visivelmente 
modificado por esta tecnologia uma vez que se 
pode estar ligados aos grandes centros de 
pesquisa, às grandes bibliotecas e interagir com 
colegas em tempo real, ou seja, o computador 
permite às pessoas acharem todo tipo de 
informação facilmente [1] [2]. Quando a 
informação está on-line, uma busca adequada 
pode recuperar a informação que se necessita de 
forma muito mais rápida do que quando realizada 
manualmente. Além disso, a Internet e suas 
tecnologias são excelentes ferramentas para a 
divulgação do conhecimento além de possibilitar 
o intercâmbio entre pesquisadores de diferentes 
regiões geográficas.  
 Este artigo apresenta a elaboração e 
implantação do Website do Núcleo de Estudo e 
Pesquisa sobre Informática em Enfermagem 
(NEPIEn) da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, que tem 
como objetivo divulgar o conhecimento produzido 
por este  grupo de pesquisa, por intermédio da 
Internet. 
 
Metodologia 

 
O Website desenvolvido para o -NEPIEn  

possui uma estrutura composta de páginas “Web” 
de conteúdo dinâmico, um banco de dados e um 
programa gerenciador de conteúdo. As páginas 
“Web” e o banco de dados estão armazenados e 
são executados em um servidor Microsoft IIS5 
(“Internet Information Server”) na Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto – USP. Este site  
é gerenciado por meio de uma aplicação 
cliente/servidor disponibilizada na rede interna de 
computadores da Escola, que através de 
formulários adiciona ou modifica os dados no 
banco de dados responsável pelo conteúdo do 
portal. 

A estrutura deste website possui uma 
combinação de HTML (“HyperText Markup 
Language”),  linguagem utilizada para produzir 
documentos “Web”, e ASP (“Active Server 
Pages”),  “scripts” para páginas de conteúdo 
dinâmico, com o objetivo de tornar a informação 

sempre atualizada, aumentando a interação com 
os usuários.  

Como gerenciador de banco de dados, 
para armazenar o conteúdo das páginas, 
materiais didáticos, produções científicas, 
materiais de divulgação de eventos e notícias e 
usuários cadastrados, utilizou-se o Microsoft 
Access®. 

O programa gerenciador de conteúdo, 
desenvolvido em Borland Delphi7, ambiente 
integrado para desenvolvimento de aplicações 
visuais, integrado ao banco de dados Microsoft 
Access® por meio de ODBC (“Open Database 
Connectivity”) que é um método de acesso à 
banco de dados desenvolvido pela Microsoft, 
possui recursos para edição e gerenciamento de 
todo o conteúdo do portal. De forma 
descentralizada, os usuários gerenciadores têm 
total liberdade para incluir e manter todas as 
informações contidas no website. 
 
 
Resultados e discussão 
 

O  website  do NEPIEn está  hospedado 
na página da Escola de  Enfermagem de Ribeirão 
Preto -USP e pode ser acessado no endereço: 
http://www.eerp.usp.br/nepien/.    

 

 
Fig.1  Tela principal do site do Núcleo de Estudo 
e Pesquisa sobre Informática em Enfermagem 
(NEPIEn) da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto – USP, 2004. 
 
 Como pode ser observado na Figura 1, 
apresenta em sua tela principal acesso às 
seguintes informações: Apresentação do Núcleo 
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com o seu objetivo principal; equipe de 
pesquisadores; linhas de pesquisa; link a sites 
diversos de interesse para o desenvolvimento de 
pesquisas, a disciplina de Pós-graduação 
ministrada e produção científica (Figura 2).  
 

 
Fig 2. Tela secundária do site apresentando o 
menu de acesso à produção científica do Núcleo 
de Estudo e Pesquisa sobre Informática em 
Enfermagem (NEPIEn) da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto – USP, 2004.  
 
 Atualmente o website do NEPIEn 
disponibiliza em sua base de dados os resumos 
de uma dissertação de mestrado, quatro teses de 
doutorado e uma de livre-docência; além de 16 
resumos de artigos publicados em periódicos de 
circulação nacional e internacional, sete resumos 
de artigos publicados na íntegra em anais e 
proceedings (alguns podem ser recuperados na 
íntegra), 32 resumos de trabalhos apresentados 
em eventos científicos e o resumo de um livro. 
  
Conclusões 
 
  Com base em tecnologias para o 
desenvolvimento de websites foi possível 
disponibilizar, via Internet, o conhecimento que 
está sendo produzido pelos pesquisadores do  
NEPIEn, além de constituir-se também em 
material de apoio para a ministração  da disciplina 
de pós-graduação Informática aplicada à Saúde 
do Programa de Pós-graduação em Enfermagem 
Fundamental da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão preto – USP. 
 Conclui-se, portanto, que este website  
atinge o objetivo de favorecer a aquisição 
contínua de novos conhecimentos uma vez que 
tem sido pesquisado por diversos profissionais. 
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Resumo - Neste estudo foi elaborada uma revisão sistemática de diversos artigos. Com a intenção de 
sumarizar a literatura encontrada, com o propósito de alcançar o objetivo proposto de elaborar um panorama de 
adesão da tecnologia de computação móvel com o uso de redes wireless, em ambientes hospitalares. Visando 
aumentar a consciência dos médicos sobre os potenciais tecnológicos do uso da computação móvel com redes 
wireless na medicina e incentivar a adoção dessas na prática diária.   
 
Palavras-Chave: Computação móvel, Wireless, handheld.  
 
 
Introdução 
 Os dispositivos móveis como PDAs 
(Personal Digitas Assistants - Computador de mão), 
e outros dispositivos móveis  que fazem o uso da 
tecnologia Wireless, estão se tornando um método 
popular de entrega e troca de informações dentro 
da rotina hospitalar [1, 2]. Fornecer informações em 
tempo real aos profissionais de saúde é um dos 
objetivos dos centros médicos em todo o mundo [3].  
 Muitos anos de experiências usando 
computadores móveis resultaram em algumas 
vantagens como melhoria no tempo consumido 
pela equipe médica como um todo, conformidade, 
qualidade e controle das informações [4-6]. 
 
Metodologia 
 
 A primeira fase do desenvolvimento desta 
revisão literária foi aquisição de conhecimentos e 
informações necessárias para abordar o assunto de 
forma sucinta e alcançar resultados satisfatórios. 
Para isso, foi realizada uma busca de artigos nos 
congressos internacionais, como AMIA e em 
diversos jornais e revistas de informática médica 
internacional. 
 Dentre os mais de 120 artigos pesquisados, 
foi possível chegar a um panorama atual do uso da 
computação móvel juntamente com tecnologia 
wireless. 
 
Uso de Computação móvel em ambientes 
Hospitalares 
  
 Desde a introdução de computadores 
móveis em meados de 1990, os PDAs (Personal 
Digitas Assistants - Computador de mão) 
transformaram-se em uma ferramenta valiosa e 
estão se tornando um equipamento encontrado 

constantemente no bolso dos profissionais de 
saúde, que aprenderam a se beneficiar do 
equipamento para auxiliar na sua rotina diária [7, 8]. 
O uso de computadores móveis ressalta vantagens 
potenciais aos clínicos pois as funções básicas de 
PDAs podem ser completamente valiosas na 
prática médica [4, 9]. Algumas das vantagens do 
uso de computação móvel são: a diminuição do 
tempo desprendido; melhor troca de dados; melhor 
resposta às aberrações e eventos adversos [4]. 
Além disso, o uso de dispositivos móveis diminui a 
probabilidade de perda de informações, que 
passam a ser armazenadas nos próprios 
dispositivos e não em papéis [5]. Todavia, os 
computadores móveis são capazes de coletar 
dados dos pacientes em seus ambientes naturais 
[4, 10]. 

Assim como os dispositivos móveis 
oferecem vantagens, também apresentam 
desvantagens, como: a perda de dados, devido à 
falha do software ou extravio do equipamento [5, 
11]; o tamanho pequeno da tela [11, 12]; 
instabilidades da entrada de textos (ao mesmo 
tempo em que o médico ou o residente podem 
estar atualizando os dados do paciente, uma 
segunda pessoa pode estar fazendo alterações, o 
que pode ocasionar perda de informações durante 
a sincronização) [5]; a memória também se torna 
um ponto importante a ser considerado, pois alguns 
recursos médicos requerem uma grande 
quantidade de memória [5, 13] e;  a dificuldade na 
entrada dos dados também é umas das principais 
limitações [5, 11, 12, 14]. 
 
 
 
 
 

CBIS’2004 1037

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



Tecnologia Wireless 
 
Em 1990, o IEEE (Institute of Electrical and 

Eletronics Engineers), constituiu uma equipe para 
colocar em prática a nova tecnologia denominada 
Padrão IEEE 802.11, esta ficou inerte por 
aproximadamente sete anos [15], mas devido as 
suas vantagens como flexibilidade (sem 
necessidade de cabos) e mobilidade 
(disponibilidade dos dispositivos permanecerem 
conectados ininterruptamente dentro da instituição) 
[16], acabaram saindo do papel e se tornando alvo 
de um crescimento acelerado e uma tendência 
mundial [15]. 

Uma rede sem fio não passa de uma rede 
com fios estendia, ou seja, uma rede wireless 
converte pacotes de dados em ondas de rádio ou 
em infravermelho para poder enviar para os demais 
dispositivos sem fio espalhados ou para os pontos 
de acesso, que servem para a conexão com uma 
rede wired (rede cabeada). Interligando vários 
equipamentos usando o ar como meio de 
transmissão ao invés de cabos [15].  

A tecnologia wireless beneficia a prática do 
uso de PDAs, na medida em que passam a receber 
e transmitir mensagens em tempo real [17]. 

 
Uso de Tecnologia Wireless em Ambientes 
Hospitalares 
 
 Um dos desenvolvimentos recentes é o uso 
da tecnologia wireless para computadores pessoais 
[18].  Com o desenvolvimento dessa tecnologia, 
permite que usuários permaneçam conectados uns 
aos outros nos mais diversos lugares e a qualquer 
momento [18]. 
 Dentro da medicina, o uso de comunicação 
wireless tem um grande potencial de 
desenvolvimento [18] de soluções e tornou-se 
difundido em anos recentes [2]. O uso de 
aplicações, no sentido de auxiliar os profissionais 
da saúde, parecem ser infinitas [18] e se encontram 
em pleno crescimento [12], assim como os 
profissionais de saúde estão se habituando a usar a 
tecnologia portátil na sua rotina [19].  
 O acesso inadequado as informações e 
uma comunicação ineficaz entre os membros da 
equipe médica são eventos freqüentes, causadores 
de inúmeros erros no cuidado ao paciente [2]. Esse 
é um dos problemas que a tecnologia wireless 
aplicada à computação móvel vem tentando 
solucionar [2, 20, 21]. Mas não é só isso, possuem 
o potencial de melhorar significativamente a 
comunicação entre os membros da equipe médica, 
tornando-a mais eficaz e melhorando o cuidado 
para com o paciente [22]. A rotina diária de toda a 
equipe médica é altamente móvel e as suas 

necessidades de acesso a informações e de 
comunicação passam a ser complicadas diante 
desta realidade [6]. Os dispositivos móveis 
conectados com redes wireless aos sistemas de 
informações clínicas, podem fornecer informações 
em tempo real sobre a situação dos pacientes[1]. 
 Além de fornecer diversos benefícios aos 
profissionais da saúde, a tecnologia wireless 
também pode influenciar nas práticas e nos fluxos 
de trabalho de seus usuários. Como por exemplo: 
os residentes tentam tratar da maioria dos 
problemas que os pacientes apresentam antes de 
contatar um médico. Essa prática faz com que o 
médico atenda os focos de problemas principais. 
Entretanto, com a tecnologia wireless, um médico 
em atendimento pode tomar ciência de um 
problema antes mesmo que esse passe pelo 
conhecimento do residente, essa notificação 
adiantada, pode por em distúrbio as rotinas normais 
de trabalho da equipe [1]. 
 
Aplicações 

 
A partir das informações encontradas neste 

estudo, deparou-se com um vasto número de 
aplicações de computação móvel em ambientes 
hospitalares [5, 13, 21, 23-25].   

O Institute of Nursing Science da University 
of Oslo, faz uso de handheld pelo setor de 
enfermagem e ressalta que houve melhora no uso 
de deste dispositivo tanto na qualidade das 
informações quanto a satisfação do paciente [23]. 

O uso de PDA também pode ser 
encontrado no apoio a educação médica. São 
aplicados em prescrição de drogas, interações 
medicamentosas, como demonstrado pela 
University of Minnesota Medical School [26]. O uso 
de PDAs em um hospital por médicos e residentes 
é direcionado para diferentes abordagens. Os 
residentes utilizam com o objetivo de aprender e 
armazenar dados clínicos dos pacientes. Os 
médicos utilizam para funções administrativas, 
calendário e agendas [27]. 

O Departamento de Cirurgia do Aparelho 
Digestivo (CAD) da Universidade Federal do 
Paraná está usufruindo um sistema de Protocolos 
Eletrônicos (SINPE) para apoio à educação e 
pesquisa científica permitindo aos profissionais de 
saúde construir e atualizar os seus protocolos 
online utilizando a Internet, PDAs ou computadores 
de mesa. 

Com relação à tecnologia wireless, depara-
se com uma quantidade menor de aplicações no 
ambiente nacional. Sob o ponto de vista 
internacional, as aplicações de redes wireless para 
os cuidados com os pacientes são numerosas, e as 
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promessas de crescimento da tecnologia são 
grandes [2, 3, 18]. 

A tecnologia wireless usada conjuntamente 
com computadores de mão está evoluindo e 
melhorando [2]. Pode-se encontrar já em plena 
ascensão o PalmCis, desenvolvido pelo 
departamento de Informática Biomédica da 
Universidade de Columbia. Um sistema de 
informações clínicas que fornece dados em tempo 
real à equipe médica [2].  A necessidade de 
informações de pacientes dentro de ambulâncias 
também faz com que a tecnologia seja bastante 
apreciada [28, 29]. 

O protocolo SINPE, está sendo moldado 
para trabalhar usando deste novo recurso 
disponível para o mercado da saúde.  

 
Conclusão 

 
Com base nas informações captadas neste 

estudo, pode-se concluir que o uso de computação 
móvel aliada à tecnologia wireless, tende a 
beneficiar muito a área da saúde como um todo, 
além de estar já em desenvolvimento acelerado e 
possuir uma vasta aceitação, tanto pelos 
profissionais da saúde como pelos pacientes. 
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Resumo - O objetivo deste trabalho é apresentar um quadro geral do desenvolvimento e utilização de 
tecnologia de informação (TI) e sistemas de informação em saúde (SIS). O presente estudo foi elaborado por 
meio de pesquisa bibliográfica e apresenta uma entrevista. A entrevista foi realizada com intuito de caracterizar 
o Centro de Informações e Análises (CIA) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo (HCFMRP/USP). Pode-se concluir que o sucesso da implantação de SIS pode 
levar à redução de custos e melhoria da qualidade do atendimento. 
 
Palavras-chave: Informática Médica, Sistemas de Informação em Saúde, Tecnologia de Informação. 
 
Abstract -  The objective of this work is to present a general picture of the development and use of information 
technology (IT) and information systems in health (ISH). This paper was elaborated by an bibliographical 
research. One interview is presented. The intention of interview was characterize the Analyses and Information 
Center (CIA) of the Hospital das Clínicas from Medical School in Ribeirão Preto (HCFMRP) at São Paulo State 
University (USP) Brazil. The conclusion was that the success of the ISH implantation may lead to the reduction 
of costs and quality improvement of the medical services rendered to patients. 
  
Key-words: Medical Informatics, Information Systems in Health, Information Technology . 
 
 
Introdução 
 

A aplicação de sistemas de informação (SI) e 
tecnologias de informação (TI) na área de saúde 
tem recebido grande destaque nos últimos anos. O 
avanço da medicina no processo de cura do 
paciente pode ser enriquecido com a introdução do 
histórico pormenorizado do paciente em meio 
eletrônico, de sistemas de apoio à decisão para 
diagnósticos e prescrição de medicamentos, de 
banco de dados sobre casos relacionados, dentre 
outros, advindos da introdução de SI e TI. 

Com a utilização desses instrumentos de 
informação, pode-se melhorar a qualidade de 
atendimento ao paciente, facilitar a padronização 
dos procedimentos médicos, além de inter-
relacionar as diversas áreas de uma organização 
de saúde, como agendamento, compras, setor 
financeiro, dentre outras.  

Por conseqüência, o controle e redução de 
custos também poderiam ser significativos. A 
necessidade de controlar o alto custo da 
assistência médica impulsiona o gestor da área de 
saúde na busca da TI com a finalidade de: reduzir 
erros em diagnósticos e prescrições; levar o 
atendimento médico a localidades remotas; 
aperfeiçoar o treinamento da equipe profissional 

envolvida e tornar as informações sobre assistência 
médica mais acessíveis para a população [1]. 

O Ministério da Saúde, Área de Informação e 
Informática em Saúde, apresentou em julho de 
2003 o relatório sobre “A construção da Política de 
Informação e Informática em Saúde do SUS – 
Versão 1.0” [2] com o propósito de disponibilizar 
informações para a melhoria dos processos de 
trabalho em saúde, visando a eficiência e qualidade 
dos serviços individuais e coletivos de saúde. O 
Cartão Nacional de Saúde (CNS) é uma forma de 
disponibilização de dados, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS).  

Essa busca pela informação está sendo 
introduzida aos poucos em diferentes instâncias do 
setor de saúde, tanto público quanto privado. A 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
criada pela Lei 9961/2000, pretende aprofundar a 
discussão sobre a interface SUS-Saúde 
Suplementar [3]. Uma importante ação dessa 
integração poderia ser o compartilhamento de 
experiências, bancos de dados, padrão de 
procedimentos, indicação de diagnóstico e seleção 
terapêutica.    

Os sistemas atualmente se voltam para as 
necessidades assistenciais dos pacientes, como 
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pode ser visto com o desenvolvimento do 
prontuário eletrônico do paciente (PEP). 

O objetivo deste trabalho é apresentar um 
quadro geral do desenvolvimento e utilização de TI 
e SI na área de saúde, com vistas a melhorar a 
tomada de decisão e conseqüentemente a 
qualidade dos serviços prestados ao paciente. 
 
Metodologia 
 

O presente estudo foi elaborado por meio de 
pesquisa bibliográfica. Foram utilizadas bases de 
dados acadêmicas, nacionais e internacionais, bem 
como as páginas na World Wide Web de órgãos 
nacionais envolvidos.  

Uma entrevista foi realizada com intuito de 
obter informações e portanto caracterizar o Centro 
de Informações e Análises (CIA) do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo 
(HCFMRP/USP). 
 
A Tecnologia de Informação em Saúde  

 
De modo geral, pode-se afirmar que a 

tecnologia não é o problema para se fazer a 
integração de sistemas de saúde e sim, um grande 
auxílio para a solução [4]. O poder de 
processamento dos computadores tem dobrado a 
cada ano, e seu custo vem sendo reduzido, 
tornando-o acessível para instituições e população.  

A Internet possibilitou a integração entre 
instituições geograficamente distantes, podendo se 
compartilhar dados clínicos e até mesmo o 
atendimento e monitoramento de pacientes em 
suas residências [4]. Até por trazer informações a 
médicos por meio de consultas a especialistas de 
qualquer outra instituição de saúde do mundo [1]. 

Muitos problemas são encontrados na 
avaliação e seleção do SI mais adequado. Uma 
estrutura de avaliação em [6] foi proposta para 
auxiliar a formulação de questões relevantes, a fim 
de achar métodos e ferramentas adequadas. 

Muitos recursos de tecnologia têm auxiliado o 
provimento de dados do PEP, como a interface 
gráfica. Os sistemas denominados PACS (Picture 
Archiving and Comunication Systems – Sistemas 
de Arquivamento e Comunicação de Imagens) são 
um exemplo de aplicação dessa tecnologia [4]. 
Essas informações do paciente podem ser 
discutidas pela Web com outros especialistas para 
troca de opiniões e auxílio na tomada de decisão. A 
telemedicina pode ser auxiliada por padrões 
mundiais de comunicação digital para imagens 
médicas, como o DICOM (Digital and 
Communication in Medicine), que também opera 
para informações de texto [6]. 

A criação de equipamentos de baixo custo 
para a telemedicina pode ser de grande valia para 
países em desenvolvimento. De acordo com dados 
de 1998 em [7], nos Estados Unidos havia 279 
médicos por 100.000 habitantes, enquanto que 
esse número era reduzido para 56,3 na África do 
Sul, 93,2 no Peru e 13 no Haiti, para igual 
população. Foi observado que em grande parte dos 
estabelecimentos de saúde não há especialistas 
em radiologia, dificultando o diagnóstico do 
paciente. Para auxiliar essa situação, uma câmara 
digital de baixo custo foi criada, cuja imagem pode 
ser gerada indiretamente para JPEG2000, por meio 
de imagem TIFF e uso do software Java JJ2000. 

Além da tecnologia, para haver sucesso na 
implantação do PEP [5] é necessário que haja 
cooperação, disponibilização de programas de 
tratamento (protocolos, guias de conduta, alertas, 
avisos), educação da equipe e implantação de 
normas e padrões tecnológicos e dos dados. É 
importante ressaltar que o sucesso dependerá mais 
das pessoas [5]. 

Um estudo realizado em Harvard, de acordo 
com [1], no qual se constatou que são prejudicados 
200.000 pacientes hospitalizados por ano, devido a 
erros de medicamentos. Esses erros poderiam ser 
minimizados com o auxílio de software que 
orientassem a prescrição de medicamentos.  

A TI pode ser um fator crucial para auxiliar o 
treinamento do corpo clínico e até mesmo dos 
responsáveis por pacientes que recebem 
tratamento em suas casas [1]. A realidade virtual e 
a educação à distância podem ser implementadas 
em programas de capacitação de profissionais de 
saúde. A disseminação de informação, 
principalmente profilática, para a população em 
geral, deve receber especial atenção, podendo ser 
provida pelo sistema de saúde estatal. 

Quanto aos diversos usos de TI e SI na área 
de administração de instituições de saúde, podem 
ser destacadas a economia com a utilização do 
PEP, já que tende a agilizar o tratamento do 
paciente; a solicitação de seguro por via eletrônica, 
o que reduz custos com burocracia; a redução de 
fraudes na assistência médica e por fim a redução 
de custos em várias áreas de apoio, como estoque, 
exames, remédios apropriados, dentre outros [1]. 
Essa otimização faz com que os pacientes recebam 
alta um dia antes que sem o uso de SI. 

Mas ainda há o desafio de manter 
atualizados os SIS. Os processos de tratamento 
médico se modificam por causas internas (novos 
diagnósticos e procedimentos terapêuticos, ou 
mudanças na estrutura departamental) ou externas 
(como pressões econômicas nos hospitais e redes 
integradas de atendimento médico), tornando 
necessário que se faça adaptações rápidas nos SIS 
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para as novas condições. A fim de agilizar essas 
adaptações, foi apresentada uma metodologia para 
a evolução contínua dos dados e procedimentos, 
com a utilização de um SI holístico [8]. 
 
A Informação da Saúde no Brasil 
 

Embora haja uma enorme fragmentação do 
mercado de saúde no Brasil, o SUS ainda é o maior 
pagador de serviços, com cerca de 75% do 
atendimento, o que resulta em cerca de 125 
milhões de brasileiros contra 42 milhões atendidos 
pelo mercado privado [5].  Os dados apresentados 
em [5] sobre a situação brasileira se resumem em: 
cerca de 7.800 hospitais, dos quais em torno de 
80% possuem menos de 100 leitos; cerca de 2.700 
operadoras, das quais 70% possuem menos de 
50.000 vidas e de 6 a 8 milhões de vidas atendidas 
por seguradoras de saúde, que tendem a ser as 
maiores empresas privadas de saúde do Brasil.  

 A regulamentação das operadoras setoriais 
de saúde é realizada pela ANS, que tem por 
finalidade promover a defesa do interesse público 
na assistência suplementar à saúde, inclusive 
quanto às suas relações com prestadores e 
consumidores e contribuir para o desenvolvimento 
das ações de saúde no País [3]. Operadoras de 
Planos de Assistência à Saúde são as empresas e 
entidades que atuam no setor de saúde 
suplementar oferecendo aos consumidores os 
planos de assistência à saúde. 

O Ministério da Saúde (MS) tem criado 
diversos programas e projetos de saúde que 
utilizam TI e SI, como o Sistema de Informação da 
Atenção Básica (SIAB), o Cartão Nacional de 
Saúde (CNS), REFORSUS – Reforço à 
Reorganização do Sistema Único de Saúde, o 
projeto para a Rede Nacional de Informações em 
Saúde (RNIS) e a Política Nacional de Informação e 
Informática em Saúde. Para o acompanhamento, 
implantação e sistematização desses projetos o MS 
conta com o DATASUS que é o Departamento de 
Informática do SUS, de âmbito nacional [9]. 

Esforços no âmbito estadual e municipal para 
a criação de SIS podem ser exemplificados. No 
Estado do Paraná, o sistema de controle de 
informações hospitalares criado em 1993, seguido 
pela implantação da central de marcação de 
consultas, em 1994 [10]. Esse sistema é constituído 
por uma base de dados única e integrada a outros 
setores da Secretaria Municipal da Saúde, incluindo 
o uso de prontuário on-line. No município de 
Ribeirão Preto [11], foi implantado um Portal, 
inserido na página da Prefeitura Municipal, com a 
função de fornecer informações e dados sobre 
novos programas da Secretaria da Saúde.     

A introdução do PEP no sistema de 
atendimento ao paciente pode ter um resultado 
acentuado com a integração a sistemas de apoio à 
decisão (SAD). Em [12], foi comentada a 
importância dessa parceria, uma vez que pode dar 
aos médicos o impulso decisivo para que eles 
passem a acreditar no uso da TI no tratamento do 
paciente. Foi avaliada a forma de introdução destas 
novas tecnologias frente às rotinas pré-
estabelecidas e de difícil substituição sem um 
trabalho de conscientização.  

O estudo realizado em [13] se ateve à 
observação dos impactos gerados pela introdução 
de PEP e SAD na área de saúde. Os 
pesquisadores usaram um programa denominado 
COMPETE (computerization of medical practices 
for the enhancement of therapeutic efficacy), para 
investigar o impacto na eficiência, qualidade no 
atendimento e na privacidade, para se fazer a 
seleção do PEP. 

Outra forma de uso do PEP foi apresentada 
em [14] para aumentar o poder do paciente no 
processo, já que permite a sua comunicação direta 
com os profissionais de saúde. O instrumento foi 
denominado EHR (personal electronic health 
record) e tem a capacidade de integrar o SI clínico, 
com o do paciente e do hospital, podendo até 
enviar lembretes ao paciente sobre programas de 
saúde. Um ponto crítico desse sistema é a 
segurança e gerenciamento de acesso.     

Porém, a implantação do PEP pode ter 
alguns entraves como a “falta de planejamento 
estratégico na implantação do sistema; pouco 
incentivo interno da organização, autonomia dos 
hospitais e, principalmente, falta de planejamento 
do atendimento à saúde da população” [5]. 

Durante o Congresso Brasileiro de 
Informática em Saúde (CBIS), realizado em 2002, 
em Natal-RN, foram apresentados diversos 
trabalhos sobre o desenvolvimento de SIS e PEP, 
com experiências de diversos órgãos e instituições 
do Brasil.  

Muitas iniciativas e contribuições para a 
evolução de SIS foram apresentadas, como os 
trabalhos desenvolvidos na Universidade Estadual 
de Campinas-UNICAMP [15], na Universidade 
Católica de Pernambuco [16], na Fundação 
Oswaldo Cruz [17], no Instituto do Coração (InCor) 
em São Paulo [18], no HC de Porto Alegre-RS [19], 
dentre outros. 

 
O Centro de Informações e Análises do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo   

 
A seguir, será apresentada a entrevista dada 

pelo Diretor de Informática Wilson Moraes Góes, 
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realizada em vinte e nove de junho de 2004, durou 
cerca de duas horas. Procurou-se caracterizar o 
Centro de Informações e Análises (CIA) que é 
responsável pela informatização do HCFMRP/USP.    

 
1. Como surgiu o CIA ? 

Em 1995, foi criada uma Comissão de 
Informática, com atribuições de efetuar um 
diagnóstico e formular uma política de informática 
para a Instituição. Concluiu-se então que a 
informatização não foi implantada por uma direção 
de informática identificada com o HC e foi 
detectada a necessidade urgente de reequacionar 
essa questão, definindo um espaço institucional 
para a mesma.  

Adotada essa política e entendendo a 
informática como alternativa viável para 
gerenciamento, produtividade e transparência das 
atividades, decidiu-se então investir numa Unidade 
de Informática, usando a estrutura do Centro de 
Informações e Análises (CIA), já previsto no 
regulamento do Hospital. O CIA assumia as 
atribuições de gerenciar a informática no Hospital, 
criar e manter uma base tecnologia atualizada e 
desenvolver, "sob medida" sistemas para a 
Instituição, tendo sempre como diretriz, um SI 
Hospitalar integrado. Os profissionais foram 
contratados, na medida da necessidade, pela 
Fundação de Apoio (FAEPA), uma vez que o HC 
não dispunha, em seu quadro de pessoal, de 
profissionais da área de informática.  

Foi realizado um trabalho preliminar visando 
a definição de diretrizes e padronização das 
ferramentas (hardware e software) a serem 
utilizadas. Nesta etapa, buscou-se uma consultoria 
especializada externa. Definiu-se o banco de dados 
relacional Oracle, a linguagem de programação 
Delphi, ferramenta CASE ErWin, tecnologias estas 
padronizadas pelo CIA até a presente data.  

O Hospital possuía, em 1995, cerca de 500 
microcomputadores destinados a automação 
administrativa e aplicações departamentais que 
trabalhavam de forma isolada. Em parceria com a 
Faculdade de Medicina, que contou com o apoio da 
FAPESP, o Hospital investiu na implantação e 
ampliação de uma rede de microcomputadores que 
foi uma das prioridades do CIA. 

 
2. Qual é a missão do CIA ? 

Atuar de forma pró-ativa em todas as 
unidades e setores do HCFMRP, promovendo 
meios e recursos tecnológicos adequados e 
suficientes na busca da excelência em assistência, 
ensino e pesquisa quanto a captura, tratamento, 
armazenamento, segurança, agilidade na 
transmissão e disponibilização das informações, 
nos níveis estratégicos, tático e operacional 

alinhados à missão institucional. Pesquisar e 
divulgar soluções com aplicações na área da saúde 
e suporte à gestão administrativa buscando o 
estado da arte em TI. 

 
3. Qual a visão do CIA ? 

Manter uma equipe engajada, capacitada e 
atualizada, fazendo uso de um parque tecnológico 
(hardware e software) de ponta capaz de manter a 
instituição, o HCFMRP-USP, como centro de 
referência e formadora de opinião na utilização e 
desenvolvimento de SI. 

 
4. Qual a situação atual do CIA ? 

A política adotada de fortalecer equipe 
própria de informática trouxe conquistas 
importantes, embora ainda há grande necessidade 
de avançar, tanto na integração dos sistemas, 
quanto no uso da informática para melhoria da 
produtividade e qualidade dos processos de 
trabalho do Hospital. 

A unificação dos Bancos de Dados HC e 
PRODESP torna-se uma questão fundamental 
pelos problemas hoje enfrentados, dentre eles: 
sistema fragmentado, dupla senha e outros. 

Outra questão importante de ser mencionada 
é a incorporação do Sistema CENTAURO da 
Secretaria Estadual de Transplante, à informática 
local que, se por um lado, destaca e promove o 
serviço prestado pelo CIA, por outro o Hospital 
assume novas responsabilidades pela magnitude 
que o gerenciamento de transplante exige. 

  Ainda, merece toda atenção a necessidade 
de uma Política de Segurança da Informação que 
pela evolução da informática no âmbito hospitalar 
com extensa rede de microcomputadores trouxe a 
tona questões como sigilo, privacidade, segurança 
e qualidade das informações que trafegam. 

Portanto, o planejamento é fundamental. 
Desta maneira, foi elaborado um Planejamento 
Estratégico 2004 – 2006 definindo os objetivos e as 
estratégias para alcança-los. Este plano propõe 
meios para disponibilizar os SI e as informações 
necessárias visando melhorar os processos de 
trabalho, garantindo ganhos de eficiência e 
qualidade mensuráveis e favorecendo a 
humanização dos serviços deste Hospital. 

 
5. Comente sobre um projeto do CIA ? 

O projeto de reengenharia de impressão, em 
que estamos utilizando um dos princípios que 
preconiza o compartilhamento de computadores e 
periféricos a fim de reduzir custos com insumos 
(toner, fita, cartucho, ribbon e etc.) que no ano de 
2003 totalizaram R$ 230.018,79. Outro fator que 
estamos trabalhando é o grande número de setores 
equipados com impressoras com tecnologia a jato 
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de tinta, que tem seus custos de impressão (14%) 
superior a tecnologia a laser.  

 
6. Qual a situação de implantação dos SI ?  
Gestão do paciente (100% implantado) com: 

Registro do paciente; Internação; Pronto 
atendimento; S.A.M.E. – Gerencia o arquivo médico 
do hospital; Ambulatório. Gestão Clínica (30% 
implantado) com: Unidade de Internação; 
Prescrição Médica; Consultório médico.  Apoio a 
Assistência (83% implantado) com: Exames com 
diagnóstico e imagem; Laboratórios; Bloco cirúrgico 
e obstétrico. Gestão de Materiais (100% 
implantado) com: Almoxarifado; Farmácias; 
Compras; Patrimônio. Gestão Financeira (100% 
implantado) com: Contas a pagar e receber; 
Contabilidade; Controle orçamentário; Gestão de 
custos. Gestão de Faturamento (100% implantado) 
com: Convênios e particulares; Internação SUS - 
realiza o faturamento das contas hospitalares do 
SUS (AIHs). Serviços de apoio (40% implantado) 
com: Nutrição e Dietética; Manutenção; Lavanderia; 
Gestão de Recursos Humanos. Os Sistemas 
Informações Gerenciais e também o de Ensino e 
Pesquisa que ainda não tiveram início. 

Dentre os SI, há vinte e oito do CIA, oito da 
PRODESP e seis de terceiros, e com previsão de 
doze serem desenvolvidos pelo CIA. Um total de 
cinqüenta e cinco SI. 

 
7. Como está organizado o CIA ?  

Está subordinado a Assessoria Técnica, o 
CIA possui um Diretor, uma área de 
Desenvolvimento de Software com dez 
empregados, uma área de Administração de Banco 
de Dados com um, uma área de Administração de 
Redes com um, uma área de Suporte e 
Treinamento ao Usuário Final com três, uma área 
de Manutenção de Equipamentos com sete. Um 
total de vinte e três empregados. 

 
8. Quais são os recursos de hardware ?  

Estão na Tabela 1. O total de 
microcomputadores é dado, exceto os da FMRP. 

 
Tabela 1 – Recursos de hardware existentes 

Descrição Aplicação Qtde 
Servidores  6 
Switch  62 
Microcomputadores (-) FMRP 1.400 
Terminais Thin Client 67 
Impressoras  628 
Leitor código de barras  67 

 
 
9. Quais são os recursos de software ? 

Os dados estão apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Recursos de Software existentes 

Ferramentas        Descrição       Qtde  
Banco de Dados Oracle8i produção 2 
Ling. de programação  Delphi 5.0 10 
Modelagem de dados System Architect 5 
Ling. de program. Web Dream Weaver 2 
Gerenciam. de projetos Microsoft Project 98 1 
Design gráfico Corel Draw 1 
Design gráfico Photosop 1 

 
 

10. Como o CIA atinge os seus objetivos ? 
Seguindo o planejamento estratégico, e de 

acordo com o investimento previsto nele, contando 
com o apoio da alta administração; apoio da 
FAEPA; ambiente propício para o desenvolvimento 
técnico profissional; utilização de tecnologia 
(hardware e software) de ponta; ambiente propício 
para o desenvolvimento acadêmico (possibilidade 
de capacitação profissional); funcionários de 
informática engajados e de qualidade; campo de 
pesquisa para os cursos superiores, em especial, 
os instalados no Campus da USP de Ribeirão 
Preto.  

 
Discussão e Conclusões 
 

De acordo com o levantamento realizado 
neste trabalho, pode-se verificar que há estudos 
que procuram definir formas de desenvolvimento e 
implantação de SIS, porém ainda não há um 
consenso quanto ao modelo ideal para o caso 
brasileiro. É importante ressaltar que o modelo 
público brasileiro de gestão da saúde (SUS), por 
representar o atendimento de cerca de 75% da 
população, deve ter um papel considerável no 
gerenciamento da informação em saúde. O setor 
privado precisa estar envolvido para uma maior 
integração.   

A introdução da TI e de sistemas de apoio à 
decisão, clínico e administrativo, pode impulsionar a 
melhora da qualidade do atendimento e da rotina 
de trabalho. A redução de custos pode vir a ser um 
dos principais resultados dessas melhorias.  

As dificuldades de implantação de SI nem 
sempre dependem de disponibilidade de TI, mas da 
resistência a novas maneiras de trabalho e da 
necessidade de sinergia das áreas envolvidas. O 
primeiro obstáculo poderia ser superado com um 
conjunto de técnicas encontradas na área de RH, 
visando o treinamento e a motivação em 
desenvolver um melhor ambiente de trabalho.  

Quanto ao segundo, há uma forte inter-
relação com o clima organizacional, a integração do 
grupo e o desejo de colaboração. Se o clima 
organizacional for favorável, a integração das áreas 
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é facilitada; senão, haverá a necessidade de se 
administrar o conflito para o alcance dos objetivos. 
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Transparência na Recuperação de Dados de Saúde na Internet

Paulo Sérgio Cavalcante Barra, Amilton Souza Martha, Carlos José Reis de Campos
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Resumo -  O crescimento descontrolado da Web aumenta a dificuldade de encontrar informações relevantes.
Em razão disso, foram propostas várias soluções que tentam melhorar a recuperação de informações, como as
ferramentas de buscas que rastreiam a Internet por meio dos hyperlinks (ligações entre páginas de internet)
encontrados em Web Sites armazenando-os em banco de dados.

Quando  um  usuário  efetua  uma  pesquisa  sobre  saúde  na  Web,  os  links  relevantes  nem  sempre
aparecem  na  primeira  página  da  classificação  das  ferramentas  de  busca,  podendo  haver  ordenação
tendenciosa (viés) na apresentação dos resultados que beneficiam laboratórios e empresas, que tem finalidades
comerciais na área de saúde.

Sabemos até o presente momento que as Web Pages são indexadas, mas os critérios de ordenação dos
resultados das ferramentas de buscas são desconhecidos, pois os softwares são proprietários, infringindo o
código de conduta da HON (Health on the Net Foundation), onde um dos príncipios básicos é  transparência,
que só será possível se o algoritmo da ferramenta for Open Source onde todos têm acesso ao algoritmo para
analisar o método utilizado.

Palavras-chave: ferramentas de busca, indexação, robô, sistemas de busca, saúde, internet

Abstract - The uncontrolled development of Web increases the difficulty to find relevant information. As a result,
it has been proposed various solutions to improve the information retrieval, such as the search engines that track
the Internet through the hyperlinks (connection between the pages at Web) found in Web Sites and storing them
in the database.

When a user searches about health in Web, the relevant links are not always shown at the first page in the
search engines,  and they might  influence  the results  to  benefit  labs and enterprises  which have business
purposes in the Health Area.

So far we know that Web Pages are indexed, but the sort criteria that is used in the search engines is
unknown since the softwares are copyrighted, breaking the code of conduct for medical and health Web sites,
the HON (Health on the net), whose basic principle is transparency, that will only be possible if the algorithm of
the tool is subjected to the public analysis of the algorithm.

Keywords: search engines, robots, crawler, spider, indexing, health, web

Introdução

A  origem  da  Internet,  como  a  conhecemos
hoje, remonta aos anos 60, na época da Guerra Fria
entre as duas potências mundiais, os EUA e a União
Soviética, quando as inovações na manipulação de
dados  eletrônicos  provinham  principalmente  de
iniciativas militares.

Conhecida  hoje  como  Internet,  ela  é  um
conjunto  de  redes  de  computadores  interligadas  e
que  tem  em  comum  um  grupo  de  protocolos  e
serviços, de uma forma que os usuários conectados
possam  usufruir  serviços  de  informação  e
comunicação de alcance mundial [1].

Nos  dias  de  hoje,  não  é  mais  um  luxo  ou
simples  questão de vaidade uma pessoa utilizar  e
dominar  as  ferramentas  e  serviços  disponíveis  na
Internet, pois hoje esta rede é  considerada o maior
sistema de comunicação desenvolvido pelo homem,

tendo um número elevado de pessoas on-line, sendo
na américa latina 33.35 milhões e no mundo 605.60
milhões [2].

Com  o  aumento  extraordinário  de
computadores ligados à Internet, a disponibilidade de
informações  também  aumentou  [3].  Como  o
crescimento  da  Internet  é  desordenado,  pela  sua
própria  característica,  a  dificuldade  de  encontrar
informações relevantes, até mesmo por profissionais
especializados, é cada vez maior pois o volume dos
resultados é extenso. Segundo Silveira a maior parte
dos  usuários  visitam  apenas  aqueles  sites  que
aparecem nas dez primeiras posições e os demais
usuários costumam visitar as três primeiras páginas
de  resultados  que  geralmente  contém  os
classificados  nas  trinta  posições  [4].  Nielsen
NetRatings   empresa  que  analisa  a  audiência  da
Internet apresenta em seus resultados que o tempo
da visualização de páginas  no  Brasil  é   59s  e  no
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mundo 45s [5]. Diante do aumento das informações
na  Internet,  várias  soluções  foram  propostas  para
recuperar  informações  relevantes,  como  por
exemplo,  as  ferramentas  que  utilizam  um  tipo  de
programa  automático  conhecido  como  robô ou
spider (aranha)  ou  crawler (rastejador),  que  são
aplicações  que  rastreiam  a  rede  por  meio  de
hyperlinks localizados  nos  Web  Sites  como  o
Googlebot  da  Google.  Outros  exemplos  são  as
ferramentas baseadas em diretórios ou catálogo de
busca  como o  Yahoo e  o  Open Directory -  Dmoz
(http://dmoz.org)  que  possuem  centenas  de
categorias e subcategorias  sobre os mais  variados
assuntos que são devidamente inseridos pela equipe
editorial de acordo com os dados fornecidos durante
o cadastramento. Nesse tipo de ferramenta de busca
uma  boa  classificação  depende  basicamente  da
informação  que  foi  fornecida  como  URL,  título,
descrição e categoria [4] e, por fim, os híbridos que
possuem robôs e diretórios. 

Quando  a  informação  é  muito  específica,
como na área de saúde, onde a transparência e a
confiabilidade dos resultados são fatores decisivos, é
importante  que  sejam  analisados  os  critérios  de
inclusão,  exclusão  e  classificação  dos  dados
coletados pelas ferramentas de busca. 

Até  o presente  momento  não sabemos  com
clareza quais são os critérios de inclusão e exclusão
de  Web  Sites  e  como  é  feito  a  classificação  dos
resultados  obtidos  através  das  ferramentas  de
buscas  proprietárias, como  Google,  Yahoo,  Alta
Vista,  etc.  Conceitualmente  os  modelos  de
recuperação  de  informação  são  teoricamente
conhecidos  e  disponível  na  literatura  especializada
como Vetorial,  Link Análise, Himed, etc.  Como os
algoritmo  de  busca   não é,  em geral,  divulgado,  ,
porque  é  nele  que  está  o  conhecimento  e
consequentemente o diferencial da eficiência de uma
máquina  de  busca,  isto  pode  ocultar  vieses  da
ferramenta  de  busca  e  de   ordenação  dos
resultados,  que  podem   ser  tendenciosos  para  o
benefício  de  empresas  e  laboratórios  biomédicos
interessados no marketing de produtos e serviços na
área  de  saúde,  ou  até  mesmo  Web  sites  que
induzam à prática  ilegal da medicina, infringindo o
código de conduta  da HON.
Princípios da HON [6] 

• Autoridade:  Toda  orientação  médica  ou  de
saúde  contida  no  site  será  dada  somente  por
profissionais treinados e qualificados.

• Complementaridade:   A informação  disponível
no  site  é  concebida  para  apoiar   e  não  para
substituir  o  relacionamento  existente  entre
pacientes ou visitantes do site e seus médicos.

• Confidencialidade:   Será  respeitado  o  caráter
confidencial dos dados dos pacientes e visitantes
de um site médico ou de saúde.

• Atribuições:  Quando  for  o  caso,  a  informação

contida  no site  será  respaldada  por  referências
claras às fontes consultadas. 

• Justificativas:   Quaisquer  afirmações  feitas
sobre  os  benefícios  e/ou  desempenho  serão
respaldadas com comprovação adequada. 

• Transparência  na  propriedade:  Os
programadores visuais do site irão procurar dispor
a  informação  da  forma  mais  clara  possível  e
disponibilizar seus endereços.

• Transparência do patrocínio:  Os apoios dados
ao site serão identificados claramente, incluindo a
identidade  das  organizações  comerciais  e  não-
comerciais.

• Honestidade  da  publicidade  e  da  política
editorial:  Se a publicidade é uma das fontes de
renda  do  site,  isto  deverá  ser  indicado
claramente.

No  Brasil  existe  uma  adequação  aos
princípios  da  HON  através  da  RESOLUÇÃO
CREMESP – Conselho Regional de Medicina de São
Paulo, Nº 097/2001, DE 9 DE MARÇO DE 2002.

“A  veiculação  de  informações,  a  oferta  de
serviços e a venda de produtos médicos na Internet
têm o potencial de promover a saúde, mas também
podem  causar  danos  a  internautas,  usuários  e
consumidores.  As  organizações  e  os  indivíduos
responsáveis  pela criação  e manutenção dos sites
de  Medicina  e  Saúde  devem  oferecer  conteúdo
fidedigno, correto e de alta qualidade, protegendo a
privacidade dos cidadãos e respeitando as normas
regulamentadoras do exercício ético profissional da
Medicina.” [7] .

Ferramentas de Busca

A  essência  da  Internet  mundial  é  a
informação, o que nela se encontra e como acessá-
la.   Em 1994, um dos primeiros  sites de busca, o
World  Wide  Web  Worm  (WWWW)  tinha  110.000
Web pages indexadas e  documentos acessíveis [8]. 

Nos meados  de 1994, o World Wide Web
Worm  constatou  uma  média  de  aproximadamente
1500  consultas  por  dia  em  seus  servidores  [9].
Desde  novembro  de  1997,  os  principais  sites  de
busca tinham aumentado a indexação de 2 milhões
para 100 milhões de documentos na Internet  [10].
Em Novembro de 1997,  o Altavista   processou 20
milhões  de  consultas  por  dia.  Com  o  número  de
usuários aumentando na Web e a automatização das
ferramentas de busca fez com que o processamento
da informações chegasse a um total de centenas de
milhões  de  consultas  por  dia  no  ano  2000.  Neste
mesmo ano, o índice da Web tinha alguns bilhões de
documentos  para  pesquisas  nas  ferramentas  de
buscas [9].
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Tipos de Ferramentas de Busca 

As  ferramentas  de  busca  se  dividem  em
duas  categorias  principais:  as  genéricas  e  as
especializadas. As ferramentas de busca genéricas
são  as  mais  conhecidas,  como  Google,  Altavista,
Infoseek,  Excite,  OpenText,  Lycos e o Kartoo com
toda sua estrutura gráfica e de fácil  interação. São
genéricas por cobrirem todos os assuntos possíveis,
não fazendo distinção entre os  sites que indexam.
Os  seus  programas  de  indexação  navegam  de
computador  para  computador  na  Internet,
armazenando tudo o que encontram. Equivalem aos
hipermercados com que estamos acostumados em
nossa  vida,  onde podemos  encontrar  praticamente
tudo que precisamos [11].

 Ferramenta de Busca  Genérica [12]

Existem  também  as  ferramentas  de  busca
especializadas, que são muito mais numerosas e em
grande  parte  desconhecidas.  Estimam-se  que
existam na Internet cerca de 1800 destes serviços.
Prosseguindo  com  a  analogia  dos  hipermercados,
estes serviços equivalem às lojinhas de bairro, onde
o  dono  conhece  os  menores  desejos  de  seus
clientes  e  se  esforça  ao  máximo  para  atendê-los
[11].

Na  área  de  saúde,  temos  ferramentas  de
grande credibilidade,  especializadas na  busca em
banco de dados proprietários como Scielo da Bireme
[13] (Biblioteca Regional de Medicina) e o Pubmed
da NLM (National Library of Medicine). Entretanto, as
ferramentas  e  algoritmos  utilizados  nas  buscas  e
classificação dos resultados obtidos nesses bancos
de dados também não são amplamente conhecidos.
Algumas  universidades  como  Unicamp  e  USP,  no
Brasil,   optam  por  pagar  por   pelo  uso  de
ferramentas  de busca genérica,como Google,  para
indexar seus sites.

Como funcionam as ferramentas de busca

A Navegação na Internet     [14]

Imagine  que  um  robô  tenha  visitado  o
documento original A no servidor 1 e o documento E
no  servidor  3  e  está  decidindo  agora  os  novos
documentos  originais  para  visitar.  O  documento  A
tem  ligações  aos  documentos  originais  B,  C  e  E,
enquanto o documento original E tem ligações aos
documentos originais D e F. O robô selecionará um
dos originais  B,  C ou D  para  visitar  em seguida,
baseado nos detalhes da busca que está executando
[14].

Entender o funcionamento é saber o que leva
um  site  a  estar  bem  classificado.  Com  este
conhecimento,  pode-se  criar  sites  otimizados
mediante  o  uso  apropriado  do  conteúdo  e  da
estrutura que melhor qualifica o site a aparecer nas
primeiras posições [4].

Na área de saúde é extremamente importante
que seja bem definido a estrutura e o funcionamento
das ferramentas de buscas tendo como base a HON,
os critérios de classificação, inclusão e exclusão de
informações  nas  ferramentas  de  busca.  Para  isso
teremos  que  analizar  os  diversos  tipos  de
ferramentas  e  ententer  os  conceitos  básicos  de
como  funcionam  para  sugerir  a  melhor  opção  de
ferramentas de busca para área de saúde.

Total de Pesquisas (Milhões/horas)

Legenda - GG=Google, YH=Yahoo, MSN=MSN,
AOL=AOL, AJ=Ask Jeeves, OVR=Overture (GoTo),
IS=InfoSpace, NS=Netscape, AV=AltaVista,
LY=Lycos, ELINK=EarthLink.com, LS=LookSmart. 

Ferramentas de Busca em Números [10]
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Ferramentas de buscas baseados em Diretórios

Estas  ferramentas  tem  como  principal
característica  um  banco  de  dados  próprio  onde  o
usuário  cadastra  gratuitamente  seu  Web  Site,
ficando  sobe  sua  responsabilidade  as  palavras
chaves  definidas  nos  títulos  e  nas  descrições  das
Web Pages.

Nesse tipo de ferramenta, a boa classificação
depende muito de como foi feito o cadastro do site e
da escolha da categoria. Se no título e na descrição
não  contiverem  as  principais  palavras  chaves,  o
usuário poderá ter dificuldade em encontrar o site [4].

Existem diretórios proprietários  exclusivos na
área de saúde que são normalmente consultados por
profissionais  especializados  em  saúde  como  o
Pubmed  da  NLM  e  o  Scielo  da  Bireme  [13].   O
usuário  leigo  consulta  os  diretórios  nacionais,
internacionais  e  outros  tipos  de  ferramentas  de
busca  para  efetuar  suas  pesquisas,  podendo  ser
induzido,  através  dos  links  classificados,  a  utilizar
medicamentos  sem  orientação  médica  ou  até
mesmo ao aprendizado de técnicas e procedimentos
para prática da medicina ilegal.

Dir. Internacionais Dir. Nacionais
Yahoo 
Open Directory 

Cadê 
Aonde

Ferramentas de busca baseados em robôs 

Estas  ferramentas  percorrem  a  Web
automaticamente  através  de  hyperlinks localizados
nos  Web  sites,  classificando  todas  as  páginas
visitadas,  sem  nenhuma  interferência  humana,
alimentando continuamente seus banco de dados [4].
Temos um total de 285 robôs catalogados  [16].

Ferramentas Endereço Robô
Altavista www.altavista.com scooter
Google www.google.com googlebot

Nesse tipo de ferramenta a indexação do Web
site  é  feita  por  meio  de  cadastro  prévio  da  URL
(Uniform Resource Locator) na própria Web page da
ferramenta.  A  classificação  depende  de  como  o
desenvolvedor do site inseriu as palavras chaves no
código  da  Web  page,  por  meio  da  linguagem  de
programação HTML (Hypertext  Markup  Language),
onde  é  definido  nos  tags   META  (parâmetros  da
linguagem  HTML  com  informações  do  site)  que
futuramente  serão  lidos  e  indexados  pelas
ferramentas de busca.

Para  uma  rápida  inserção  e  garantia  de
atualizações  constantes,  é  necessário  fazer  o
cadastramento pago, chamado de Express Inclusion,
que custa cerca de U$ 40,00 (Altavista). Ele oferece

a rápida inclusão de até 500 URLs independentes,
revisita semanal do robô para manter as informações
sobre o site atualizadas, destaques para logotipos e
ícones  na  lista  de  resultados  e  um  sistema  para
conferir o status de cada URL incluída [4]. 

Na área de saúde esses tipos de ferramentas
indexam muitos sites irrelevantes que não seguem
os  principais  objetivos  definidos  pela  HON.
Profissionais da área de informática que conhecem
um  pouco  mais  sobre  o  funcionamento  das
ferramentas  de busca,  facilmente  desenvolvem um
site inserindo nos  tags META palavras chaves da
área  de  saúde,  fazendo  com  que  os  robôs  das
ferramentas  de  busca  classifiquem  nos  primeiros
resultados seus Web Sites. Como essas ferramentas
pesquisam e indexam a partir dos tags META, sites
irrelevantes  para  área  de  saúde,   geralmente
comerciais  ou  até  mesmo  com  conteúdo
pornográfico utilizam-se de recursos de programação
e conhecimentos específicos da área de informática
para  melhor  classificar  seus  Web  sites.  Sem uma
padronização, como por exemplo a HON, a área de
saúde torna-se vulnerável a esse tipo de ferramenta
e os resultados obtidos na classificação passam a
ser duvidosos ou até mesmos tendenciosos.  

Ferramentas Híbridas 

A maioria dos sites de busca oferece soluções
híbridas,  ou  seja,  os  resultados  apresentados  são
originados  de  ambos,  diretórios  e  robôs.  Essa
distinção continua sendo importante porque cada um
continua dando prioridade  ou para as informações
editadas por  pessoas  ou para informações obtidas
por meio de robôs [4].

As  diferentes  fontes  de  informações  são
organizadas e classificadas com diferentes critérios,
ora  com  prioridade  para  diretórios,  ora  para
informações obtidas por meio de robôs [4].

Ferramentas de Busca Endereço
Yahoo www.yahoo.com
Google www.google.com
Webcrawler www.webcrawler.com

Ferramenta de Metabusca 

É uma ferramenta que utiliza o resultado de
outras  buscas,  fazendo  uma  pesquisa  em  vários
sites  de  busca  e  apresentando  os  resultados
organizados  em  uma  única  lista  de  classificação,
como o  Metaminer [4].

Formas de acessar informações na Web  [15]

Push  Information:  refere-se  à  transferência
de informação entre um provedor de conteúdo e o
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usuário,  sendo a transferência  dessas informações
realizadas  por  um  provedor  de  conteúdo
(informações são empurradas). A televisão é o maior
exemplo  de  Push  Information.  Empresas  como  a
PointCast que envia notícias para seus usuários são
exemplos desse conceito na Internet; 

Pull Information: refere-se a transferência de
informação  entre  um  provedor  de  conteúdo  e  o
usuário,  sendo  que  todas  as  transmissões  de
informações são inicializadas pelo usuário, uma por
vez.  Um  exemplo  é  um  usuário  realizando  um
pesquisa em uma loja de CD on-line, como a CDNow
(http://www.cdnow.com). Nesse tipo de abordagem o
usuário controla diretamente a informação recebida,
passando  a  ocupar  muito  tempo  quando  diversas
informações de diferentes origens são requisitadas,
o que impede que toda informação disponível seja
vista;

Parallel Pull: combina as vantagens de Push
e  Pull  Information  sem  absorver  nenhuma
desvantagem.  Refere-se  a  transferência  de
informação entre o usuário e múltiplos provedores de
conteúdo,  ativada  pelo  usuário.  Dessa  forma,  um
usuário  procurando  por  um  livro,  poderá  receber
informações sobre o preço desse livro nas livrarias
on-line juntamente com artigos e notícias veiculadas
em jornais on-line sobre o mesmo assunto.

Tags META

São  instruções  em  HTML  que  não  são
exibidas pelo browser . Estas tags têm a função de
fornecer  aos proprietários  de sites,  algum grau de
controle  sobre como  as páginas  de seus  websites
serão indexadas pelos robôs.

<META  NAME="Description"  Content  =  "descrição
de seu site">
<META  NAME="Keywords"  Content  =  "palavras
chaves"> [16]

Protegendo áreas específicas dos Web Sites da
Área de Saúde

Vimos  que  as  ferramentas  de  busca
percorrem links  dos Web Sites e às indexam sem
permissão  previa  do  usuário.  Como  na  área  de
saúde  dados  clínicos  são  extremamente
confidencias,  devemos  proteger  áreas  específicas
dos  robôs.  Colocando  no  código  HTML  de  cada
página  o  tag  META  abaixo,  iremos  proíbir  o
rastreamento do robô.
<META  NAME="ROBOTS"  CONTENT="NOINDEX,
NOFOLLOW">  [16]

Liberando áreas do Web Site 

Quando queremos indexar o Web Site, fazer
com  que  ele  esteja  disponível  para  consulta  nas
principais ferramentas de busca, devemos antes de

cadastar a URL, definir quais as páginas que serão
indexadas pelo robô. Colocando no código HTML de
cada  página  o  tag  META abaixo,  iremos  liberar  o
rastreamento do robô.
<META  NAME="ROBOTS"  CONTENT="INDEX,
FOLLOW">  [16]

Discussão e Conclusões

“Com mais  de  800  milhões  de  páginas
que  cobrem  a  maioria  das  áreas  do
esforço  humano,  o  World  Wide  Web  é
terra  fértil  para  a  recuperação  de
informação.  Numerosas  tecnologias  de
buscas foram aplicadas às pesquisas na
Web,  e  o  método  dominante  da  busca
ainda tem que ser identificado.” [17]

Diante do exposto,  verifica-se a necessidade
de  um  estudo  mais  aprimorado  dos  critérios
adotados pelas ferramentas de busca na indexação
e classificação de Web Pages na área de saúde, ou
seja,  transparência  em  relação  as  ferramentas
utilizadas para um modelo de Web Site baseado na
HON  cujos algoritmos  sejam de domínio público,
devendo  indexar  Web  Sites  que  contenham  tags
META   e  conteúdo  exclusivos  da  área  de  saúde.
Portanto, isso só será possível se a ferramenta de
busca for Open Source (Código fonte aberto) onde
todos  têm  acesso  ao  algoritmo  para  analisar  o
método que está sendo utilizado. Desconhecendo o
algoritmo, há a possibilidade de vieses tendenciosos
nas pesquisas que podem comprometer resultados e
beneficiar  empresas e laboratórios interessados no
marketing de seus produtos e serviços na área de
saúde,  ou  até  mesmo  Web  sites  que  induzam  a
prática da medicina ilegal,  infringindo então o código
de conduta  para sites Web em medicina e saúde e
legislação específica a respeito.
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Introdução 
 

A educação na modalidade à distância vem 
sendo difundida nos últimos anos na enfermagem, 
o que requer a aproximação com referenciais 
pedagógicos que as subsidiem. Entre as categorias 
que tem sido apresentadas em projetos de 
aprendizagem mediados por computador, destaca-
se a cooperação. Este conceito muitas vezes 
confunde-se com colaboração, suscitando 
divergências entre conceituais importantes, o que 
merece uma investigação mais minuciosa. No 
entender de alguns autores, entre estes pode-se 
citar Campos¹, a cooperação seria um nível 
intermediário de compartilhamento das atividades 
em comunidades virtuais, com discussão temática, 
e estabelecimento de normas de trabalho coletivo 
no intuito de realizar uma tarefa. Enquanto a 
colaboração compreenderia a construção de 
conhecimentos com objetivos estabelecidos e 
compartilhados com os participantes desta 
comunidade virtual, sendo o nível superior de 
relação social. No entanto, cooperação e 
colaboração são apresentados por Piaget de forma 
inversa, sendo a cooperação o grau mais elevado 
de socialização. 

Neste trabalho será apresentada uma 
revisão conceitual sobre cooperação segundo Jean 
Piaget, pois trata-se de uma compreensão 
construtivista-interacionista relevante na proposição 
de práticas pedagógicas mediadas por computador.    

 
Cooperação no contexto da Epistemologia 
Genética 
 
 A epistemologia genética pode ser 
compreendida como uma teoria processual, a qual 
concebe a construção do conhecimento na ação do 
sujeito. A teoria foi desenvolvida por Jean Piaget 
em um contexto histórico de reflexão pedagógica 
que buscava mudanças frente à denominada 
pedagogia tradicional. O movimento da Escola 
Nova, com o seu início no século XIX e 
estendendo-se ao século XX, propunha métodos 
novos, os quais privilegiavam a construção da 
autonomia e a atividade partindo dos interesses dos 
alunos, pois seu enfoque central era nestes, e não 
no professor como nas práticas tradicionais. Frente 

ao momento sócio-histórico, Piaget contribui com 
as fundamentações psicológica e epistemológica 
necessárias para dar sustentação às propostas da 
pedagogia ativa.  
 A pedagogia ativa compreende 
procedimentos como o trabalho em grupo e o self-
government, que visam favorecer a formação do 
pensamento, a pesquisa, a promoção da 
autonomia. Nesta perspectiva as relações 
professor-aluno e aluno-aluno constroem-se 
fundamentadas no respeito mútuo, na reciprocidade 
e na cooperação. Os alunos nas atividades do 
trabalho em grupo realizam trocas entre si, 
colaborando mutuamente, mas a construção de 
uma lógica do pensamento ocorrerá quando a 
cooperação estiver estabelecida². 

A cooperação é uma categoria presente nos 
aspectos sociais do conhecimento, que significa 
psicologicamente uma superação da perspectiva 
egocêntrica do indivíduo. O pensamento 
egocêntrico constitui-se em uma fase pré-social 
antecipando a cooperação; a fim de que haja esta 
transposição é necessário a descentração, ou seja, 
a capacidade do indivíduo refazer o percurso 
cognitivo de outro sujeito, buscando compreender o 
pensamento do outro afastando-se da sua lógica 
individual. O termo egocentrismo refere-se à 
impossibilidade de descentrar-se e de compreender 
a perspectiva de outros sujeitos³.  

Na perspectiva de Piaget não há uma 
separação entre social e não social, mas sim graus 
de socialização entre sujeitos em nível operatório, 
ou seja com a possibilidade de socialização do 
pensamento e de trocas intelectuais4. O termo 
operatório refere-se a operações mentais, 
compreendidas como “elementos constitutivos do 
pensamento lógico”, caracterizando-se por ser uma 
ação interiorizada, reversível e elemento de uma 
estrutura 5:215. 

No entendimento de Piaget, cooperação é 
um método construído na reciprocidade entre os 
indivíduos que ocorre pela descentração intelectual, 
havendo a construção não apenas de normas 
morais, mas também racionais, tendo a razão como 
produto coletivo5,6. 

A colaboração seria uma interação em que 
existem trocas de pensamento, seja por 
comunicação verbal ou coordenações de pontos de 
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vista, de discussão, sem contudo haver operações 
racionais, sem haver uma estrutura operatória7. 

A cooperação está vinculada à interação, a 
qual requer a formação de vínculos e a 
reciprocidade afetiva entre os sujeitos do processo 
de aprendizagem. As interações interindividuais 
possibilitam a modificação do sujeito na sua 
estrutura e do grupo como um todo, não em caráter 
somatório, mas em uma perspectiva de formação 
de um sistema de interações7.  
 A interação sócio-cognitiva demonstra que 
os sujeitos ao cooperarem solucionam problemas 
cognitivos de forma qualitativamente diferente do 
que teriam solucionado individualmente8.  
 
Algumas questões para reflexão... 
 
 Entende-se cooperação como conceito 
central da Teoria de Jean Piaget que fundamenta a 
proposta de aprendizagem construtivista-
interacionista. As divergências conceituais existem 
com freqüência no meio acadêmico. Este fato pode 
ser percebido no desenvolvimento de processos de 
aprendizagem cooperativos nos ambientes virtuais.  

A cooperação nesta modalidade pode ser 
desenvolvida em atividades síncronas (chat),  ou 
assíncronas (fórum, correio eletrônico), com a 
possibilidade de utilização das tecnologias 
computacionais em consonância com uma proposta 
pedagógica que desenvolva a autonomia e a 
construção do conhecimento. 
 Frente a esta perspectiva cabe destacar 
que o uso das tecnologias computacionais não 
garante por si só a aprendizagem, cabendo ao 
professor a proposição de projetos que integrem os 
recursos disponíveis em uma abordagem 
pedagógica construtivista9. A figura do professor é 
descentralizada, esta fica intermediada pelo 
computador, fato este que auxilia a desconstruir o 
papel heterônomo do docente, promovendo a 
interação entre os sujeitos envolvidos. 
 A enfermagem, que durante a sua 
construção sócio-histórica esteve muito voltada às 
práticas pedagógicas presenciais centradas na 
atividade, beneficia-se da perspectiva construtivista 
aplicada em ambiente virtual. O processo de 
aprendizagem cooperativo antecipa aos alunos a 
experiência de convívio mútuo e de 
relacionamentos interpessoais que terão em 
práticas de estágio e no contato com o cliente e sua 
família.  
 Da mesma forma, o desenvolvimento de 
projetos em grupos possibilita ao aluno a 
construção de regras de convívio mútuo, que são 
quesitos importantes para a inserção profissional do 
futuro enfermeiro, uma vez que o trabalho da 
enfermagem desenvolve-se coletivamente. 

O desenvolvimento de atividades em 
ambientes virtuais de aprendizagem, neste caso na 
área da enfermagem, requer a  contextualização 
teórica dos conceitos a serem empregados. Como 
já foi mencionado, o que faz a diferença no uso dos 
recursos tecnológicos na área da educação não 
são os equipamentos, mas o que os educadores 
podem propor através destes. 

A proposta de teorizar acerca dos temas 
cooperação e colaboração surge da necessidade 
de esclarecer a diferença existente entre os dois 
conceitos. Esta diferenciação é importante quando 
o educador irá escolher o ambiente virtual de 
aprendizagem com o qual irá trabalhar, pois como 
foi demonstrado na concepção Piagetiana, existe 
uma diferenciação conceitual determinante.  
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Resumo - O uso da Internet na educação em saúde vem sendo explorada cada vez mais pela enfermagem, 
consolidando-se como uma importante ferramenta para sua prática. Pode auxiliar e transformar o cenário do 
ensino de enfermagem e da educação continuada nas instituições de saúde. Com o intuito de concretizar essas 
possibilidades foi desenvolvida uma ferramenta informatizada culminando em um Portal de Enfermagem - 
Apenenf com o objetivo de integrar a informática ao ensino de enfermagem e colaborar com o desenvolvimento 
de novas estratégias para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. A pesquisa baseou-se na criação de 
um ambiente web, utilizando um modelo composto por fases de modelagem conceitual, desenvolvimento, 
implementação e avaliação. Considera-se que uma primeira etapa desse processo foi concretizada com a 
publicação do ambiente web a próxima etapa será a avaliação do uso desse ambiente como uma ferramenta de 
comunicação e colaboração por professores e alunos e suas implicações na educação em enfermagem. 
 
Palavras-chave: Internet, Sistemas de Informação, Base de dados. 
 
Abstract –  The use of Internet in health education has been explored more and more by nursing, consolidating 
itself as an important tool. It can help and transform the nursing education scenario and also continued 
education in health institutions. A web environment to support nursing education, called Apenenf, was developed 
with the goal of transforming this possibility into a reality, integrating informatics with nursing education and 
collaborating with new strategies to the learning process. This research was based upon the creation of a web 
environment using a method with phases of conceptual modeling, development, implementation, and evaluation. 
The first stage of this process was considered finished with the publication of the web environment. The next 
stage will be evaluating the usage of this environment as a collaborative and communication tool by the teachers 
and students and its effect in the nursing education scenario. 
 
Key-words: Internet, Information Systems, Database. 
 
 
Introdução 
 

Com a crescente utilização da informática 
nas instituições de saúde, novas tarefas e papéis 
passaram a ser desempenhados pelos enfermeiros, 
tornando-se importante o envolvimento das escolas 
de enfermagem neste contexto, a fim de formar e 
treinar profissionais de saúde para utilizarem a 
informática e não se deixarem utilizar por ela. A 
escola espera que os futuros enfermeiros 
aprendam a construir o conhecimento, a acessar 
fontes, a usar a pesquisa como instrumento 
cotidiano de trabalho e a pensar criticamente. 

Recursos computacionais podem auxiliar os 
enfermeiros e profissionais da área da saúde, 
fornecendo acesso à informação e conhecimento 
atualizados, o que proporciona um atendimento 
mais personalizado ao cliente, colaborando para a 
melhoria da assistência de enfermagem. Nesse 
contexto, a formação em enfermagem é de grande 
importância para a prática e precisa responder às 

mudanças nos serviços de saúde proporcionadas 
pelos avanços científicos e tecnológicos(1). Para 
acompanhar tais mudanças é preciso inovar, ou 
seja, trazer ao conhecimento dos futuros 
profissionais da área da saúde novas tecnologias 
educacionais, enfatizando uma aprendizagem 
direcionada para suas necessidades profissionais e 
que esteja disponível sempre que necessitar.  

Com a economia mundial globalizada, existe 
uma necessidade constante de educação 
permanente, de formação continuada. A época em 
que se obtinha uma certificação para toda a vida, 
foi ultrapassada, exigindo constantes atualizações e 
aperfeiçoamentos dos saberes, atitudes e 
habilidades(2). 

Ao considerar o uso da informática como um 
recurso auxiliar no ensino de enfermagem, o 
aspecto principal é o atendimento prático e o 
quanto o sistema em uso está próximo da prática 
de enfermagem, pois assim, o sistema estará 
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servindo tanto aos propósitos de ensino como aos 
de assistência(1).  

O uso da Internet para a promoção de 
educação em saúde é um crescente desafio e essa 
tecnologia vem sendo explorada cada vez mais 
pela enfermagem, consolidando-se como uma 
importante ferramenta para sua prática.  

Considerando a Internet como um recurso 
tecnológico e educacional viável para a criação de 
cursos de educação à distância, bem como, um 
repositório ilimitado de informações e meio 
importante para a divulgação do conhecimento, 
entende-se que ela pode auxiliar e transformar o 
cenário do ensino de enfermagem e da educação 
continuada nas instituições de saúde.  

Com o intuito de concretizar essas 
possibilidades a opção foi desenvolver uma 
ferramenta informatizada para ser utilizada na 
educação em saúde culminando em um Portal de 
Enfermagem denominado Apenenf (Apoio ao 
Ensino de Enfermagem). Vislumbrando a 
possibilidade de integrar a informática no ensino de 
enfermagem e poder colaborar com o 
desenvolvimento de novas estratégias para a 
melhoria do processo ensino-aprendizagem 
utilizando os recursos que essa tecnologia nos 
apresenta é que planejamos a criação desse 
ambiente web. 
 
Metodologia 
 

A pesquisa baseou-se na criação de um 
ambiente web, utilizando como referencial o modelo 
geral de criação de Web sites, que apresenta um 
ciclo de desenvolvimento composto por fases de 
modelagem conceitual, de desenvolvimento, de 
implementação e de avaliação(3). 

 
Fase de conceituação 

Nessa fase buscou-se selecionar e elaborar 
alguns conteúdos que constituiriam as primeiras 
informações a serem disponibilizadas no ambiente 
web. Para atribuir garantir a qualidade das 
informações foram adotados os princípios da Health 
on the Net Foundation – HON(4), que fornecem a 
liderança em ajustar padrões éticos para 
desenvolvedores de Web site. Os princípios 
referem-se, entre outros, à autoridade, 
confidencialidade, atribuições, honestidade da 
publicidade e da política editorial. 

 
Fase de Desenvolvimento 

Na fase do desenvolvimento, os conteúdos 
foram adaptados para a Internet. O Portal foi 
elaborado pela autora com auxílio técnico de uma 
empresa parceira, especializada em programação 
para a gestão de informações. O sistema foi 

implementado utilizando a ferramenta Rede Online, 
desenvolvida pela MZO Interativa1 que é baseado 
em softwares livres, linguagem de programação 
PHP e base de dados MySQL. Nessa fase 
procurou-se desenvolver as informações para que o 
usuário pudesse entender as finalidades do Portal.  

 
Fase de implementação 
A terceira fase foi a de implementação. O 

Portal foi então disponibilizado sendo hospedado 
em um servidor comercial na seguinte URL: 
http://www.apenenf.com.br. Essa opção foi 
escolhida devido à flexibilidade para atualizar e 
inserir novos conteúdos. 

 
Fase de Avaliação 
Como última fase de criação de Web sites 

tem-se a avaliação. Esta deverá ser realizada em 
etapas subseqüentes juntamente com as 
avaliações dos demais conteúdos disponibilizados 
no Portal por meio de pesquisa de opinião com 
usuários, bem como por meio da validação por 
especialistas antes do disponibilizar os conteúdos 
aos usuários-alvo. Também poderão ser utilizados, 
de acordo com o tipo de material desenvolvido, 
instrumentos de avaliação específicos. 

 
Resultados 
 

Descrição do ambiente web 

Ao acessar o site, o usuário encontra a 
primeira tela ou home, onde são apresentadas as 
primeiras informações.  A partir desta tela, o 
usuário tem acesso a todo o conteúdo do site 
através do frameset lateral esquerdo que contém o 
seguinte menu de opções: apresentação, grupos, 
pesquisadores, biblioteca, áreas, agenda/eventos, 
notícias, fórum e fale conosco.  

Na parte superior esquerda da tela existe um 
campo para busca e busca avançada, sendo que 
neste último caso o usuário entra em uma tela onde 
pode preencher os campos de interesse para a 
busca. Há também um campo para login que se 
constitui em um recurso diferencial do ambiente 
web. Isso porque o administrador cadastrado pode, 
por meio da Área de Administração, poderá efetuar 
a manutenção de toda a parte dinâmica do 
ambiente web.  

Podem ainda inserir, alterar ou remover 
dados  o usuário cadastrado como Coordenador de 
Área, Coordenador de Grupo e Pesquisador, sendo 
que este último possui algumas restrições, como 
por exemplo, inserir ou alterar dados de usuários do 
site. Cabe ressaltar que os usuários acima citados 

                                                           
1 MZO Interativa São Carlos/SP. 
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podem acessar, após efetuado o login, uma área de 
FAQ (Frequently Asked Questions).  

Importante ressaltar que para realizar a 
manutenção da a parte dinâmica do ambiente web 
o usuário cadastrado não precisa ser da área de 
informática e nem mesmo ter conhecimentos 
específicos na área. Na construção da interface 
procurou-se disponiblizar o conteúdo de forma clara 
e objetiva.  

Na figura 1 é apresentada a tela inicial do 
ambiente web. 

Selecionando a opção Grupos, através do 
frameset lateral esquerdo, o usuário pode acessar 
os dados referentes ao grupos cadastrados.   

Selecionando então o grupo de interesse, o 
usuário entra vai para uma tela contendo o seguinte 
menu: Pesquisa (onde estão inseridas as linhas de 
pesquisa do grupo), Pesquisadores (apresenta os 
nomes dos pesquisadores envolvidos no grupo, os 
quais são hiperlinks para a página contendo dados 
de cada um, inclusive com possibilidade de inserir 
fotos ou figuras), Projetos (mostra o título dos 
projetos cadastrados no grupo, o qual é um 
hiperlink para uma página de dados sobre o 
projeto) e Infra Estrutura (que pode conter dados 
relevantes sobre a infra estrutura do grupo). 

 
 

 
 

Figura  1 - Tela inicial do Portal Apenenf. 
 

 
A opção Biblioteca abre um pop up menu 

com os seguintes itens: busca, lista, inserir arquivos 
e itens bibliográficos. Selecionando busca, o 
usuário vai para uma tela contendo elementos para 
realizar busca por palavra-chave (campo para 
digitação), área de interesse (áreas de pesquisa 
cadastradas), tipo (produção Apenenf ou todos) 

itens bibliográficos (procurar em itens 
bibliográficos). 

A seleção do item lista, leva a uma tela de 
Repositório contendo pastas com arquivos 
inseridos pelos usuários cadastrados, sendo 
informados os títulos de cada pasta e os itens nelas 
contidos. Ainda nesta opção, o usuário encontra os 
seguintes dados ao selecionar a pasta de interesse: 
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nome do arquivo, tipo de arquivo (extensão, 
por exemplo .doc ou .ppt), tamanho do 
arquivo, modificado (data) e enviar e-mail 
(comentários, sugestões, dúvidas etc.). 

Para acessar as telas de inserir arquivos e 
itens bibliográficos o usuário precisa estar logado e 
então terá uma série de campos para inserir as 
informações pertinentes a cada item. Cabe dizer 
que alguns campos podem ser inseridos, alterados 
ou removidos pelo administrador, dependendo das 
especificidades do banco de dados que pretende 
construir, características de cada grupo de 
pesquisa ou finalidade dos dados.  

Existem ainda as opções Agenda/Eventos e 
Notícias que podem ser acessados ser que o 
usuário precise estar logado, e a opção Fórum, que 
é preciso efetuar o login para acessar.   

  
Discussão e Conclusões 

 
A criação de um ambiente web apresentando 

informações claras e objetivas, de maneira didática 
e interativa, com o intuito não apenas de 
disponibilizar conteúdos relacionados à área da 
saúde, mas principalmente gerar oportunidades 
para troca de informações e experiências, poderá 
contribuir para a criação de uma rede de geração 
de conhecimento e aprendizagem na área de 
enfermagem o que vem sendo um desafio na 
construção do Apenenf. 

Fica como proposta de continuidade deste 
trabalho a disponibilização destas informações para 
profissionais da área através da Internet, 
propiciando um recurso a mais para o ensino de 
enfermagem, educação continuada nas instituições 
de saúde, profissionais da área e usuários 
interessados. 

Considera-se que uma primeira etapa desse 
processo foi concretizada com a publicação do 

ambiente web a próxima etapa será a avaliação do 
uso desse ambiente como uma ferramenta de 
comunicação e colaboração por professores e 
alunos e suas implicações na educação em 
enfermagem. 
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Introdução 
 

Existe um problema recorrente no Brasil 
quanto à superlotação de hospitais dos grandes 
centros urbanos decorrente, entre outros fatores, da 
migração de pacientes oriundos de regiões menos 
desenvolvidas. Isso é devido, muitas vezes, à falta 
de capacitação dos profissionais de saúde 
responsáveis pelo atendimento em determinadas 
localidades. Estes profissionais enfrentam 
dificuldades para se atualizarem e ou se 
especializarem por causa da distância dos centros 
de ensino, ou mesmo impossibilidade de abandonar 
suas atribuições diárias. “Diante dessa realidade, a 
Educação a Distância (EAD) é vista como uma 
solução para descentralizar o conhecimento retido 
nas capitais brasileiras, principalmente nas regiões 
Sul e Sudeste” [1]. Para viabilizar essa proposta 
existem os chamados Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem – AVA. São ferramentas de apoio ao 
ensino e aprendizagem disponibilizadas para a 
comunidade através da Internet. 

Os ambientes de EAD existentes possuem 
uma vasta gama de recursos e funcionalidades, 
contudo não atendem como um todo aos requisitos 
de simplicidade de uso, baixo custo de implantação 
e direcionamento para área de saúde.  A 
simplicidade de uso é essencial, pois geralmente o 
referido público-alvo possui pouco conhecimento na 
área informática. A solução apresentada neste 
trabalho concentrou-se em desenvolver um 
protótipo de um AVA que atendesse esses 
requisitos. 
 
Metodologia 
 

Foram realizadas entrevistas com alunos e 
professores do curso de Medicina de Universidade 
Federal do Ceará (UFC) com o objetivo de 
especificar quais requisitos funcionais e não 
funcionais seriam ideais para um bom ambiente 
EAD voltado para saúde. A definição da arquitetura 
do sistema preocupou-se com um baixo custo de 
implantação e com uma fácil extensão e 
manutenção da ferramenta gerada. Para isso foram 
utilizados Padrões de Projeto (Design Patterns) e 
uma interface WEB. 

Padrões de Projeto estão sendo estudados e 
relatados extensivamente na literatura. Padrões são 
definidos em [2] como “uma entidade que descreve 
um problema que ocorre repetidas vezes em um 
cenário, e então descreve o núcleo da solução para 
esse problema”. Fornecem uma forma de resolver 
problemas relacionados com o desenvolvimento de 
software utilizando soluções provadas. Estas 
soluções facilitam o desenvolvimento de módulos 
altamente coesos com mínimo acoplamento. Os 
Padrões isolam a variabilidade que pode existir nos 
requisitos do sistema, tornando todo o sistema mais 
fácil de se entender e manter. 

Optou-se por uma interface WEB por esta 
agregar vantagens como fácil acesso, implantação 
e manutenção.  

O desenvolvimento para WEB realizou-se 
através do Ambiente RAD ASP.NET. Seu 
funcionamento se baseia, em princípio, com o do 
ASP. O ASP.NET foi projetado para tirar o maior 
proveito do Framework .NET. Entre as vantagens 
deste ambiente temos que os aplicativos feitos em 
.NET executam a partir do servidor, são acessíveis 
a qualquer navegador em qualquer ambiente 
operacional sendo as configurações realizadas 
através de codificação. 

 
Resultados 
 

Inicialmente foi desenvolvido um modelo de 
gerenciamento de conteúdo e usuários. Este 
modelo contempla a manipulação de dados, a 
lógica de negócio e a apresentação para o usuário. 
A partir deste, foi projetada toda a interface 
Homem-Computador e então foi concebida a 
ferramenta MedEl. A ferramenta desenvolvida tem 
como público-alvo profissionais e acadêmicos da 
área da saúde.  A Figura 1 mostra a tela inicial do 
ambiente produzido. 

O gerenciamento de conteúdo é um requisito 
fundamental para a administração e distribuição de 
uma das peças-chave de um EAD: a informação. 
Assim para melhor atender o público-alvo o MedEl 
possui um gerenciador de conteúdo (GC) que  
automatiza, organiza e facilita todo o processo de 
criação, edição e publicação em ambiente WEB. O 
GC do MedEl está focado em quatro áreas: 
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gerenciamento de cursos, de tutoriais, de 
avaliações e seções. Apenas usuários com perfil de 
administrador ou professor podem gerenciar o 
conteúdo. 
 

 
 

Figura 1- Tela inicial do ambiente MedEl 
 

- Cursos são organizados por módulos, 
sendo estes confeccionados individualmente com a 
possibilidade de inserção de figuras e referências 
para tutoriais. Cada curso possui um fórum de 
discussão e uma biblioteca associada. O 
responsável por um curso pode adicionar à 
biblioteca fontes de pesquisa como: vídeos, livros 
eletrônicos, artigos, diapositivos (slides) e outras 
mídias relacionadas com o curso. Todo conteúdo 
de um curso é restrito aos alunos nele inscritos.   

- Tutoriais diferem de cursos pela sua 
organização e princípio, estes funcionam como uma 
receita para determinado procedimento. Um tutorial 
é organizado por passos e é aberto a todos os 
usuários cadastrados no sistema. Cada passo é 
confeccionado individualmente, tendo a 
possibilidade de inclusão de figuras. 

- Uma avaliação pertence a um curso. Esta 
só pode ser efetuada pelos alunos nele inscritos e 
seu responsável. Uma vez que um aluno tenha sido 
aprovado, o resultado da prova é armazenado. 
Uma avaliação possui um banco de questões 
objetivas, confeccionadas individualmente, que 
serão selecionadas aleatoriamente na geração da 
prova, sempre com uma quantidade 
predeterminada pelo responsável do curso. A 
aprovação do usuário ocorrerá mediante a 
obtenção de uma pontuação mínima, definida 
também pelo responsável do curso. 

- Seções são fóruns de discussão sem 
restrições de acessos a usuários do sistema. Cada 
professor ou administrador possui a liberdade de 
lançar novos casos para serem discutidos, sendo 
similares às discussões que acontecem no dia-a-
dia dos profissionais de saúde. As seções são 
subdivididas em Clínicas, Planejamento Cirúrgico, 
Acompanhamento Cirúrgico e Científica. A 

manutenção de uma seção é transparente para 
todos os usuários.  

O gerenciamento de usuários (GU) do 
MedEl permite a manutenção de forma 
automatizada dos perfis Aluno, Professor e 
Administrador. Em poucas iterações, o 
administrador consegue alterar ou excluir um 
usuário e acompanhar as permissões de inscrições 
de alunos para um curso.  
 
Conclusão 

 
O MedEl, através da utilização de Padrões 

de Projeto na codificação e arquivos XML para a 
configuração do sistema, tem como característica 
uma fácil  extensão e manutenção sem a 
obrigatoriedade de efetuar alterações na 
codificação existente. Como trabalhos futuros 
temos a adição de módulos de interatividade com o 
usuário contendo funcionalidades como chats, 
envio de e-mails e canais de comunicação 
multimídia (áudio e vídeo).  
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Resumo -  As Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação afetam diretamente todos os campos 
do conhecimento humano. E não poderia ser diferente com a área da saúde, que vem ao longo dos anos 
utilizando tais tecnologias em suas práticas. Uma grande inovação é o Prontuário Eletrônico do Paciente - 
PEP. Neste tipo de documento, o fluxo de informação é intenso. Assim as questões relativas ao 
compartilhamento de tais informações demandam uma análise mais profunda por parte dos profissionais da 
área de saúde em parceria com os profissionais da informação. Diante disto, o presente artigo possui como 
característica a utilização de uma metodologia teórico-reflexiva, baseada na análise e mapeamento 
literatura sobre telemedicina e prontuários eletrônicos. Chama a atenção para a importância da utilização de 
técnicas de tratamento da informação e o uso de linguagens que possam facilitar o compartilhamento das 
informações na área de saúde através do uso de PEP’s.  
 
Palavras-chave: Telemedicina, Prontuário Eletrônico do Paciente, Tratamento da Informação, 

Compartilhamento da Informação. 

 
Abstract –  The New Technologies of the Information and Communication-NTIC’s affect all directly the fields 
of the human knowledge. E could not be different with the area of the health, that comes to long of the years 
using the such technologies in its practical of work. A great innovation is the Computer-Based Patient 
Record-CPR. In these the information flow, in some cases, can be considered intense. Thus the questions 
relative to the sharing of such information demand a deeper analysis on the part of the professionals of the 
area of health in partnership with the professionals of the information. Ahead of this, the present article has 
the characteristic the use of a methodology theoretician-reflexive, based on the analysis and mapping of 
literature on telemedicine and Computer-Based Patient Record-CPR. It calls the attention for the importance 
the use of techniques of treatment of the information and the use of languages that can facilitate the sharing 
of the information in the area of health through the use of CPR. 
 
Key-words: Telemedicine, Computer-Based Patient Record-CPR, Treatment of the Information, Sharing of 
the Information. 
 
Introdução 

 

As Novas Tecnologias da Informação e da 
Comunicação-NTIC’s estão cada vez mais 
presentes na vida das pessoas, quer direta ou 
indiretamente. Os diversos aparatos 
eletrônicos/digitais (como a Internet, celular, 
Softwares, CD-ROM, etc.) que passaram a 
permear a sociedade contemporânea são 
responsáveis em boa parte por várias mudanças 
de cunho político, econômico e social, mas, 
sobretudo cultural.  

Tais mudanças repercutem em todos os 
campos do conhecimento humano. E as NTIC’s 
não poderiam deixar de atingir a área da saúde. 
Inúmeros são os dispositivos eletrônicos/digitais 
que já fazem parte da rotina profissional 
daqueles que atuam neste domínio do saber 
humano. Os profissionais da área de saúde, de 
acordo com a literatura, vêem incorporando tais 

tecnologias paulatinamente de modo a adequá-
las da melhor maneira possível às suas 
necessidades.  

O Prontuário Eletrônico do Paciente-PEP é 
uma das inovações inseridas pelas NTIC’s no 
âmbito da saúde e talvez o fato de se tratar de 
algo inovador, ainda, seja um dos principais 
motivos que fazem com quê o uso do mesmo 
seja provocador de tantas polêmicas. É 
imprescindível salientar que a Ciência da 
Informação-CI possui fundamental importância 
no que diz respeito às discussões que envolvem 
o PEP pois, os aspectos que podem ser 
analisados dentro da CI são vários. Podemos 
citar o uso de metadados para a recuperação da 
informação contidas nos PEP’s, os processos de 
classificação e indexação dos termos utilizados 
nos PEP’s e ainda a comunicação que pode ser 
mediada pelos mesmos entre as equipes de 
saúde.  
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Dentro deste contexto, o presente trabalho 
discute o estado da arte na área da informática 
na saúde, trazendo alguns enfoques 
relacionados as NTIC’s, frisando a importância 
dos estudos e práticas da telemedicina e do uso 
dos PEP’s enquanto documentos legais. Por fim 
traz ao centro da arena, a discussão sobre a 
necessidade de um olhar mais cuidadoso sobre o 
tratamento e o compartilhamento das 
informações veiculadas em tais documentos. 

 
Metodologia 
 

A metodologia utilizada foi de cunho 
teórico-reflexivo e teve suas bases fincadas no 
mapeamento e análise da literatura sobre 
Telemedicina e Prontuários Eletrônicos, com 
especial foco no tratamento da informação, nas 
linguagens de compartilhamento da informação e 
na utilização das Tecnologias da Informação na 
área da saúde.   

 
Resultados 
 

A partir da literatura mapeada e analisada 
é que foi possível a elaboração do presente 
trabalho bem como das reflexões acerca do 
assunto tratado no mesmo. Assim, temos como 
resultado uma visão sobre o estado da arte da 
informática em saúde a partir do referencial 
teórico que se segue. Tal referencial encontra-se 
dividido em Telemedicina; Prontuário Eletrônico 
do Paciente; Processamento da Informação; 
Compartilhamento da Informação.  

Telemedicina 

 
A literatura sobre telemedicina é ampla e  

expressiva. No entanto, apresentaremos aqui tão 
somente algumas das visões consideradas, 
dentro de nossas análises, como sendo as mais 
expressivas. Assim temos que a telemedicina é 
entendida na visão de FRANÇA (2002:1) [1] como 
“todo esforço organizado e eficiente do exercício 
médico à distância que tenha como objetivos a 
informação, o diagnóstico e o tratamento de 
indivíduos isoladamente ou em grupo, desde que 
baseado em dados, documentos ou outro 
qualquer tipo de informação confiável, sempre 
transmitida através dos recursos de 
telecomunicação”. Já, o Conselho Federal de 
Medicina – CFM, na resolução nº 1.643/2002 [2] 
diz que a “Telemedicina é o exercício da Medicina 
através da utilização de metodologias interativas 
de comunicação audio-visual e de dados, com o 
objetivo de assistência, educação e pesquisa em 
Saúde” 

A Organização Mundial da Saúde – OMS 
[3] vê a “Telemedicina 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.” 

Percebe-se que as definições 
apresentadas encontram-se fortemente baseadas 
em três princípios básicos: uso de ferramentas 
tecnológicas, cuidado com a saúde e a ética 
profissional. Estes três elementos são 
indispensáveis quando falamos em Telemedicina, 
sendo que a ética é a condição básica para o 
fazer profissional de forma digna e humanitária. 
Deve-se sempre lembrar que o uso da 
Telemedicina não pode se dar de forma aleatória 
e sem nenhum prévio controle. Faz-se necessário 
a criação e manutenção de eficientes 
mecanismos, não só que regulem e estabeleçam 
normas de conduta  mas, que também fiscalizem 
e punam o exercício ilegal da Telemedicina. 
Neste sentido destacamos o importante papel do 
CFM, enfatizando ainda que a responsabilidade 
não é só do órgão supracitado e sim de todo e 
qualquer cidadão que faça uso direto ou indireto 
dos recursos da telemedicina, quer seja o médico 
(a), enfermeiro (a), atendente ou paciente. 
 
Prontuário Eletrônico do Paciente 
 

No âmbito da literatura consultada sobre 
Prontuários Eletrônicos, percebeu-se que já 
existem vários estudos no sentido de definir e 
analisar o uso destes documentos. Consideramos 
importante, antes de tudo, relatar um pouco da 
história do prontuário médico tradicional, traçando 
uma linha do tempo até os dias atuais. Assim 
temos SANTOS (2002) [4] que relata que 
somente a partir do último quarto do século XVIII, 
nos hospitais da Europa, é que a 
responsabilidade pela organização hospitalar 
passa a ser dos médicos ao invés dos religiosos. 
Isto conseqüentemente acarretou várias 
mudanças que tiveram por base técnica 
predominante a disciplina militar. Tal disciplina, 
segundo FOUCAULT (1975) [5], objetivava vigiar 
continuamente os indivíduos e seus respectivos 
registros. SANTOS (2002:1) dar como exemplo, 
os seguintes tipos de registros: 
 
� Identificação de pacientes por etiquetas 

amarradas ao punho e fichas em cima de 
cada leito, com o nome do doente e da 
doença; 

� Registro geral de entradas e saídas 
constando o nome do paciente, o 
diagnóstico médico, a enfermaria que 
ocupou e as condições de alta ou óbito; 
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� Registro de cada enfermaria, feito pela 
enfermeira-chefe; 

� Registro da farmácia, com as receitas 
despachadas para cada paciente; 

� Registro médico, com anotações de 
diagnóstico, receitas e tratamentos 
prescritos nas visitas aos pacientes 
internados. 

 
A partir de então surgiram as primeiras 

discussões sobre o exercício da medicina e a 
freqüente e indispensável utilização de tais 
registros deu origem ao que hoje conhecemos 
como prontuário. O suporte impresso foi por muito 
tempo o único dispositivo utilizado para 
armazenar as informações deste tipo de 
documento. Mas, o surgimento e proliferação das 
NTIC’s contribuíram para que isso fosse mudado. 
Eis que, no final da década de sessenta, surgiram 
valiosas iniciativas no sentido da criação de 
modelos de PEP’s. A Duke University Medical 
Center criou o TRM (The Medical Record) e a 
Havard Medical School o COSTAR (Computer 
Stored Ambulatory Register).  

É importante destacar ainda, o estudo feito 
pelo Institute of Medicine da National Acadeny of 
Science, intitulado “The Computer-Based Patient 
Records: an essential technology for healt care” 
que além de recomendar o uso dos PEP’s, 
apresenta várias discussões sobre tal utilização e 
enfatiza que o sucesso deste tipo de Sistema de 
Informação é determinado por muitos fatores, 
como por exemplo, a educação dos médicos nas 
universidades no que diz respeito ao treinamento 
junto aos Sistemas de Informação 
computadorizados e aos PEP’s.  

Nas duas últimas décadas, ocorreram 
várias experiências de implementação de PEP’s 
em unidades hospitalares. Vale ressaltar, no 
entanto, que durante muito tempo, embora já se 
utilizasse o modelo eletrônico, em meio a uma 
circunstância que demandasse prova, a utilização 
legal deste documento não poderia sê-lo, 
prevalecendo o documento em papel. Este fato, 
certamente pressionou de alguma maneira a 
publicação de resoluções que legalizam os PEP’s 
como ferramentas de grande valor para a área de 
saúde.   

O CFM, através das resoluções 1638/2002 
e 1639/2002 [6] aprovou em julho de 2002 a 
utilização dos PEP’s, alertando que tal 
legalização se dá por meio de rigorosos critérios 
estabelecidos por tais resoluções. O conceito de 
prontuário médico permanece, porém deixa de 
ser percebido somente como documento 
tradicional em papel, passando a ser registrado 
também em suporte eletrônico. O Prontuário 
Médico é definido pelo CFM como sendo um: 

 
Documento único, constituído por 
informações, sinais e imagens registrados a 
partir de fatos, acontecimentos e situações 

sobre a saúde do paciente e a assistência a 
ele prestada, com caráter legal, sigiloso e 
científico, utilizado para possibilitar tanto a 
comunicação entre os membros de uma 
equipe multiprofissional como a 
continuidade da assistência prestada ao 
indivíduo. 

 
A “novidade” promete trazer inúmeras 

vantagens, entre elas, o acesso rápido, a 
disponibilidade remota, o uso simultâneo por 
várias pessoas, a legibilidade absoluta (não se 
perderá tempo decifrando os “hieróglifos” dos 
médicos, enfermeiros ou atendentes), a redução 
do espaço de armazenamento, maior 
confiabilidade, segurança e confidencialidade das 
informações por meio da utilização de senhas 
digitais, a extinção das pilhas de papéis que 
muitas vezes devido às más condições de 
acondicionamento acabam por se deteriorar 
acarretando a perda de dados e informações. No 
entanto, a literatura apresenta opiniões que se 
contrapõem à adoção dos PEP’s e defendem o 
papel de forma incisiva, alegando que o mesmo é 
bem mais fácil de manusear, nunca “sai do ar”, é 
mais difícil de ser adulterado, etc. Enfim, ainda 
não existe um consenso quanto à questão. 

 RAZZOUK (2002) [7] afirma que uma das 
maiores contribuições que as NTIC’s podem dar a 
área da saúde é a comunicação, pois através dos 
PEP’s e até mesmo de e-mails é possível se 
obter elementos que facilitam a interação entre 
profissionais, um melhor planejamento e 
utilização dos dados sobre o paciente. As 
informações podem circular com maior facilidade 
e assim servirem de insumo a diversas pesquisas 
que tratam de diferentes casos. Torna-se mais 
fácil e mais barato para os médicos e 
pesquisadores o intercâmbio dados e 
informações sobre um tipo raro de doença, por 
meios eletrônicos do que por qualquer outro. 

Em seu artigo intitulado “Preservando a 
confiabilidade médica na Internet”, SABATTINI 
(2002:1) [8] escreve que: 
 

o registro médico deixa de ser um 
documento passivo, difícil de entender, 
afastado do paciente, para ser um 
instrumento ativo, uma central de serviços 
de informação, um promotor de saúde e 
de prevenção de problemas, e um 
educador de pacientes e divulgador de 
informações confiáveis sobre medicina e 
saúde.  
 
Contudo, deve-se lembrar, antes de 

qualquer coisa, que tudo isso só adquirirá real 
importância no momento em que venha facilitar a 
vida do cliente, ou seja, o paciente que se 
encontra em algum tipo de 
tratamento/acompanhamento. Sabemos que o 
“fazer sentido” é essencial, que a compreensão 
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que o indivíduo têm ou não de determinada coisa 
pode ser decisiva em sua vida. No caso da 
saúde, em especial, isto faz a diferença. GOMES 
(2000:61) [9] diz que “ao abordar a construção 
dos sentidos e significados, deve-se 
necessariamente refletir a respeito do papel da 
linguagem e da comunicação nesse processo”.  

O conhecimento veiculado nos PEP’s deve 
ser comunicável. Mas tal comunicação só poderá 
ocorrer entre a equipe de saúde e o cliente 
(paciente) se houver entendimento dos sujeitos 
participantes deste processo. Portanto, se não há 
entendimento, tal conhecimento apesar de estar 
disponível ao público interessado, não lhes fará 
sentido e muito menos lhes despertará interesse 
mesmo que tais informações possam lhes ser 
úteis.  

 
 
 

Processamento da Informação 
 

A área da saúde ao incorporar a 
informática em suas práticas fez com que um 
número cada vez maior de informação fosse 
gerado. Para atender as demandas 
informacionais deste novo contexto de atuação, a 
área da saúde passou a necessitar cada vez mais 
da utilização de tecnologias da informação que 
sejam capazes de dar conta de tais demandas. 
De acordo com SIGULEM (2004) [10] “o objetivo 
fundamental da Informática Médica é o de colocar 
à disposição do médico a informação, onde e 
quando ela for necessária”. No entanto, é 
necessário que a informação seja processada 
antes de ser disponibilizada. No tocante ao 
processamento da informação em Prontuários 
Eletrônicos as etapas de seleção, organização, 
armazenagem, gerenciamento e disseminação 
deverão ser necessariamente compreendidas.  

Em termos práticos temos num primeiro 
momento, o médico que seleciona as informações 
relativas ao paciente (anamnese). 
Posteriormente, tais informações deverão ser 
organizadas e armazenadas nos Prontuários 
Eletrônicos. Estas informações deverão ser 
gerenciadas e disseminadas e sobretudo 
compartilhadas no sentido de subsidiar 
pesquisas, tomadas de decisão e adoção de 
políticas públicas, no caso brasileiro, de 
fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.  

Neste sentido, a Ciência da Informação 
possui uma abordagem das questões e 
problemas relacionados ao fluxo de informação e 
gerenciamento de sistemas de informação que 
pode contribuir sobremaneira para o bom 
andamento das atividades na área da saúde. A 
interdisciplinaridade entre estas duas áreas pode 
ser considerada como um grande avanço para a 
resolução dos problemas que surgem em 
decorrência do não gerenciamento correto dos 

fluxos informacionais oriundos da inserção das 
tecnologias da informática no âmbito da saúde.  
 
Compartilhamento da Informação  
 

O Sistema Único de Saúde – SUS, por 
exemplo, possui demandas sociais e de gestão 
que podem inviabilizar e levar ao colapso do 
sistema. Assim, os novos modelos de 
compartilhamento da informação  encontram pela 
frente um processo de desordem social com 
problemas estruturais herdados. Diante desse 
ambiente de crise é vital escrever uma nova 
história, um novo processo para salvaguarda do 
sistema. Mudanças fazem-se necessárias para a 
evolução e o desenvolvimento estrutural como um 
todo. A criação de uma cultura de 
compartilhamento da informação, sua validação 
com novas dinâmicas, integração do fluxo de 
informação apontam para novos modelos e 
processos que contemplem aspectos físicos, 
espaciais, tecnológicos e culturais . 

A abordagem utilizada até hoje tem sido a 
de tratar as questões com soluções periféricas 
não-integradas que, utilizando técnicas e normas 
inflexíveis, engessam o sistema e geram 
descontinuidades1 e desequilíbrio na cadeia de 
informação global. A resolução, destas questões, 
demanda abordagens e soluções estruturadas. A 
abordagem estrutural, segundo DAVENPORT 
(1998) [11], é dinâmica, fluida, complexa, simples, 
pró-ativa e até informal e, leva em consideração 
seus atores e contextos. O Sistema de Saúde é 
dotado de grande complexidade crítica, mas na 
essência seus padrões são de simplicidade e 
podem ser considerados como semelhantes aos 
padrões fractais da matemática, que são simples 
na sua composição mas, formam um sistema 
complexo. 

Ecossistema de informação, de acordo com 
a literatura consultada, é uma metodologia de 
compartilhamento. Neste sentido a tecnologia 
trabalha para o todo, gerando efeitos de sinergia, 
reduzindo custos e erros do sistema causados em 
decorrência da sobrecarga de trabalho, 
otimizando recursos e a mão de obra 
especializada, capacitando parceiros ao longo de 
toda a cadeia de compartilhamento de 
informação, proporcionando treinamento 
contínuo, contribuindo para gestão de recurso e 
das demandas de compra e venda de estoque, 
pagamentos  de maneira pontual e precisa, 
ferramentas de prospecção de demandas e 
eventos para prevenção (Data Mining), licitações 
segundo demandas reais (just in time) compra em 
consórcio, integração da rede privada e particular, 
ampliação da base de atendimento do SUS, 
fortalecimento da demanda de universalização 
acesso e atendimento. 

                                                           
1 Entende-se por descontinuidades eventos como erros médicos, 
fraudes, etc.   
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No âmbito da saúde, é fundamental a 
criação de um novo ecossistema de informação 
que tenha como fundamento um sistema que 
identifique os atores, facilite o processo de 
comunicação, troca e compartilhamento de 
informações (transações), um sistema que utilize 
tecnologias de redes híbridas para integrar a 
comunicação (que atenda a dimensão territorial 
do Brasil e sua diversidade cultural), com 
linguagens que suporte o fluxo e demandas e 
sistemas de software abertos, que atendam aos 
pré-requisitos do SUS, CFM, clausulas éticas, 
funcionais e demandas sociais a eles 
relacionadas. A criação desse ecossistema de 
informação permitirá avanços em escala para a 
cidadania, a gestão pública e governabilidade 
estatal, com ganhos sociais para todos. 
Principalmente para os profissionais de saúde 
que terão a possibilidade de ampliar o número de 
ferramentas de trabalho e recursos disponíveis, 
em uma rede de cooperação que desonera o 
fluxo de informação, permitindo assim que o 
profissional se atenha ao processo de tomadas 
de decisão e avaliação atendendo as demandas 
de suas práticas diárias. Para isso a informação 
deve ser colocada em um ambiente colaborativo 
de comunicação, seguro, em rede integrada, 
aberta e modular, que atenda as condições de 
veracidade, confiabilidade e usabilidade. Os 
PEP’s podem viabilizar tal ecossistema.  

Segundo a resolução 1.639/2002 do CFM, 
para uso de sistemas informatizados para guarda 
e manuseio dos Prontuários Médicos, tais 
sistemas devem preencher os seguintes 
requisitos:  
 

� Integridade da informação e qualidade do 
serviço; 

� Cópia de Segurança (segurança da 
informação, sua fidelidade e 
preservação); 

� Banco de dados; 
� Privacidade e confidencialidade; 
� Autenticação (identidade digital); 
� Auditoria (Transmissão de dados, 

Certificação de software e digitalização 
de prontuários).  

 
Dentro desse contexto de processo de 

integração e universalização, os PEP’s  podem 
ser considerados como base e peças-chave para 
a construção de um sistema que contemple e 
atenda as demandas sociais e políticas de 
compartilhamento e utilização da informação no 
âmbito da saúde. É preciso entender que o 
prontuário eletrônico é um documento dinâmico e 
relacional, cuja complexidade vai muito além da 
digitalização de dados e documentos impressos 
em papel. Ele pode gerar demandas e eventos 
não previstos no início do processo e em toda a 
sua cadeia de eventos e existência. Os PEP’s 
possuem na sua configuração uma característica: 

ele é marcado pela simplicidade do seu conceito. 
Mas, na medida em que as informações vão 
sendo geradas a complexidade do sistema 
aumenta e a utilização das informações cresce 
em escala exponencial. Isto demanda um novo 
modelo que suporte e processe tais informações. 

Os PEP’s podem ser entendidos como 
objeto e processo ao mesmo tempo pois, 
descreve e registra toda a cadeia de eventos 
desde a entrada do usuário no sistema até os 
serviços prestados, receitas médicas, alertas, 
imagens, procedimentos, estatísticas, exames, 
com o usuário e seus vínculos.  Isto conduz ao  
registro do fluxo de trabalho no hospital, onde 
nesse ecossistema informacional ele altera a 
lógica do fluxo de informação do módulo 
hierárquico e passivo para o compartilhado e pró-
ativo.  

Os PEP´s devem ser vinculados e 
implantados dentro de um modelo de 
compartilhamento e integração de informação. A 
base tecnológica de construção que permite a 
implementação, dentro dos requisitos do CFM,   é 
um conjunto de linguagens, como Xml-Java, 
Smart Card, Criptografia, web semânticas, redes 
exclusivas e híbridas de compartilhamento de 
dados, software livre, banco de dados –XQL, rede 
de armazenamento.  

Para que o PEP e seu sistema de gestão 
realmente atenda aos objetivos aos quais ele se 
propõe, é necessário primeiramente que se fale a 
mesma língua, independente da estrutura de 
hardware e software. A este respeito, o XML2, 
pode ser considerado, como uma das mais 
eficientes linguagens para definição de estruturas  
e conteúdo de documentos eletrônicos, 
permitindo compartilhamento, armazenamento, 
segurança dos dados em rede de trabalho. O 
XML é uma linguagem simples que associado a 
processos como o DOM, SAX, Soap, XML-RPC, 
Corba, Java Script,  Java ou Asp permite o 
gerenciamento das informações e criar outras 
linguagens de marcações personalizadas 
combinando-as com algoritmos específicos para 
determinadas finalidades no tocante a formatação 
e processamento dos documentos já existentes. 
Para tanto se faz necessário, que a isto se 
agregue  à utilização de ontologias comuns à 
área da saúde.   
 
Discussão e Conclusões    
 
Diante de tudo o que foi exposto, no decorrer 
deste texto, cabem aqui, tão somente, algumas 
importantes considerações:  
 

� A literatura sobre telemedicina e 
prontuários eletrônicos pode ser 
considerada ampla e expressiva. No 

                                                           
2 é uma linguagem da família SGML pai do HTML, padrão 
ISSO 8879. 

CBIS’2004 1065

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



entanto, maiores reflexões ainda se 
fazem necessárias; 

� As discussões em torno dos aspectos 
que envolvem os PEP’s por serem 
recentes, necessitam de estudos mais 
aprofundados; 

� Devido ao grande número de informações 
disponibilizadas em um PEP, se faz 
necessária à utilização de ferramentas, 
não só, para o tratamento, como também, 
para o gerenciamento de tais 
informações;  

� O compartilhamento das informações é 
essencial para subsidiar pesquisas, 
tomadas de decisão e adoção de políticas 
públicas na área de saúde; 

� A parceria entre profissionais da saúde e 
profissionais da informação muito pode 
contribuir para a utilização adequada das 
tecnologias da informação na área da 
saúde. 
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Introdução 
 

Entre os indicadores definidos pelo Ministério 
da Saúde (MS), salientamos a média e permanência 
devido a sua importância, tanto para os gerentes 
como os gestores de saúde. Este indicador permite 
avaliar, desde a eficiência de uma determinada 
unidade hospitalar, até servir como base para 
mensurar o número de leitos necessários para o 
atendimento da população de uma área específica.   

O valor médio, extraído a partir da unidade 
paciente-dia, pode levar o gestor ou gerente de 
saúde a dimensionar ou agir erroneamente, se 
utilizar este dado sem antes validar esta informação 
a partir de teste estatísticos do valor médio. 

O avanço dos sistemas de informações 
gerenciais tornou possível a análise dos dados de 
permanência nos hospitais sem a utilização da 
unidade de medida paciente-dia.  

Para isto, é necessário que o dado de 
permanência seja tabulado um a um, considerando 
o tempo de permanência de cada paciente que saiu 
de uma clinica ou unidade hospitalar em um 
determinado período, assim podemos aplicar 
ferramentas estatísticas para verificar a qualidade 
do valor médio obtido. 

 
Metodologia 
 

Selecionamos para este estudo a Clinica 
Médica Masculina do Hospital São Paulo (HSP), 
esta clínica possui 17 leitos com um total de saídas 
de 30 pacientes no mês de março de 2004, período 
que será utilizado para este estudo. 

O modelo de análise será um comparativo 
dos dados, obtidos a partir da formula padrão do 
Ministério da Saúde e um cálculo efetuado através 
da extração de dados de um banco de dados com a 
permanência de cada paciente que saiu da clínica 
no período estudado. 

Para análise dos resultados extraímos a 
média da distribuição, o desvio padrão, a mediana e 
a moda. 

Resultados 
 

Valores para análise da Clínica Médica 
Masculina do HSP no período de março de 2004: 

- Total de Saídas - 30 
-  Leitos - 17 
- Leitos-dia – 527 
- Pacientes-dia – 535 

 
Formula do MS para calculo da média de 

permanência: 
Média de permanência = Total Pacientes-dia/Total 
de Saídas.     (1) 
 Aplicando esta formula teremos: 
Média de Permanência = 535/30 
Média de permanência = 17,83 dias por paciente. 
 Quando utilizamos os valores do banco de 
dados verificamos a seguinte distribuição da 
permanência. 

Para o numero de classes que será utilizada 
no agrupamento utilizamos a formula de Struges: 

K = 1+ 3,22 * log n    (2) 
Neste caso temos 
K = 1+ 3,22 * log 30 
K = 5,75 
Utilizaremos seis classes para agrupamento e 

com isso teremos uma Amplitude em cada classe 
de 11 dias, pois temos uma amplitude total de 70 
dias com a menor permanência de zero dias e a 
maior de 69 dias. 

Tabela 1  – Distribuição da permanência em 
dias. 

Classes n fi

00 |---- 11 18 0,60
11 |---- 22 5 0,17
22 |---- 33 2 0,07
33 |---- 44 1 0,03
44 |---- 55 1 0,03
55 |---- 66 1 0,03
66 |---- 77 2 0,07
Total 30 1
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Ao olharmos a tabela podemos verificar um 

grande acumulo dos dados de pacientes entre zero 
e onze dias de internação, e uma amplitude muito 
grande que eleva o valor médio. 

A partir da distribuição geral, onde os dados 
não estão agrupados em classes, encontramos os 
seguintes dados estatísticos: 

Média = 16,03 dias 
Valor obtido a través da soma dos dias de 

permanência na clínica dos pacientes que saíram, 
dividido pelo total de saídas do mesmo período. 

 
Desvio padrão ( δ )= 19,85 dias 

Mediana = 7,00 dias 
Valor central da distribuição 
 
Moda = 1,00 dia 
Valor com maior freqüência na distribuição 
 

Discussão e Conclusão 
 
 O estudo mostra que, distribuições com 
dados que apresentam grande amplitude, como é o 
caso da permanência, inviabilizam a utilização do 
valor médio de 17,83 (MS). 

Salientamos também a importância da 
análise dos dados, o que não é possível quando 
utilizamos o padrão adotado pelo Ministério da 
Saúde, pois o total de pacientes-dia nos dá a média 
de permanência e não permite a análise deste valor. 
 O alto valor do desvio padrão 19,64 
encontrado associado à discrepância do valor médio 
de 16,03, mediana de 7,00 e moda de 1,00 
demonstra que não podemos utilizar o valor médio, 
pois estaríamos trabalhando com um número com 
grande oscilação. 

Na tabela 1 observamos que, das medidas de 
tendência central, a mediana é a que melhor 
expressa a realidade da Clínica Médica, estando 
compreendida na primeira classe da distribuição 
onde encontramos 60% dos pacientes com saídas 
no período estudado. 
 Neste estudo preliminar utilizamos apenas 
os dados da Clínica Médica, podendo ser replicado 
para outras especialidades. 

Para se utilizar de uma maneira mais efetiva 
o indicador média de permanência, sugerimos que, 
a partir da análise dos dados estatísticos, sejam 
descartados os extremos da distribuição ou que os 
pacientes sejam agrupados por patologias similares, 
por exemplo, capítulos da CID 10. 

A validação do valor médio através da analise 
no banco de dados possibilita ao gestor tomar 
ações mais precisas e aumentar a eficiência de sua 
instituição. 
 Acreditamos que grande parte das 
Instituições hospitalares já tem Sistemas de 
Informações Gerencias que possibilitem esta 
análise.  
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Introdução 
 

É cada vez mais premente a necessidade 
dos estudantes e profissionais das mais diversas 
áreas realizarem cursos em tempo parcial e a 
distância. Na sociedade globalizada é necessário 
integrar estudo e carreira profissional. 

Em meados dos anos 90, a educação a 
distância (EaD) chegou ao Brasil mesclando, 
junto ao poder da internet, as trocas de 
informações, conteúdos e conhecimentos, usando 
eficiência e velocidade nunca imaginadas em 
longas distâncias [1][2]. 

Com a evolução tecnológica, variados tipos 
de computadores foram desenvolvidos e, mais 
recentemente, chegaram ao mercado os 
computadores de mão1 - potenciais auxiliares em 
EaD. Estes novos aparelhos oferecem diversos 
benefícios, tais como: comodidade, portabilidade, 
armazenamento e ordenação das informações. 
Sua principal característica é ser um equipamento 
compacto, de fácil transporte, uso, tamanho e 
peso reduzidos. 

Este estudo pretende avaliar o uso de 
computadores de mão como ferramenta auxiliar 
no curso a distância dos conteúdos da Disciplina 
de Técnica Operatória Cirúrgica Experimental, 
ministrada no terceiro ano do curso médico da 
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP.   
 
 
Metodologia 
 

A população do estudo será composta por 
alunos do 3º ano do curso médico da UNIFESP, 
matriculados na Disciplina de Técnica Operatória 
Cirúrgica Experimental, que contém aulas 
teóricas e aulas práticas - estas realizadas no 
próprio Laboratório da Disciplina.  

A parte teórica desse curso tem sido 
oferecida em formato WEB, desde 2001, durante 
cinco semanas [3]. Para este estudo, ao mesmo 
tempo, serão disponibilizados o material teórico 
do curso e as avaliações interativas -  
denominadas vídeo-quiz - para uso em 
computadores de mão. 

                                                           
1 Computadores de mãos, são conhecidos também como PDAs 
(Personal Digital Assistents), Handhelds e palmtops. 

A primeira etapa consiste em criar um 
banco de dados no formato (PDB)2, contendo 
todos os dados do curso, gerando assim um 
arquivo em formato (PRC)3 - arquivo de execução 
dos PDBs. Neste arquivo serão armazenados 
todos os dados referentes ao conteúdo da 
semana. Os conteúdos serão decodificados e 
disponibilizados para dois sistemas operacionais4: 
Windows CE e Palm OS - que  representam 90% 
do mercado brasileiro [4][5][6]. Por esse motivo, 
foram disponibilizados dois tipos de arquivos para 
cada conteúdo, com os referidos sistemas 
operacionais. 

 

 Figura 1  – Esquema utilizado para a 
geração dos PRCs 

 
A segunda etapa consiste na 

disponibilização dos arquivos para download5 
dentro do curso, em área restrita aos alunos. 

Os arquivos disponíveis (tanto em Windows 
CE como PalmOS) acompanharão a grade de 
programação do curso, dividida em cinco 
semanas: 

 
1ª semana – 31 textos e 4 vídeo-quizes; 
2ª semana – 49 textos e 3 vídeo-quizes; 
3ª semana – 17 textos e 2 vídeo-quizes; 
4ª semana – 20 textos; 

                                                           
2 Formato de armazenamento de dados, na forma de registros para 
padrões dos PDAs utilizados. 
3 Extensão do aplicativo desenvolvido para executar nos PDAs, 
equivalente aos arquivos com extensão .EXE. 
4 O sistema operacional é responsável pela administração dos 
recursos do computador e permitindo que o software e o hardware 
trabalhem juntos. 
5 Baixar arquivos da internet através de links. 
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5ª semana – 2 textos. 
 
Todo o material será identificado com um 

símbolo exclusivo para usuários de computadores 
de mão. 

A terceira etapa consiste em relacionar os 
números de alunos que possuem computadores 
de mãos (início e término do curso), o número de 
downloads efetuados durante o curso, separados 
por: semanas, arquivos, plataforma utilizada, 
acompanhamento e evolução no curso. 
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Introdução 
 

A visão de um paciente queimado evoca 
freqüentemente sentimentos de compaixão e 
aflição. O aspecto das áreas queimadas, seu odor e 
o óbvio sofrimento do paciente não passam 
desapercebidos pelas equipes de atendimento de 
emergência. Contudo, o atendimento a este 
paciente deve ser objetivo, sistematizado e 
priorizado, de modo a garantir o suporte necessário 
a vida. Neste atendimento, a avaliação da 
gravidade das queimaduras e o encaminhamento 
para o tratamento adequado são fundamentais. 

A gravidade da queimadura é em parte 
avaliada pela superfície corporal queimada. Este 
índice também é usado para a avaliação do 
prognóstico, para o cálculo das necessidades 
calóricas e para a estimativa de volume necessário 
para a hidratação destes pacientes nos primeiros 
dias após a queimadura. Desta forma é 
fundamental que sejam utilizados métodos que 
avaliem com fidelidade a superfície corporal 
queimada. 

A abordagem clássica na avaliação da área 
queimada utiliza a chamada “regra dos nove”, onde 
o corpo humano é dividido em segmentos com 
aproximadamente 9% de superfície. Esta é uma 
regra simples, de fácil memorização e muito útil, 
porém só se aplica para adultos. 

Embora existam alternativas que procuram 
adaptar a “regra dos nove” para outras faixas 
etárias, estas modificações acabam tornando a 
regra pouco prática e até de difícil memorização 
para aqueles que não a utilizam rotineiramente. 

Em meados de século passado, Lund e 
Browder prepuseram o uso de uma tabela que 
relaciona os vários seguimentos do corpo com sua 
superfície em diferentes faixas de idade. Isto 
resolveu a dificuldade em se estimar superfícies 
queimadas de forma precisa nas diferentes faixas 
etárias, porém, criou a necessidade de se possuir 
uma cópia desta tabela já que sua memorização é 
extremamente difícil e pouco prática. 

Neste trabalho, apresentamos um modelo 
gerado em computador, que auxilia na avaliação da 

superfície corpórea, estimando a área queimada 
em diferentes faixas etárias. Esta ferramenta, 
associada à grande difusão do acesso a 
informações eletrônicas, torna dispensável a 
utilização da tabela convencional em papel. 
 
Métodos 
 
 O projeto foi desenvolvido durante o estágio 
de monitoria do Laboratório de Informática e utilizou 
recursos do software Macromedia Flash MX®.  
 Inicialmente foi construído um modelo virtual 
a partir de gráfico vetorial representando a região 
ventral e dorsal de um homem. Esse modelo teve 
sua topografia fracionada de acordo com a divisão 
proposta por Lund & Browder. Cada região foi 
convertida em um botão. Sendo assim foram criados 
16 botões no modelo ventral: 

1. Cabeça 
2. Pescoço 
3. Tronco anterior 
4. Genitália 
5. Braço direito 
6. Braço esquerdo 
7. Antebraço direito 
8. Antebraço esquerdo 
9. Mão direita 
10. Mão esquerda 
11. Coxa direita 
12. Coxa esquerda 
13. Perna direita 
14. Perna esquerda 
15. Pé direito 
16. Pé esquerdo 
 
Assim como 17 botões no modelo dorsal, que 

consiste na mesma divisão do modelo ventral, 
excluíndo-se genitália e incluindo nádega direita e 
esquerda. 

A cada botão foram associados 3 comandos: 
 

1. Através do comando “Action >> Set value” foi 
associado 6 valores para a cada região. Esses 
valores correspondem ao equivalente da 
porcentagem de área corpórea da região em 
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questão para cada conjunto de idades proposta 
por Lund & Browder.  

 
Idade (anos)  

0-1 1-4 5-9 10-14 15 >15 
Cabeça 19% 17% 13% 11% 9% 7% 

 
 Os 6 valores da cada região são somados ao 
valor já existente para cada idade em uma 
tabela criada com campos formados por texto 
dinâmico, que respondem a instruções do 
modelo virtual. 
 

2. Ao selecionarmos novamente o mesmo botão, 
este subtrai o valor somado anteriormente, 
anulando assim a seleção. 

 
3. Cada região no modelo ventral foi associada a 

sua correspondência no modelo dorsal 
(excetuando-se genitália e nádegas) de modo 
que ao selecionarmos determinada região 
ventral sua equivalente dorsal também é 
selecionada, e vice-versa. 

 
Resultados 
 
 O aplicativo foi disponibilizado como 
complemento à aula de “Atendimento ao Paciente 
Vítima de Queimadura”, publicada no site da Escola 
Médica Virtual da Faculdade de Medicina de 
Botucatu – UNESP. Atualmente o acesso está 
restrito aos alunos e médicos da instituição 
(http://www.emv.fmb.unesp.br/sala_aula/aulas.asp). 
 

 
Figura  1 – Tela inicial do aplicativo 

 
Figura  2 – Selecionando as áreas corpóreas 
queimadas no modelo virtual, temos o cálculo 

automático para diversas idades. 
 
Discussão e Conclusões 
 

Ainda que sua utilidade e importância sejam 
incontestáveis, a tabela de Lund & Browder 
apresenta os inconvenientes da complexidade das 
variáveis e exigência da realização de cálculos que 
podem retardar o pronto atendimento.  

Assim, o desenvolvimento de um aplicativo 
para calcular a superfície corpórea queimada nas 
diversas idades, segundo a tabela de Lund & 
Browder pode facilitar e agilizar o diagnóstico, 
melhorando o prognóstico do paciente queimado. 

Além disso, este aplicativo pode facilitar a 
compreensão dos conceitos de cálculo de área 
queimada, durante treinamentos de alunos ou 
profissionais da área da saúde. 
 Como estratégia futura, pretendemos estudar 
objetivamente as vantagens no uso deste aplicativo 
na Internet como recurso na condução dos 
pacientes vítimas de queimaduras e para o estudo 
deste tema. 
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Introdução 
 
 O termo gestão do conhecimento vem sendo 
utilizado freqüentemente para designar o processo 
pelo qual o conhecimento gerado por um indivíduo, 
ou por um grupo de indivíduos, passa ao se 
materializar. E a matéria, tal qual a conhecemos 
desde Isaac Newton - que em uma de suas leis da 
física afirma que dois corpos não ocupam, 
simultaneamente, o mesmo lugar no espaço – ao 
ser inserida no chamado mundo virtual e conectada 
à rede mundial de computadores, instantaneamente 
permite que o mesmo corpo, ao mesmo tempo, 
ocupe inúmeros lugares no espaço. E isto acontece 
com tamanha velocidade que o indivíduo se vê 
compelido a ocupar parte do seu tempo, diga-se, 
inclusive, parte significativa do seu tempo, com a 
tarefa de organizar todo este conhecimento gerado. 
No nosso caso, o de um grupo de pesquisa na área 
de enfermagem, a percepção da responsabilidade 
de organizar e disseminar o conhecimento gerado 
pelos seus membros em anos de pesquisa nos 
levou a desenvolver um projeto de criação de uma 
homepage. Assim o presente trabalho tem por 
objetivo divulgar a gestão do conhecimento 
praticada pelo GEPECOPEn: Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Comunicação no Processo de 
Enfermagem, através de uma homepage na internet 
(http://www.eerp.usp.br/gepecopen).[1] 
 
Metodologia 
 
 Inicialmente, contamos com a participação 
de enfermeiros e de um analista de sistemas na 
idealização e desenvolvimento do projeto. À medida 
que íamos ganhando em objetividade, e com a 
compreensão de que o grupo de pesquisa é um 
sistema aberto que influencia e é influenciado 
constantemente pelo meio ambiente, os recursos 
necessários para tal empreendimento se tornavam 
mais evidentes. Com a integração de um 
administrador de empresas, o grupo ficou mais 

fortalecido. Pragmático e, ao mesmo tempo, 
questionador, esse profissional conduziu o grupo a 
reflexões profundas sobre o que almejávamos e 
onde pretenderíamos chegar.[2] 
 
Resultados 
 

Discutimos a missão do grupo, nossos 
objetivos. Falamos de planejamento estratégico, de 
mercado, de consumidor e do que desejamos estar 
fazendo em dez ou vinte anos. Resgatamos muito 
da história do GEPECOPEn e, mesmo que 
involuntariamente, da história de cada um de nós: 
quando começamos, o que produzimos, o que 
pensávamos e o que pensamos, que trajetórias 
escolhemos ao longo de todos estes anos. Toda 
esta dinâmica mostrou-se necessária e fundamental 
para a operacionalização da homepage do 
Grupo.[3,4] 
 
Conclusões 
 
 A disponibilização, na rede mundial de 
computadores, de tudo o que produzimos em anos e 
anos de pesquisa, razão primeira da nossa 
empreitada, veio somar-se à importância de dizer 
quem somos, o que queremos, onde pretendemos 
chegar. E, talvez mais significativo, corroborar a 
idéia de interdisciplinaridade. Conceito que, 
acreditamos, seja a chave para um efetivo 
aproveitamento do trabalho em equipe.[5] 
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Resumo - Este trabalho apresenta a implementação de um sistema via web que visa o treinamento de 
médicos residentes em radiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto a utilizarem na conclusão do 
laudo de exames radiológicos a classificação da região anatômica e diagnostica da tabela do American 
College of Radiology – ACR. O sistema utiliza a base de dados do arquivo digital de imagens do 
CCIFM/USP, essa base de dados constitui-se em uma biblioteca digital de imagens radiológicas do arquivo 
didático, onde as imagens em filme foram digitalizadas para prevenir a deterioração. O sistema seleciona 
aleatoriamente um estudo de caso, disponibilizando ao usuário as imagens do exame, a história clínica do 
paciente, a data de nascimento e do atendimento. A partir das informações disponibilizadas, o usuário 
concluirá o laudo baseado na tabela de classificação do ACR e o sistema retornará se a conclusão está 
correta ou não. 
 
Palavras-chave: Classificação Radiológica, Biblioteca Digital de Exames, Treinamento via web. 
 
 
Abstract –  This work present an implementation of a system via web that is destined to training of doctors 
students in radiology the Medical School of Ribeirão Preto (UNAERP) the use in the conclude the result of 
exams radiological the classification of the anatomic regions and diagnostic pathology the table of American 
College of Radiology - ACR. The system uses the database of digital archive of images the CCIFM/USP, 
that database to consist of digital library of radiological images of the didactic archive, where the images in 
film were scanned to prevent the deterioration. The system to select random an case study, availability to 
users the images of exam, the clinic history to patient, the birthday and the date of attending. Subsequently 
of information’s returned, the user to conclude the result based in table of classification to ACR and the 
system returned if the conclude is correct or not. 
 
Key-words: Radiological Classification, Digital Library of Exam, Training by the web. 
 

 
Introdução 
 

A evolução da informática e o uso de redes 
de computadores, incluindo a internet, vem 
tornando-se comum no dia-a-dia das pessoas. Na 
área hospitalar o objetivo é melhorar a qualidade 
do atendimento ao paciente, bem como facilitar a 
rotina de trabalho dos médicos e profissionais de 
saúde (CARITÁ, 2002). 

Com o aperfeiçoamento da tecnologia 
computacional, novas formas de ensino e 
treinamento estão começando a ser utilizadas na 
medicina, um dos destaques é o conceito de 
telemedicina, que é o uso das tecnologias de 
informática e telecomunicações para a interação 
entre profissionais de saúde e pacientes com a 
finalidade de realizar ações médicas à distância 
(SABATINI, 1999). 

Outro destaque a ser apontado é a 
educação à distância, que atualmente está em 
constante crescimento no setor educacional 
mundial. A educação a distância  tem como 
objetivo a aprendizagem à distância, que é uma 
abordagem bastante antiga, mas que está 

recebendo uma nova vida com as novas 
tecnologias de comunicação, com seu poder 
desestabilizador, e com novas exigências de 
capacitação (LITTO, 2003). 

O sistema de treinamento foi criado 
baseado nesses conceitos, tentando oferecer ao 
usuário uma maior flexibilidade para o estudo,  
podendo este ser realizado a qualquer hora e em 
qualquer lugar.  

Laudar e classificar os exames radiológicos 
com base na tabela de indexação/classificação do 
Colégio Americano de Radiologia é 
extremamente interessante, pois além de 
aprender uma nova metodologia, o usuário 
também estará estudando novos casos didáticos.   

A utilização de uma tabela de classificação 
é de grande praticidade, sendo possível citar 
como exemplo as tabelas CID-10 e SNOMED. 

O sistema de treinamento capacitará o 
usuário para concluir o  laudo dos exames de 
forma  que eles possam ser interpretados 
mundialmente ou pelo menos por aqueles que 
conheçam a tabela do ACR. Cria-se também uma 
outra alternativa para consulta e recuperação dos 
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exames na base de dados do arquivo didático de 
exames radiológicos do Centro de Ciências das 
Imagens e Física Médica do Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto (CCIFM/USP) . 

   
  
Metodologia 
 

O primeiro sistema implementado para a 
estrutura do Sistema de Treinamento de Laudos 
Radiológicos  foi o Sistema do Arquivo Didático 
Digital. Este sistema foi criado com o objetivo de 
armazenar as informações demográficas do 
paciente, exames radiológicos e suas respectivas 
imagens para ensino e pesquisa, bem como para 
preservar exames antigos, evitando sua 
deterioração ou perda. 

A interface do Sistema de Treinamento de 
Laudos Radiológicos usando a tabela de 
classificação do Colégio Americano de Radiologia 
foi desenvolvida em HTML (Hyper Text Markup 
Languge) e PHP (Hypertext Preprocessor), 
utilizando a ferramenta Macromedia 
Dreamweaver MX. 

Neste trabalho foi utilizado a 4ª edição do 
Índice de Classificação Radiológica do Colégio 
Americano de Radiologia, este instrumento 
permite classificar os exames radiológicos 
segundo sua região anatômica, estrutura 
anatômica e patologia encontrada.  

A Figura 1 apresenta o modelo Entidade-
Relacionamento do sistema, o que foi modelado 
utilizando a ferramenta DBDesigner 4 versão 
4.0.5.4 Beta. 

O sistema está instalado num servidor Web 
gerenciado pelo software Apache HTTP Server 

versão 2.0.49 com módulo PHP versão 4.3.5, 
utilizando o sistema operacional Windows XP 
Professional versão 2002.  

Para gerenciamento das informações dos 
exames e armazenamento das imagens utilizou-
se o sistema gerenciador de banco de dados 
MySql versão 7.0.17, sendo seu gerenciamento 
realizado pela ferramenta MySql Control Center  
versão 0.9.4-Beta. 

Para acessar o sistema o usuário deve 
identificar-se através de seu login e sua 
password. Assim o sistema verifica se o usuário 
está autorizado a utiliza-lo e qual seu perfil de 
acesso. 

Os usuários cadastrados no sistema 
podem consultar os exames do arquivo didático, 
bem como realizar treinamentos para classificar 
os exames utilizando a tabela do ACR. 

Quando escolhida a opção treinamento, o 
sistema seleciona aleatoriamente um estudo de 
caso na base de dados, mostrando ao usuário a 
história clinica do paciente, data de nascimento e 
atendimento e as imagens dos exames, podendo 
haver imagens de diferentes modalidades em um 
estudo de caso (Figura 2).  

Com as informações retornadas pelo 
sistema, o usuário deverá primeiramente 
selecionar a região anatômica do exame e logo 
em seguida escolher a localização especifica  
dentro da região anatômica escolhida.  As opções 
são  apresentadas em caixa de seleção, sendo 
permitido escolher apenas uma opção (Figura 3).   

Após a definição da região anatômica, o 
usuário deverá escolher a patologia que também  
será  única  por estudo de caso e finalizar o teste 
(Figura 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1  – Modelo Entidade-Relacionamento do Sistema de Treinamento 
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 Depois de finalizado o teste, o sistema 
verifica se o usuário acertou ou não, emitindo 
uma mensagem na tela. Caso o usuário não 
tenha acertado ele poderá verificar qual é o 
resultado correto (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2  – Exame encontrado aleatoriamente na 

Base de Dados do Sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3  – Escolha da região anatômica do 

exame  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4  – Escolha da patologia do exame 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4  – Apresentação da conclusão do teste 

 
Resultados 

 
Num primeiro instante foram realizados 

testes para verificar a integração do sistema de 
treinamento com a base de imagens do arquivo 
didático e a tabela de classificação do ACR.  

Os resultados obtidos demonstram um 
funcionamento adequado e uma integração 
consistente. 

Atualmente o sistema está sendo avaliado 
qualitativamente pelos médicos residentes do 
CCIFM/USP. 
 
 
Discussão e Conclusões 
 
 O sistema permitirá aos médicos 
residentes do CCIFM/USP aprender mais uma 
metodologia para conclusão e classificação dos 
laudos radiológicos, enriquecendo ainda mais sua 
formação de médico radiologista. 
 Um outro fator importante do sistema é 
disponibilizar exames já laudados para que o 
residente tenha condições de estudar e aprimorar 
seus conhecimentos a qualquer hora e de 
qualquer lugar, podendo assim ser considerado 
um sistema de ensino continuado. 
 Atualmente a Sociedade Norte Americana 
de Radiologia (RSNA), está trabalhando para 
incorporar porções do seu índice num novo 
sistema de indexação conhecido como RadLex. 
O propósito do RadLex é prover uma estrutura 
uniforme para capturar, indexar e recuperar uma 
variedade de fontes de informação em radiologia, 
porém enquanto este trabalho não estiver 
concluído é recomendado que os usuários 
continuem utilizando o ACR INDEX. 
 Após a conclusão e definição do RadLex, 
sua classificação poderá ser incorporada ao 
sistema de treinamento, permitindo assim manter 
os residentes sempre atualizados e um arquivo 
pedagógico com várias classificações, 
possibilitando aos usuários várias maneira para 
buscar e recuperar os exames radiológicos. 
 

 

 

 

 

CBIS’2004 1077

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Introdução: 
 

Sabemos que a informação é um 
elemento fundamental para a prática de 
qualquer profissão, pois define os parâmetros 
da prática, identifica seu escopo de ação, 
define as necessidades dos serviços e critérios 
de avaliação [1].  Florence Nightingale foi a primeira 
enfermeira a reconhecer a importância dos 
dados relativos aos cuidados de saúde e 
formalizar um processo de coleta para 
conhecer a freqüência das doenças e danos à 
saúde. Ela também procurou verificar quais as 
doenças e as faixas etárias mais necessitavam 
de recursos dentro dos hospitais [2]. 

O crescimento e o desenvolvimento de 
novas tecnologias, que gradualmente foram 
incorporadas às atividades diárias na área da 
saúde, tornou-se um desafio para os 
profissionais que, por um lado facilita o 
trabalho, mas por outro impõe a necessidade 
de informações atualizadas.  Por outro lado observamos uma 
população cada vez consciente de seus 
direitos, exigindo serviços de saúde de 
qualidade a preços compatíveis. 

A enfermagem inserida neste novo 
contexto reconhece a necessidade de 
evidenciar sua prática através de resultados, e 
uma das formas encontradas é a monitoração 
dos indicadores de qualidade de enfermagem. 
Estes indicadores são extraídos dos registros 
do prontuário do paciente.  Não há dúvida de que a tecnologia da 
informação trouxe novos instrumentos que 
agregados à prática podem facilitar esta 
monitoração. Porém somente ter um sistema 
informatizado não garante que teremos o 
resultado da prática de enfermagem traduzido 
em indicadores, pois é necessário reconhecer 
quais dados são fundamentais para descrever 
e assim traçar os indicadores de qualidade. 
Deste modo é necessário que os enfermeiros 
possam definir um conjunto de dados mínimos 

necessários para a descrição e monitoramento 
de sua prática. 

Este estudo tem por objetivo mostrar 
como a organização dos dados tornou possível 
a monitoração de indicadores de qualidade de 
enfermagem e a customização de um sistema 
informatizado. 

 
Metodologia 

 

Este é um estudo descritivo e 
retrospectivo baseado na organização dos 
dados de enfermagem contidos no prontuário 
do paciente.  Foi realizado em um hospital geral 
privado, sem fins lucrativos, de grande porte 
da cidade de São Paulo. Possui 400 leitos e a 
equipe de enfermagem é composta por 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem. Após a definição dos dados necessários 
aos enfermeiros, foi customizado um sistema 
informatizado desenvolvido pela instituição 
para a monitoração dos indicadores 
estabelecidos pelos enfermeiros, chamado 
GPRO. Este software foi desenvolvido em Rad 
Delphi4, utiliza um Banco de Dados SQL e roda 
em plataforma Windows. 

As informações obtidas a partir deste 
sistema permitem o acompanhamento das 
taxas de incidência e prevalência de risco e 
eventos de enfermagem. 

 
Resultados 
 

Foram definidos dados mínimos para a 
monitoração dos seguintes indicadores: úlcera 
de pressão, flebite em cateter venoso periférico 
e queda. Os dados são coletados pelo 
enfermeiro assistencial e inseridos no sistema 
que possibilita a geração dos indicadores. 

Apresentamos abaixo os gráficos 
obtidos a partir do GPRO para estes 
indicadores. 
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Gráfico 1: Incidência de Quedas/1000 PD, 
por unidade – Abril 2004. 

 

Gráfico 2: Flebite/CVP-dia, por unidade, 
Abril 2004. 

 
Gráfico 3: Incidência de UP/Pop de risco, 

por unidade. Abril/2004 
 

 
Considerações 

 
Entendemos por um conjunto de dados 

mínimos os itens que descrevem o cuidado de 
enfermagem para o paciente e família numa 
variedade de situações e estabelecem 
parâmetros para comparações. Incluem três 
grandes categorias: itens relacionados ao 
serviço, dados demográficos dos pacientes e 
os elementos de cuidados de enfermagem [3]. 

Existem várias formas de organizar os 
dados de enfermagem no prontuário do 
paciente, porém parece-nos que o processo de 
enfermagem ainda é a melhor e mais 
conhecida metodologia de trabalho em 

enfermagem, pois possui elementos que 
tornam a prática de enfermagem evidente [4]. 

Verificamos que a definição dos dados 
mínimos foi fundamental para estabelecer 
parâmetros consistentes para a comparação e 
padronização de condutas de enfermagem. Ter 
como foco o atendimento ao paciente e família 
descrito através do processo de enfermagem 
possibilitou a definição dos indicadores de 
enfermagem. 

Consideramos que a monitoração de 
indicadores necessita de um sistema 
informatizado, pois a enfermagem possui um 
grande e complexo número de dados relativos 
à sua atividade, e só é possível monitorá-los se 
contarmos com um sistema informatizado. 

Outra consideração importante é que a 
mensuração de indicadores viabilizou aos 
enfermeiros o processo de tomada de decisão 
baseado em seus resultados. Desta forma foi 
possível modificar e aprimorar sua prática, por 
meio de comparação e troca de informações 
entre as unidades do hospital. 

Acreditamos que a definição de dados 
mínimos e o estabelecimento de indicadores 
são fundamentais para o reconhecimento da 
enfermagem enquanto uma profissão de valor. 
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Introdução 
   

Segundo BARKER, apud FAGEN, 2002, o 
estado nutricional da mulher grávida afeta o 
resultado de sua gravidez, no que diz respeito ao 
peso do nascimento do seu bebê, um fator 
intimamente relacionado à mortalidade infantil e ao 
risco de resultados adversos de saúde, a longo 
prazo, tais como hipertensão, obesidade, 
intolerância à glicose e doença cardiovascular.  

Neste sentido, apresenta-se um método 
computacional para apoio a um trabalho de 
conclusão de curso - TCC, de Nutrição e Ciência da 
Computação, que pretende avaliar o perfil alimentar 
e nutricional de gestantes adolescentes, no caso, 
focado nos aspectos da avaliação antropométrica, 
para citar, o Índice de Massa de Corpórea Pré-
Gestacional (IMC-PG), calculado usando o Peso 
Pré-Gestacional (PPG) e a altura, o cálculo e 
avaliação do ganho de peso gestacional, semana a 
semana, resultando na proximidade das faixas 
limite de Ganho Ponderal Total (GPT).  

Foram levantados e tabulados os dados, de 
uma amostra espontânea, com 55 gestantes 
adolescentes (GestA), na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Vila Regina, no bairro Itaquera, da cidade de 
São Paulo, Brasil. 

A seguir, apresenta-se o embasamento e o 
desenvolvimento do método computacional para a 
classificação ou categorização das gestantes 
adolescentes, usando desde o PPG até o GPT. 

Como resultado do estudo será apresentada 
uma descrição prévia, narrativa, dos procedimentos 
para classificação automática do estado nutricional 
das GestAs. 

 
Metodologia 
 

O método computacional foi desenvolvido 
com base nas tabelas nutricionais do Ministério da 
Saúde, 1999, que se baseia na idade gestacional 
(IG), por exemplo, a tabela que apresenta a relação 
média de peso-altura, segundo a IG. 

Para avaliação do ganho de peso foi utilizada 
a Tabela (1): 

 
Tabela 1 – Tabela de ganho de peso recomendado 
para mulheres grávidas baseado no IMC.   

  
Considerando um dado peso pré-

gestacional (PPG) e altura de uma GestA, como 
entrada de dados, é calculado o IMC-PG, de acordo 
com a fórmula (1): 

(m)2altura
PPG(kg))2PG(kg/mIMC =−   

(1) 
 

Com o IMC-PG, em conformidade com a 
tabela (1), tem-se a decisão sobre a categoria de 
peso da GestA, dando início à observação desta, 
pelo sistema.  

O ganho gestacional é calculado com a 
seguinte fórmula: 

PPG(kg)PA(kg)GG(kg) −=  
(2) 

  
Resultados 
 
 Observando-se um sistema básico para 
classificar o estado nutricional das GestAs,  
identifica-se dois módulos, M1 e M2: 
M1- Entrada de Dados: 
Nome_GestA, Peso Pré-Gestacional_GestA 
(PPG_GestA), Altura_GestA, Semana_GestA 
(Sema_GestA); 
    - Processamento 
   Usando a fórmula (1), obtém-se o IMC-PG 
   Exemplo característico das decisões: 
Se(IMC-PG<19,8) então CatGest=1 
    “GestA apresenta Baixo Peso – BP” 
Senão Se(IMC-PG>=19,8) e (IMC-PG=<26) 
      então Cat_Gest=2 
        “GestA apresenta Peso Normal – PN” 
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      Senão Se(IMC-PG<26) e (IMC-PG=<29) 
            então Cat_Gest=3 
          “GestA apresenta Sobrepeso – SP” 
    Senão Se(IMC-PG>29) então Cat_Gest=4 
          “GestA apresenta Obesidade - OB” 
          Senão “Erro”; 
Saída Estado Nutricional BP,PN,SP ou OB. 
Dados / Informações em arquivo: 
Nome_GestA, Sema_GestA, Altura_GestA, 
PPG_GestA, IMC-PG_GestA, Cat_GestA; 
 
M2 – Entrada de dados:  
         Nome_GestA, PPG_GestA, Cat_GestA, 
Sema_GestA, Pe_Atu_GestA ; 
         Processamento:   
         O Ganho_Gestacional_GestA (GG_GestA) é 
obtido usando-se a fórmula (2). GG_GestA é 
apresentado em gramas. 
          Exemplo de decisões: 
Se(GG_GestA<0)e((Cat_GestA=1)ou 
  (Cat_GestA=2)ou(Cat_GestA=3)) então  
   “GestA apresenta Perda de Peso – PP” 
Senão Se(GG_GestA=0) então 
   “GestA apresenta Peso Estável – PE” 
      Senão  
  Classifica_Ganho(Cat_GestA, Sema_GestA); 
Rotina: 
Classifica_Ganho (Cat_GestA, Sema_GestA) 
Exemplo de decisões: 
Se(Cat_GestA=1)e(Sema_GestA<=14) então 
   Se(GG_GestA>=164) e (GG_GestA<=2300) 
   então “GestA mantém-se com GPT esperado 
          para sua categoria atual” 
   Senão “GestA excede limites do GPT 
        esperado para sua categoria atual” 
Senão Se(Cat_GestA=1)e(Sema_GestA>14) 
      então 
     Se(GG_GestA>=500)e(GG_GestA=<16000)  
       então “GestA mantém-se com GPT 
        esperado para sua categoria atual” 
     Senão “GestA excede limites do GPT 
        esperado para sua categoria atual” 
Senão 
Se(Cat_GestA=2)e(Sema_GestA<=14) então 
   Se(GG_GestA>=114) e (GG_GestA<=1600) 
   então “GestA mantém-se com GPT esperado 
          para sua categoria atual” 
   Senão “GestA excede limites do GPT 
        esperado para sua categoria atual” 
Senão Se(Cat_GestA=2)e(Sema_GestA>14) 
      então 
     Se(GG_GestA>=400)e(GG_GestA=<10400)  
       então “GestA mantém-se com GPT 
        esperado para sua categoria atual” 
     Senão “GestA excede limites do GPT 
        esperado para sua categoria atual” 
Senão 
Se(Cat_GestA=3)e(Sema_GestA<=14) então 
   Se(GG_GestA>=64) e (GG_GestA<=900) 
   então “GestA mantém-se com GPT esperado 
          para sua categoria atual” 
   Senão “GestA excede limites do GPT 
        esperado para sua categoria atual” 

Senão Se(Cat_GestA=1)e(Sema_GestA>14) 
      então 
     Se(GG_GestA>=300)e(GG_GestA=<7800)  
       então “GestA mantém-se com GPT 
        esperado para sua categoria atual” 
     Senão “GestA excede limites do GPT 
        esperado para sua categoria atual” 
Senão 
Se(Cat_GestA=4)e(Sema_GestA<=14) então 
   Se(GG_GestA<=0) então “GestA mantém-se 
com GPT esperado para sua categoria atual” 
   Senão “GestA excede limites do GPT 
        esperado para sua categoria atual” 
Senão Se(Cat_GestA=4)e(Sema_GestA>14) 
      então 
     Se(GG_GestA>=230)e(GG_GestA=<6000)  
       então “GestA mantém-se com GPT 
        esperado para sua categoria atual” 
     Senão “GestA excede limites do GPT 
        esperado para sua categoria atual” 
Senão 
“Erro”;  

Este processamento é executado 
iterativamente a cada semana gestacional 
“levantada”. O GG_GestA é acumulado, resultando 
no GPT. Pretende-se apresentar estes resultados 
graficamente, a medida que são assimilados, pelo 
sistema, os dados das semanas gestacionais. 
            Saídas: Conforme mensagens obtidas do 
sistema, a nutricionista será auxiliada no sentido da 
tomada de decisão adequada, a dieta a ser 
recomendada. 
            Dados/Informação em arquivo: 
Nome_GestA, Sema_GestA, PPG_GestA, 
Peso_Atual_GestA, Cat_GestA; 
 
Discussão e Conclusões 

Estes resultados permitem a criação dos 
respectivos gráficos demonstrativos, que costumam 
ser elaborados manualmente, assim, oferecendo 
facilidades para a análise e tomada de decisão no 
sentido das ações corretivas representadas pelo 
planejamento dietético, também, neste sentido, 
será ampliada e facilitada esta proposta de 
classificação 

Com o desenvolvimento completo do TCC, 
interessantes correlações e comentários sobre os 
resultados, surgirão, tanto do ponto de vista 
computacional, como do ponto de vista fim, que é a 
avaliação nutricional das GestAs, observadas. 
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Introdução 
 
 Dentre as tarefas desempenhadas pelo 
profissional da área médica diariamente, uma das 
principais é a tomada de decisões. 
 Esse processo pode ocorrer em diversos 
pontos de sua atividade e é baseado em uma 
série de informações colhidas também em 
diferentes momentos e etapas. Uma tarefa em que 
a tomada de decisão é claramente verificada é a 
de diagnóstico. 
 Como a Informática, ou tecnologia da 
informação, é justamente a ciência que tem por 
objetivo tratar a informação e toda a tecnologia 
envolvida nesse tratamento, como a coleta, o 
armazenamento, o processamento, a transmissão 
e todas as outras formas de manipulação da 
informação, fica claro que a utilização de sua 
principal ferramenta, o computador, se dê de 
forma ampla em todo processo que envolva a 
tomada de decisão. 
 Os seres humanos apresentam uma 
habilidade visual limitada, o que pode prejudicar a 
detecção de determinados padrões, quando da 
análise de uma imagem médica [1]. Além disso, a 
interpretação desses padrões é uma atividade 
subjetiva, que sofre influência de uma série de 
fatores, podendo apresentar variações entre 
diferentes radiologistas. 
 Os sistemas computacionais de apoio ao 
diagnóstico (CAD), definidos como sistemas que 
auxiliam a tomada de decisões do radiologista com 
uma segunda opinião, através da quantificação 
automatizada de valores extraídos das imagens 
radiográficas [2], vêm suprir essa limitação 
humana, pois o computador não sofre os efeitos 
de qualquer influência externa, apresentando seus 
resultados sempre da mesma forma. 
 Os sistemas CAD quase sempre empregam 
técnicas de Inteligência Artificial e Visão 
Computacional em sua elaboração [1,2]. 
 Esse trabalho vem apresentar o 
desenvolvimento de um sistema CAD baseado em 
técnicas de Redes Neurais Artificiais, para apoio 

ao diagnóstico diferencial de determinadas 
patologias pulmonares. 
 
Metodologia 
 
 O objetivo desse trabalho é o 
desenvolvimento de um sistema computacional de 
apoio ao diagnóstico diferencial de lesões 
pulmonares baseado em técnicas de Inteligência 
Artificial e Visão Computacional, através do 
processamento e análise de imagens 
radiográficas. 
 O sistema completo será composto de duas 
partes principais: um extrator de características da 
imagem radiográfica, e um classificador de 
padrões. 
 A etapa de extração de características é 
baseada na técnica de rede neural artificial do tipo 
SOM, ou mapa auto-organizável, descrita por 
Kohonen (1982) [3]. Tem por objetivo efetuar uma 
leitura das imagens apresentadas, extraindo dali 
valores significativos para a quantificação e 
classificação dessas imagens. 
 A segunda parte, que tem por objetivo 
classificar as imagens em grupos, determinando a 
patologia apresentada, é constituída por uma rede 
neural do tipo perceptron multicamadas (MLP), 
treinada pelo algoritmo de backpropagation [3]. 
 Optou-se por iniciar os trabalhos pela 
segunda etapa, de classificação, por ser uma área 
melhor descrita, com implementações e resultados 
bastante satisfatórios [4]. 
 Para a realização dessa primeira etapa [5], 
contou-se com a quantificação manual dos 
parâmetros de entrada através da inspeção visual 
das imagens radiográficas, por parte de um 
especialista. 
 O sistema foi desenvolvido para a 
classificação de nove patologias distintas: 
paracoccidioidomicose, fibrose pulmonar 
idiopática, tuberculose miliar, histoplasmose, 
sarcoidose, silicose, esclerodermia, histiocitose-X 
e linfangite carcinomatosa. 
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 Dessas patologias, foram levantadas um 
total de 86 amostras, com distribuição não regular. 
 Após a quantificação dos parâmetros, a 
base de dados foi dividida em duas: uma com 70 
amostras, utilizada para o treinamento da rede, e a 
segunda, com as 16 amostras restantes, sendo 
reservada para validação e testes de performance 
e generalização. 
 A rede neural foi construída e testada com 
várias configurações diferentes, utilizando-se o 
método de tentativa e erro. A configuração que 
apresentou os melhores resultados compõe-se de 
26 nós na camada de entrada (representando os 
26 parâmetros do protocolo de entrada), nove nós 
na camada de saída (cada um representando uma 
das patologias a serem classificadas), e uma 
camada intermediária com 19 nós. 
 Na etapa subseqüente do sistema, a 
implementação de uma rede neural do tipo SOM 
substituirá a inspeção visual efetuada pelo 
especialista, extraindo automaticamente da 
imagem as características e atributos necessários 
para alimentação do classificador. 
  
Resultados 
 
 Várias execuções foram realizadas, com as 
bases de treinamento e teste sendo alteradas 
aleatoriamente. 
 A média de acertos do sistema ficou, ao 
final, na casa de 89,4%, sendo que a melhor 
execução apresentou o índice de acerto de 93,8%. 
 Através de novas etapas de treinamento e 
teste, bem como um novo levantamento de dados, 
mais completo e com melhor distribuição, deverão 
proporcionar uma melhoria considerável no 
sistema. A expectativa é de que os índices de 
acerto médios alcancem a ordem de 95%. 
 
Discussão e Conclusões 
 
 É inquestionável a importância atual da 
Informática como apoio à tomada de decisões 
médicas, onde sem dúvida, a área da Inteligência 
Artificial é uma das principais expoentes. 
 Através da realização desse trabalho, pode-
se concluir a grande versatilidade da técnica das 
redes neurais artificiais na construção de sistemas 
de apoio ao diagnóstico médico, principalmente 
quando utilizados como “segunda opinião”, ou 
segunda leitura, auxiliando o profissional em 
possíveis análises dúbias. 
 Conforme já relatado, a continuidade da 
pesquisa se dará com o desenvolvimento de um 
extrator de características, promovendo assim, a 
automatização total do processo. 

 Espera-se concluir o trabalho com uma 
ferramenta de real valia para o profissional 
radiologista no auxílio ao diagnóstico, e também 
para auxílio ao treinamento de futuros profissionais 
da área. 
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Resumo: O mundo globalizado vive um momento de transição, cujos fatores principais das mudanças 
deve-se a pressões de ordem econômica, exigências por profissionais que dominem a informação e o 
conhecimento. Muitas instituições de ensino superior (IES) estão abrindo programas educacionais oferecidos à 
distância via Internet. Entretanto, ainda a maioria das instituições de ensino não está acompanhando o mesmo 
ritmo das novas tecnologias no mercado de trabalho tornando o processo ensino-aprendizagem deficiente. O 
objetivo deste trabalho é apresentar as possibilidades e a importância da educação a distância para a educação 
brasileira.  Os estudos mostram que a EAD é um fenômeno crescente, mas não implica que a educação 
tradicional esteja chegando ao fim. 
 
Palavras-chave: Internet, Computadores, Projetos auxiliado por computadores. 
 
Abstract - The world lives a moment of transition, whose main factors of the changes are due to pressures of 
economical order, demands for professionals that dominate the information technology and the knowledge. A lot 
of higher education institutions are opening education programs offered at the distance using the Internet. 
However, still most of the teaching institutions are not accompanying the same rhythm of the new technologies. 
It is influencing the job market and turning the teaching-learning process deficient. The objective of this paper is 
to present the possibilities and the importance of the distance learning for the Brazilian education. The results 
show that the EAD is a growing phenomenon, but it doesn't implicate that the traditional education is reaching 
the end. 
 
Key-words: Internet, Computer, Projects minister for computer. 
 
Introdução 
 

O mundo globalizado vive um momento de 
transição, cujos fatores principais das mudanças 
deve-se a pressões de ordem econômica, 
exigências por profissionais que dominem a 
informação, o conhecimento tem um papel 
principal, sendo considerado  o “carro-chefe”.  

Muitas Instituições de Ensino Superior (IES) 
estão abrindo caminhos a essas mudanças 
implantando programas educacionais oferecidos à 
distância tendo como ferramenta indispensável à 
Internet. Esta mudança cultural e tecnológica deve 
estar presente em todas as instituições cujo sentido 
é a constituição de práticas de produção de 
conhecimento como requisito para a inovação e a 
competitividade. 

A Tecnologia da Informação (TI) tem o 
potencial de resolver esse novo processo de 
Educação à Distância, oferecendo aos alunos maior 
acessibilidade às informações com custos baixos e 
sem limites geográficos. 

As instituições de ensino não estão 
acompanhando o mesmo ritmo das novas 
tecnologias no mercado de trabalho, tornando, 
assim, o processo ensino-aprendizagem deficiente. 
“Os analfabetos do ano 2000 não serão os 
indivíduos que não sabem ler e escrever, e sim 
aqueles que não sabem aprender, desaprender e 
reaprender.” [1]  

Alguns resultados apresentados no “Provão” 
demonstram a necessidade de novos caminhos que 
podem ser iniciados nas instituições de ensino 
superior por meio do oferecimento da modalidade 
de cursos a distância. 

 
Objetivo geral 
 

Nos propomos no presente trabalho a 
levantar na literatura existente as possibilidades e 
importância da educação à distância. 

 
Breve Histórico 
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A educação a distância (EAD) tem uma longa 
história de sucessos e fracassos. Sua origem está 
nas experiências de educação por correspondência 
iniciada no final do século XVIII e com largo 
desenvolvimento a partir de meados do século XIX. 
Para o desenvolvimento da EAD tem sido utilizado 
diferente tipo de mídias, desde o material impresso 
a simuladores on-line com grande interação entre o 
aluno e o centro produtor, quer fazendo uso de 
inteligência artificial, ou mesmo de comunicação 
síncrona entre professores e alunos [2]. 

A educação a distância tem sido usada para 
treinamento e aperfeiçoamento de professores em 
serviço, assim como no desenvolvimento de 
programas não formais de ensino para adultos nas 
áreas da saúde, agricultura e previdência social, 
tanto pela iniciativa privada como pela 
governamental. No momento é crescente o número 
de instituições e empresas que desenvolvem 
programas de treinamento de recursos humanos 
por meio da modalidade da educação a distância 
[2]. 

Primeira instituição e ao primeiro curso a 
distância, a bibliografia é unânime quanto à 
importância da Open University da Inglaterra, criada 
em 1969 como um marco e um modelo de sucesso, 
que tem atuação destacada até hoje [2] [5]. 

No Brasil, desde a fundação do Instituto 
Rádio Monitor, em 1939, e depois do Instituto 
Universal Brasileiro, em 1941, várias experiências 
foram iniciadas e levadas a termo com relativo 
sucesso. As experiências brasileiras, 
governamentais e privadas foram muitas e 
representou, nas últimas décadas, a mobilização de 
grandes contingentes de recursos. Os resultados 
do passado não foram suficientes para gerar um 
processo de aceitação governamental e social da 
modalidade de educação a distância no Brasil, 
entretanto, a realidade brasileira já mudou e nosso 
governo criou leis e estabeleceu normas para a 
inserção desta modalidade de educação em nosso 
país.  

Existem várias plataformas de EAD 
disponíveis como, por exemplo: WebCT (Canadá), 
Blackboard (EUA), TelEduc (Unicamp) , e COL 
(Cursos On Line). Estas últimas são produtos 
nacionais e foram desenvolvidas, respectivamente, 
pelo Núcleo de Informática aplicada a Educação  da 
UNICAMP (NIED) e pelo  Laboratório de Pesquisas 
do Departamento de Engenharia da Computação e 
Sistemas Digitais (PCS) da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. 

As vantagens na utilização dessas diferentes 
plataformas estão na disponibilização do material 
didático ao aluno por meio da Web, na facilidade da 
manutenção e atualização destes materiais, na 
concentração das informações relativas aos cursos, 

uso de ferramentas para interatividade entre alunos 
e professores, entre outros. 

Acresça-se ainda que o material 
desenvolvido pelo docente é independente da 
ferramenta, ou seja, podem ser constituídos por 
vídeos, animações, documentos dentre outros, 
sendo que a ferramenta gerencia este conteúdo 
que será disponibilizado ao aluno. O controle do 
acesso aos recursos de um curso é realizado por 
meio de senhas, controlando assim, quem 
efetivamente poderá ter acesso. 

Estas plataformas disponibilizam, também, 
além do controle de conteúdos, ferramentas de 
interatividade como o chat e o fórum, ferramentas 
para controle de atividades em grupos, para criação 
de testes automatizados de múltiplas-escolhas, 
ferramenta para gerenciamento de dúvidas dos 
alunos, entre outras.  

 

 
Figura 1 – Plataforma COL – Área do professor 

 
Regulamentação da EAD no Brasil  

 
As bases legais da educação à distância no 

Brasil foram assim estabelecidas: 
· Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei n.º 9.394, de 20/12/96). 
· Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 

1998 (publicado no D.O.U. DE 11/02/98). 
· Decreto n.º 2.561, de 27 de abril de 1998 

(publicado no D.O.U. de 28/04/98). 
· Portaria Ministerial n.º 301, de 07 de abril de 

1998 (publicada no D.O.U. de 09/04/98). 
· Resolução CNE/CES n.º 1, de 03 de abril 

de 2001, a qual estabelece normas para o 
funcionamento de cursos de pós-graduação. 

· Portaria Ministerial n.º 2253, de 18 de 
outubro de 2001 (publicada no D.O.U. de 
019/10/01). 

A Educação a Distância no Brasil foi 
normatizada pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Dezembro de 1996), em 
Fevereiro de 1998.  

De acordo com o Art. 2º do Decreto n.º 
2494/98 
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...os cursos a distância que conferem 
certificado ou diploma de conclusão do ensino 
fundamental para jovens e adultos, do ensino 
médio, da educação profissional e de graduação 
serão oferecidos por instituições públicas ou 
privadas especificamente credenciadas para esse 
fim (...) 

Assim, as propostas de cursos nestes níveis 
deverão ser encaminhadas ao órgão do sistema 
municipal ou estadual responsável pelo 
credenciamento de instituições e autorização de 
cursos – a menos que se trate de instituição 
vinculada ao sistema federal de ensino, quando, 
então, o credenciamento deverá ser feito pelo 
Ministério da Educação. 

No caso de cursos de graduação e educação 
profissional em nível tecnológico, a instituição 
interessada deve credenciar-se junto ao MEC, 
solicitando, para isto, a autorização para cada curso 
que pretenda oferecer. 

Os programas de mestrado e doutorado na 
modalidade a distância, no Brasil, ainda são objeto 
de regulamentação específica. Os cursos de pós-
graduação lato sensu, chamados de 
"especialização", até recentemente eram 
considerados livres, ou seja, independentes de 
autorização para funcionamento por parte do MEC. 
Porém, com o Parecer n.º 908/98 (aprovado em 
02/12/98) e a Resolução nº 3 (de 05/10/99) da 
Câmara de Educação Superior do Conselho 
Nacional de Educação que fixam condições de 
validade dos certificados de cursos presenciais de 
especialização, tornou-se necessária a 
regulamentação de tais cursos na modalidade a 
distância. 

 
Aprendizado contínuo 
 

Educação a distância (Ferstudium) é uma 
forma sistematicamente organizada de auto estudo 
onde o aluno se instrui a partir do material de 
estudo que é apresentado. O acompanhamento e a 
supervisão do sucesso do estudante são realizados 
por um grupo de professores. Isto é possível por 
meio da aplicação de meios de comunicação 
capazes de vencer longas distâncias. [2]. 

Harasim [1] resume as características de 
cursos on-line como independência de tempo e 
lugar e comunicação de muitos para muitos, 
reforçando o verdadeiro aprendizado cooperativo e 
a dependência de comunicações apoiado em textos 
para estimular comentários baseados em reflexão. 
Outras vantagens de usar esse tipo de aprendizado 
a distância são a comunicação instantânea 
(sincrônica) e a protelada (assincrônica), o acesso 
de e para comunidades isoladas geograficamente, 
a participação múltipla nas atividades, o 

intercâmbio cultural da diversidade e o 
reconhecimento de similaridades entre as pessoas 
do nosso mundo. 

A EAD, no sentido fundamental da 
expressão, é o ensino que ocorre quando o 
ensinante e o aprendente estão separados (no 
tempo ou no espaço). No sentido que a expressão 
assume hoje, enfatiza-se mais a distância no 
espaço e se propõe que ela seja contornada por 
meio do uso de tecnologias de telecomunicação e 
de transmissão de dados, voz e imagens (incluindo 
dinâmicas, isto é, televisão ou vídeo). Não é preciso 
ressaltar que todas essas tecnologias, hoje, 
convergem para o computador [3]. 

Apresentamos a seguir informações sobre as 
Instituições de Educação Superior por categoria 
administrativa para que possamos conjeturar a 
inserção da EAD que atenda a Regulamentação da 
Educação à distância prevista na lei 9.394 de 
20/12/96. 

 
Tabela 1 - Distribuição Percentual do Número 

de Instituições de Educação Superior, por 
Categoria Administrativa - Brasil 1991-2002. 

Ano Total Pública  % Privada % 

1991 893 222 24,9 671 75,1 

1992 893 227 25,4 666 74,6 

1993 873 221 25,3 652 74,7 

1994 851 218 25,6 633 74,4 

1995 894 210 23,5 684 76,5 

1996 922 211 22,9 711 77,1 

1997 900 211 23,4 689 76,6 

1998 973 209 21,5 764 78,5 

1999 1.097 192 17,5 905 82,5 

2000 1.180 176 14,9 1.004 85,1 

2001 1.391 183 13,2 1.208 86,8 

2002 1.637 195 11,9 1.442 88,1 

Fonte: MEC/INEP/DAES     
 
Podemos observar um aumento de 83,31%. 

do total de Instituições de Educação Superior  no 
período de 1991 a 2002. Ressaltamos que nas 
instituições particulares o aumento foi de 114,90% 
e nas instituições públicas -14,10%. 
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Evolução do Número de Instituições de Educação Supe rior, por Categoria 
Administrativa-  Brasil 1992-2002
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Figura 2 : Evolução do Número de Instituições de 
Educação Superior, por Categoria Administrativa-  

Brasil 1992-2002 
 

Tabela 2 : Distribuição Percentual do Número de 
Matrículas, por Categoria Administrativa - Brasil - 

1991-2002. 
Ano  Total Pública % Privada % 

1991 1.565.056 605.736 38,7 959.320 61,3 

1992 1.535.788 629.662 41,0 906.126 59,0 

1993 1.594.668 653.516 41,0 941.152 59,0 

1994 1.661.034 690.450 41,6 970.584 58,4 

1995 1.759.703 700.540 39,8 1.059.163 60,2 

1996 1.868.529 735.427 39,4 1.133.102 60,6 

1997 1.945.615 759.182 39,0 1.186.433 61,0 

1998 2.125.958 804.729 37,9 1.321.229 62,1 

1999 2.369.945 832.022 35,1 1.537.923 64,9 

2000 2.694.245 887.026 32,9 1.807.219 67,1 

2001 3.030.754 939.225 31,0 2.091.529 69,0 

2002 3.479.913 1.051.655 30,3 2.428.258 69,7 
Fonte: MEC/INEP/DAES 

Evolução do Número de Matrículas, por Categoria Adm inistrativa Brasil - 1992-2002
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Fonte: M EC/INEP/DAES  
Figura 3 : Evolução do Número de Matrículas, por 

Categoria Administrativa Brasil - 1992-2002. 
 

Observamos que no período de 1992 a 2002,  
o número de matrículas nas instituições públicas 
teve um aumento de 67,02% e nas instituições 
particulares 167,98%. 
 

Tabela 3 : Distribuição Percentual do Número de 
Ingressos por meio de Processos Seletivos, por 

Categoria Administrativa - Brasil 1991-2002. 

Ano Total Pública   % Privada   % 

1991 426.558 142.857 33,5 283.701 66,5 

1992 410.910 149.726 36,4 261.184 63,6 

1993 439.801 153.689 34,9 286.112 65,1 

1994 463.240 159.786 34,5 303.454 65,5 

1995 510.377 158.012 31,0 352.365 69,0 

1996 513.842 166.494 32,4 347.348 67,6 

1997 573.900 181.859 31,7 392.041 68,3 

1998 651.353 196.365 30,1 454.988 69,9 

1999 787.638 217.497 27,6 570.141 72,4 

2000 897.557 233.083 26,0 664.474 74,0 

2001 1.036.690 244.621 23,6 792.069 76,4 

2002 1.205.140 280.491 23,3 924.649 76,7 
Fonte: MEC/INEP/DAES        

 
O aumento no número de Ingressos por meio 

de Processos Seletivos no período de 1992 a 2002 
foi de 96,34% nas instituições públicas e de  
225,92% nas instituições particulares. 
 

Evolução do Número de Ingressos pelo Vestibular, po r Categoria Administrativa - 
Brasil 1992-2002
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Figura 4 : Evolução do Número de Ingressos pelo 
Vestibular, por Categoria Administrativa - Brasil 

1992-2002. 
 

Temos que considerar também a evasão de 
alunos. Do total dos vestibulandos que ingressaram 
nos diferentes cursos oferecidos, concluíram os 
mesmos em 1994, 57,6% dos alunos; em 1998, 
58,9% e em  2002,  59,2%. 

 
 
 
 
 

 

CBIS’2004 1089

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



Tabela 4 : Evolução da Relação Candidatos/Vaga 
no Vestibular, por Categoria Administrativa - Brasil 

1992-2002. 
Ano Total Pública Privada 

1992 3,4 6,1 2,2 

1994 3,9 7,3 2,4 

1996 4,0 7,5 2,6 

1998 3,7 7,7 2,2 

2000 3,5 9,0 2,0 

2002 2,9 9,5 1,6 
Fonte: MEC/INEP/DAES 

Evolução da Relação Candidatos/Vaga nos Processos Se letivos, por Categoria 
Administrativa-  Brasil 1992-2002
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Fonte: MEC/INEP/DAES 
Figura 5: Evolução da relação candidatos/vagas 
nos processos seletivos, por categoria 
administrativa – Brasil 1992-2002. 
 

O resultado do Provão 2003 não é animador. 
De acordo com o relatório divulgado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais [4], 
boa parte dos cursos avaliados teve o desempenho 
abaixo da média. De 26 áreas que foram 
examinadas este ano, apenas duas obtiveram 
média geral acima de 50 pontos, numa escala de 
zero a 100. Em primeiro lugar ficaram os cursos de 
Odontologia, com nota média de 56 pontos, e em 
segundo ficaram os cursos de Fonoaudiologia, com 
média de 55,7 pontos.  

Do grupo restante, apenas outras cinco áreas 
tiveram pontuação entre 40 e 50 e dentre as 
demais, todas tiveram média abaixo de 40. Os 
cursos de Letras registraram o menor índice entre 
as médias gerais: 19, 7 pontos, apenas. Pela 
escala absoluta, os resultados do Exame, entre 
alunos de 5.897 cursos, revelam que nenhum deles 
obteve média superior a “80”, e apenas 1,5% 
obtiveram média entre “60” e “80” pontos. Na faixa 
de nota entre “40” e “60”, posicionaram-se 26,7% 
dos cursos, e 58,2% entre “20” e “40”. Em 11,9%, a 
média ficou abaixo de “20”. 

Na categoria de alunos que utilizam o 
computador diariamente ou de 3 a 6 vezes por 
semana, situam-se as maiores proporções (26,7% 
e 27,0%, respectivamente) de alunos posicionados 

no grupo de melhores notas obtidas no Exame 
Nacional de Cursos (ENC 2003). Em contrapartida, 
na categoria de alunos que nunca utilizam o 
microcomputador situa-se a maior proporção de 
alunos (42,4%) posicionados no grupo de menores 
notas obtidas no ENC. 

Esses dados apontam o uso do computador 
como fator que influencia o desempenho do aluno. 

Os resultados desta avaliação confirmam o 
despreparo dos alunos para o mercado de trabalho, 
imaturos e ainda em processo  de aprendizagem. 

As intranqüilidades educacionais, de que 
somos preponderantes, levam a esses caminhos 
alternativos da necessidade de um aprendizado 
contínuo, considerando-se a EAD com qualidades 
potenciais ao futuro. 
 
Visão do futuro 
 

A EAD é um fenômeno crescente, mas não 
implica que a educação tradicional esteja chegando 
ao fim. A pedagogia eletrônica não defende a 
eliminação dos professores, e sim o contrário. 
Incentivamos o desenvolvimento de novas 
abordagens e habilidades para o corpo docente, 
para que lecionem mais eficientemente nesse meio 
[6]. 

É importante que as instituições incluam o 
treinamento e o desenvolvimento de professor no 
processo de aprendizagem on-line. 

Um dos requisitos básicos para a educação 
no século XXI será preparar os alunos para um 
sistema econômico cuja base é o conhecimento, 
que será o recurso mais fundamental para o 
desenvolvimento econômico e social. O conteúdo 
curricular e as abordagens utilizadas na sociedade 
do século XXI estão sendo forjados por meio da 
discussão e do debate nos setores públicos, 
acadêmicos e de negócios. Fica cada vez mais 
claro que os modelos educacionais atuais, as 
estruturas e as abordagens são inadequados. Os 
alunos precisam de recursos de informação, 
habilidades, relacionamentos e papéis sociais 
novos e diferentes. O modelo de educação 
tradicional, baseado primeiramente no conceito da 
escola e do professor na sala de aula, como se 
fossem ilhas sem comunicação com a sociedade e 
outras instituições educacionais, não produzirá 
pessoas competentes para a sociedade do 
conhecimento [7]. 

A possibilidade do uso de EAD nas IES é 
prevista na Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. 

Art. 3º - O credenciamento das instituições 
far-se-á, originalmente, uma única vez, com 
renovações periódicas, nos termos da legislação 
vigente. 
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§ 3º - As instituições de ensino já 
credenciadas para o ensino superior presencial 
poderão oferecer atividades de educação formal a 
distância, desde que previstas em seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional aprovado, ou em 
alteração deste, também aprovada, e obtida a 
pertinente autorização dos cursos. 
§ 6º - A oferta de até vinte por cento da carga 
horária exigida para a integralização de cursos 
superiores presenciais reconhecidos ou de cursos 
autorizados com essa previsão por meio de 
disciplinas ministradas em forma não presencial 
não constitui oferta de educação a distancia, para 
os efeitos deste Decreto. 

As Tabelas 5 e 6 demonstram a possibilidade 
de ministrar 20 % da carga horária de um curso de 
graduação em Enfermagem em uma instituição 
estadual e privada. 
 
Tabela 5 : Grade curricular em períodos do curso de 

graduação em Enfermagem Instituição Estadual. 

Período Total Carga/Horária  20% EAD 

1º Período 420 84 

2º Período 465 93 

3º Período 495 99 

4º Período 495 99 

5º Período 495 99 

6º Período 480 96 

7º Período 465 93 

8º Período 165 33 

Total 3480 696 
* 8º Período não consta Estágio Supervisionado 
 

Tabela 6 : Grade curricular em séries do curso de 
graduação em Enfermagem Instituição Privada. 

Séries Total Carga/Horária  20% EAD 

1ª Série 1064 212,8 

2ª Série 1368 273,6 

3ª Série 1140 228 

4ª Série 266 53,2 

Total 3838 767,6 
* 4ª série não consta Estágio Supervisionado 

 
Conclusão 
 

Não podemos ignorar as dificuldades 
existentes no país, nem o déficit das instituições 
governamentais, fatores estes agravados pelas 
condições de instalações físicas, de recursos 
humanos e materiais que demandam melhorias. O 
atendimento destas necessidades tornaria as 
organizações educacionais mais adequadas para o 

desempenho dos papeis que lhes cabem, 
entretanto é vital a implementação de novas 
políticas de ensino-aprendizagem neste contexto. A 
EAD apresenta-se como uma possibilidade para 
incrementar o ensino universitário propiciando a 
incorporação de uma demanda reprimida, se 
considerarmos que o Censo de 2000 aponta a 
existência de 23.365.185 jovens na faixa etária de 
18 a 24 e se considerarmos que é desta faixa etária 
que sai a grande maioria dos ingressantes em 
cursos universitários e se cotejarmos este número 
com o número de matrículas nas IES no ano de 
2000 2.694.245, constatamos que apenas 11,53% 
dos jovens têm acesso ao ensino superior privado 
ou público. 
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Resumo  – Sinais relacionados ao andar e o caminhar, obtidos através de plataformas de forças, têm sido 
usados no desenvolvimento de padrões de técnicas de aquisição. A procura por características 
biomecânicas que são inerentes aos indivíduos é um incentivo para o desenvolvimento de softwares para 
processamento desses sinais. Esse programa computacional disponibiliza técnicas clássicas usadas por 
diferentes especialistas dessa área: media, detecção de picos, momentos, normalização, filtragens, desvio 
padrão, etc. Esse trabalho se concentra no desenvolvimento de um programa que aplica todas essas 
técnicas clássicas, facilitando o trabalho de especialistas que procuram desenvolver atividades 
relacionadas. 
 
Palavras-Chave: Plataforma de Força, Marcha, Corrida, Caminhada. 
 
Abstract – Signals related to walking and running, obtained through force platforms, have been used for the 
development of pattern acquisition techniques. The search for biomechanical characteristics that are 
inherent to individuals is an incentive for the development of software for processing these signals. These 
computational programs perform the determination of classical parameters used by different specialists in 
this area: mean, peak detection, moments, normalization, filtering, standard deviation, etc. This work 
concerns the development of a program that applies all these classic techniques, facilitating the work of 
specialists who seek to develop related activities.  
 
Key Words: Forces Platforms, March, Run, Walk. 
 
  
Introdução 
 

O conhecimento de atividades humanas 
básicas, como o correr e o andar, é importante 
para análise da locomoção do ser humano. O 
método da aquisição de sinais por meio de 
plataforma de força se tornou um procedimento 
muito utilizado na caracterização dessas 
atividades, pois, os padrões biomecânicos 
adquiridos permitem a caracterização de vários 
aspectos das mesmas, bem como a associação 
das características dos sinais com condições 
específicas que os indivíduos possam 
representar. 

Nesse tipo de estudo, o conhecimento da 
anatomia humana, e como ela interage com o 
meio físico, é de fundamental importância. As 
forças que surgem durante o ato de correr e de 
andar são os fatores mais importantes em vários 
tipos de estudo nessa área. 

Em muitos casos, durante o andar e o 
correr, basicamente três forças são estudadas.  

A primeira componente, aqui denotada 
livremente de componente ao longo da 
coordenada cartesiana Y, é aquela que se 
apresenta no sentido do movimento e aplicada ao 
pé em reação do solo. A segunda componente, 
denominada X, apresenta-se no sentido ortogonal 
à componente Y. A componente Z, ortogonal às 
outras duas componentes, tem a maior 
intensidade de todas, pois se apresenta 
basicamente como reação ao peso da pessoa ao 
solo. 

A Plataforma utilizada, para o presente 
estudo, produzida pela Kistler Inc., é equipada 
com multi-transdutores à base de cristal de 
quartzo. Essa plataforma consiste em uma base 
de alumínio na qual encontram-se os materiais 
piezelétricos responsáveis pela conversão de 
força mecânica em sinais elétricos. 
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Com os sinais colhidos, o passo seguinte é o 
processamento dos dados. O objetivo do 
presente projeto é o desenvolvimento de um 
software para processamento digital desses 
sinais. 
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Assim, os padrões e seus desvios podem ser 
observados, de forma a facilitar a identificação de 
características importantes para a locomoção 
humana. 

Entretanto, o papel de reconhecimento de 
características por meio da análise de algum 
padrão é, na maioria das vezes, uma tarefa difícil, 
por envolver conhecimentos específicos de áreas 
bastante heterogêneas. Por isso, é importante a 
obtenção de vários parâmetros.  

Para o desenvolvimento do trabalho proposto 
foi escolhida a plataforma Matlab, devido às suas 
excelentes funcionalidades para o processamento 
digital de sinais e para o desenvolvimento de 
interfaces com o usuário.  

As técnicas a serem disponibilizadas pelo 
software são métodos clássicos desenvolvidos e 
utilizados por muitos especialistas, acrescidas de 
modificações dos mesmos, que levaram ao seu 
aprimoramento.  
 
Metodologia 
 

Os dados adquiridos pela placa de conversão 
A/D são amostrados a uma taxa de 300 Hz e têm 
duração de 8 segundos. No entanto, é possível a 
aquisição dos sinais a outras taxas. 

Os dados capturados pela plataforma são 
adquiridos com o auxílio do software BioWare, e 
salvos no formato “txt”, com cabeçalho de 13 
linhas. Entretanto, a forma mais usual de se 
guardar esse tipo de dados é por meio do formato 
do tipo “dat”. 

Em qualquer uma das formas os dados devem 
ser salvos na seguinte seqüência: tempo, eixo X, 
eixo Y, eixo Z. Os dados são dispostos em quatro 
colunas separadas por caracteres de tabulação. 
 
Resultados 
 

Domínio da Freqüência: Para análise dos 
sinais de marcha em um modelamento que possa 
promover uma maior sensibilidade quanto aos 
padrões que representam, um estudo das curvas 
no domínio da freqüência se faz muito útil. Assim, 
uma das ferramentas disponibilizada é o cálculo 
da transformada de Fourier, que apresenta 
algumas características importantes e peculiares 
a esse sistema. 

A transformada de Fourier busca informações 
nas componentes frequenciais que compões os 
sinais da marcha que possam evidenciar 
características desejadas, como por exemplo, 
alguma deficiência no movimento. Assim, a 
amplitude, ou até mesmo a ausência de qualquer 
uma de suas componentes, podem caracterizar 
tais efeitos.  

Os filtros utilizados são: 
 
Filtro Butterworth, cuja função de transferência 

é dada por: 
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Onde N é a ordem do filtro, e wo é a freqüência 

de corte.  
Filtro Moving Average (Média Móvel), cuja 

função de transferência é dada por: 
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A taxa de amostragem utilizada foi de 300 Hz, 

como será discutido mais à frente, de forma que 
20 amostras da ultima freqüência puderam ser 
analisadas.  

As figuras 1 e 2 apresentam, a título de 
ilustração, os sinais amostrados e filtrados, 
respectivamente. 

 

 
 
Figura 1: Figura com os sinais amostrados. 

 
Domínio do Tempo: Como ferramenta de 

análise do domínio temporal, o programa oferece 
a possibilidade de normalização das curvas, que 
pode ser feita pelo peso dos indivíduos e pelo 
tempo gasto no movimento. O programa também 
oferece a possibilidade de normalização por um 
valor externo qualquer. 

A segunda ferramenta no domínio do tempo, 
de aplicação clássica, é a correção do drift das 
curvas. 

O drift se caracteriza como uma interferência 
de baixa freqüência (próxima ao DC) inerente aos 
materiais do tipo piezelétricos. 
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Figura 2– Figura com os sinais filtrados. 

 
A correção existe, portanto, como forma de 

fazer com que o sinal não apresente oscilações 
na linha de base. 

Por ultimo, nessa seqüência, outro mecanismo 
de grande aplicação é a detecção de picos nas 
curvas adquiridas.  

A Figura 3 mostra a janela ilustrando a 
ferramenta de detecção de picos e um exemplo 
de curvas com os picos detectados. 

Os picos muitas vezes estão relacionados com 
alguns eventos importantes na caminhada e na 
marcha, tais como impacto, flexão dos joelhos, 
impulsos, desprendimentos dos pés, etc. Por isso, 
conhecer os instantes em que essas inflexões 
ocorrem significa conhecer, para cada indivíduo, 
em seu padrão, os momentos em que esses 
eventos ocorrem e como estão relacionados. 

 

 
 

Figura 3: Figura com os picos detectados. 
 
Pacotes Estatísticos: Outra ferramenta 

disponível no programa em questão é o pacote 
estatístico.   

Foram implementadas as funções básicas 
estatísticas como: Variância, Desvio Padrão e 
Cálculo de Mediana. 
 
Discussão e conclusões 
 

Domínio da Freqüência: Primeiramente 
devemos perceber o que é sinal e distingui-lo do 
ruído.  

Analisando-se os respectivos sinais de força 
do andar e do correr, observa-se que, o uso de 
filtros pode ser bastante eficiente na distinção 
dessas entidades. Se o sinal for amostrado de 
acordo com o critério de Nyquist e se não houver 
overlapping de freqüências entre essas duas 
fontes do sistema, esses filtros são eficientes [1]. 
Assim, a escolha da taxa de aquisição no 
conversor A/D é de fundamental importância. 
Para as aplicações de filtro é importante 
considerar as características espectrais do sinal e 
do ruído.  

Sabe-se que, acima de 10 Hz, as 
componentes frequenciais observadas têm 
amplitude menores do que 5% da fundamental. 
Para freqüências acima de 20 Hz, esse índice cai 
pra 2%, sendo que, para freqüências maiores do 
que 50 Hz, o valor é menor que 1%. Logo, 
conclui-se que 98% da energia do sinal está 
contida na faixa de 0 a 10 Hz, e 99% abaixo de 
15 Hz. 

Dessa forma, pode-se trabalhar com uma taxa 
mínima de 30 Hz sem que ocorram perdas 
significativas [1]. 

Nesse contexto, como proposto em [1], 
trabalharemos com 20 amostras da última 
freqüência, o que nos fornece uma taxa mínima 
de amostragem de 300 Hz. 

Domínio do Tempo: Outras ferramentas 
desenvolvidas para análise são aplicadas no 
domínio do tempo e constituem parte integrante 
da metodologia clássica. 

A primeira ferramenta clássica é a 
normalização das curvas, que, é capaz de tornar 
mais individual o sinal de cada um dos sujeitos. 
Isso ocorre porque cada um deles possui um 
peso diferente (normalização da amplitude), e 
porque, cada um inicia o movimento em um 
instante de tempo diferente (normalização do 
tempo), entre outros fatores. 

Para a correção do drift das curvas, foi 
utilizado um método que consiste na detecção de 
pontos de repouso antes e depois do transitório 
que caracteriza o movimento. Dessa forma, 
aplicando métodos numéricos de interpolação de 
curvas, deseja-se extrair das curvas a inclinação 
da reta introduzida pelo drift.  

Feito isso, basta subtrair o sinal colhido da 
curva obtida pela aproximação numérica. 

Por último, nessa família de métodos e 
técnicas, está a detecção de pontos de inflexão 
das curvas. Essa etapa é importante porque 
muitas análises constam da observação dos 
momentos em que variações bruscas dos sinais 
acontecem. 

Com isso, obter e trabalhar com essas 
informações pode ser de grande ajuda para 
estabelecer padrões relativos aos movimentos 
estudados. 

Como já é sabido [2], os picos das curvas do 
andar e do correr são caracterizados por 
variações quanto ao gradiente das funções. Isso 
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quer dizer que os picos são caracterizados por 
inversões quanto ao comportamento de 
tonicidade (derivada nula).   

Aplicando essa informação e trabalhando com 
o argumento x[n+1] – x[n], observa-se que, 
quando x[n] for crescente seu sinal será positivo. 
Analogamente, quando x[n] for decrescente seu 
sinal será negativo. Portanto, fazendo a oposição 
das idéias propostas acima, conclui-se que o pico 
ocorre no instante em que há a transição do sinal 
do argumento proposto. 

No entanto, para que padrões espúrios ao 
sinal, caracterizados muitas vezes pelo ruído, 
possam ser detectados como picos, outra 
adaptação deve ser considerada para melhorar o 
resultado e dar a ele alguma significância. 

Vamos considerar a troca de sinal do 
argumento como sendo indicativo do surgimento 
de um pico, em relação aos instantes anteriores e 
posteriores. Dessa forma, não consideramos 
somente a transição, que pode ser brusca, mas 
também a tendência do sinal antes e depois da 
transição. Com isso, para tornar válida a 
proposição, deve-se perceber que o sinal 
mantenha uma determinada estabilidade quanto à 
tonicidade antes e depois da transição. 

Esse padrão é escolhido pelo usuário, na 
janela relacionada à detecção dos picos. Nesse 
caso, trabalha-se com uma janela de 4% do 
tamanho da curva. Isso significa que, para um 
determinado ponto, além da transição naquele 
instante, uma região relativa a 2%, de cada lado, 
deve ser monotônica. 

Mesmo com todas essas possibilidades, o 
usuário pode optar por fazer a detecção 
manualmente, usando o mouse para marcar os 
pontos que considerar melhor. Isso porque a 
detecção automática nem sempre apresenta 
resultados satisfatórios. 

Pacotes Estatísticos: O uso de ferramentas 
desse tipo se justifica pela natureza dos sinais 
colhidos. Um mesmo indivíduo pode apresentar 
curvas com formas variadas, o que pode ser mais 
bem analisado com o uso desses parâmetros. 

Os índices estatísticos podem ser úteis para a 
determinação de padrões. O processo de 
comparação do movimento de um paciente com o 
de um individuo normal exige estimativas da 
variabilidade dos movimentos de indivíduos 
normais da mesma faixa etária [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A falta de uma ferramenta que reúna os 
métodos clássicos de processamento dos sinais 
biomecânicos da plataforma de força, assim como 
a complexidade das ferramentas existentes torna 
mais difícil o processamento desses dados, até 
mesmo para os especialistas na área. 

Este trabalho apresenta uma ferramenta que 
facilitará a análise de forças de reação do solo 
durante o andar e o correr. 
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Introdução 
 
 

O termo análise da marcha tem se tornado 
comum, para descrever avaliações de formas de 
locomoção como o andar e o correr, que levam em 
consideração aspectos antropométricos, 
cinemáticos, cinéticos ou eletromiográficos [15] . 
 A constante evolução nos métodos e 
técnicas de medição, disponibilizadas pelo avanço 
tecnológico, permite o acesso à diferentes 
comportamentos do sistema locomotor, de forma 
mais precisa e com maior rapidez [3]. A utilização 
conjunta de câmeras de vídeo, plataformas de força 
e eltromiógrafos com o intuito de caracterizar a 
locomoção quantitativamente vem se tornando cada 
vez mais freqüente, constituindo-se em um sistema 
para avaliações de alterações na marcha e evolução 
de vários tipos de tratamentos [6,14]. 
 O presente trabalho tem como objetivo 
apresentar uma breve revisão bibliográfica sobre 
alguns modos de  instrumentação que vem sendo 
utilizada para a análise da marcha humana. 
 
 
Metodologia 
 
 
Sistemas de imagem 
 

A análise de movimentos humanos em 
seqüência de imagens digitais tem despertado 
grande interesse em diferentes áreas de 
conhecimento. O uso da imagem para a análise do 
movimento humano tem se desenvolvido 
rapidamente e já são comerciais sistemas ópticos 
com avaliação automática das coordenadas 
espaciais dos segmentos corporais [2]. 

Geralmente para o registro dos parâmetros 
de avaliação recomenda-se utilizar um sistema de 
equipamentos não dedicado e um programa de 
computador. Os equipamentos necessários para o 
funcionamento do sistema são: câmeras de vídeo, 

conversor analógico digital para o sinal de vídeo, 
preferencialmente capaz de adquirir o sinal de vídeo 
em tempo real (60 fields/s), computador PC 486 ou 
superior, monitor capaz de operar com paletas de 
mais de 256 cores simultâneas, mínimo 8 mbytes de 
memória RAM e sistema operacional windows for 32 
bits e tripés para as câmeras de vídeo [1, 8,12 ]. 
 Para a sincronização das câmeras deve ser 
incorporado ao sistema um conjunto de 
procedimentos que permitam a sincronização dos 
registros, por software [8].  

A utilização das câmeras de vídeo permite 
maior flexibilidade na seleção dos movimentos a 
serem estudados, a freqüência de aquisição de 60 
HZ fornece uma resolução temporal suficiente para 
grande número de análise em biomecânica [1,5,10]  
 
 
Plataformas de Forças  

 
 
O estudo e a determinação das forças de 

reação do solo sobre o aparelho locomotor humano 
durante o andar e durante o correr, bem como o 
desenvolvimento de plataformas de forças para o 
piso fixo e para esteiras foram realizados por 
diversos pesquisadores da área da Biomecânica 
[11]. 

As plataformas de força são utilizadas para 
medir as forças de reação do solo durante a marcha 
nos 3 eixos. Sua importância na determinação dos 
padrões da marcha normal, e na avaliação da 
marcha patológica já foi documentado. 

A maioria das plataformas fornece uma 
descrição tridimensional da média do vetor força de 
reação do solo. Usando a plataforma de força, os 3 
componentes de força (vertical, lateral e horizontal), 
as duas coordenadas do centro de pressão, e os 
momentos sobre os eixos x, y e z podem ser obtidos 
[8]. 
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Baropodometria 
 
 
 Utilizado na avaliação das disfunções 
biomecânicas dos pés, com um foco especial no 
controle da distribuição da pressão plantar dos pés 
neuropáticos. Fornece informações essenciais na 
formulação de estratégias de tratamento cirúrgico ou 
conservador [13]. 
 Sensores de pressão elétrica são usados 
para fornecer melhor acurácia e dados mais 
compreensivos. Quando o sujeito caminha/, a 
distribuição do vetor vertical embaixo dos pés é 
medida. Estes sistemas usam diferentes tipos de 
sensores  como os resistivos e capacitivos strain 
gauges, fita condutora e materiais piezoelétricos. 
 Este tipo de sistema tem sido utilizado para 
avaliar pés diabéticos ou com artrite, observar 
assimetrias na marcha, regular a pressão plantar e 
controlar o peso no pós-operatório, monitorar as 
desordens degenerativas dos pés, determinar a 
eficácia das órteses funcionais, executar avaliações 
pré e pós-operatórias, examinar a transferência de 
peso e a função biomecânica e identificar áreas de 
risco do pé neuropático 
 
 
Eletromiografia 
 
 

A eletromiografia (EMG)  pode ser descrita 
como um “método útil para a investigação dos 
processos fisiológicos musculares, pois permite a 
observação da ativação do músculo tanto em 
relação à realização do movimento e à produção de 
força, quanto às disfunções  e seus processos 
fisiopatológicos[4]. Envolve a detecção, a 
amplificação e a apresentação das alterações 
elétricas que ocorrem quando o músculo se contrai. 
Os sinais são diminutos, uns poucos microvolts, mas 
amplificados em cerca de mil vezes para dar valores 
em milivolts que possam ser mostrados com um 
osciloscópio, operados em um alto-falante e 
registrados em um gráfico [9]. 

A eletromiografia clínica de superfície é 
utilizada na clínica fisioterapêutica como instrumento 
capaz de averiguar o exame da função muscular 
durante tarefas intencionais específicas permitindo 
aos fisioterapeutas, observar os padrões de 
resposta muscular e posição, com o intuito de 
determinar se suas metas terapêuticas estão sendo 
realizadas. 

Em relação a marcha humana a 
eletromiografia está sendo aplicada para entender 
quais os músculos estão atuando durante as fases 

de um ciclo de marcha humana tanto normal como 
patológica[7]. 

 
 

Resultados 
 
A meta de muitos programas de fisioterapia consiste 
em restaurar ou melhorar o estado deambulatório do 
paciente e atualmente estes métodos apresentados 
são úteis e eficazes na obtenção de parâmetros 
quantitativos da marcha humana, possibilitando uma 
avaliação precisa e um tratamento fisioterapêutico 
eficaz. 
 
Discussão e Conclusão 
 
 
O avanço do conhecimento em ciência depende 
diretamente do rigor metodológico com o qual são 
investigados os objetos de estudo. O 
desenvolvimento de instrumentos com este fim e a 
sua validação, permite que a análise do movimento 
humano, principalmente a marcha, alcance seu 
estágio ideal. 
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Resumo 
 
A sistematização da assistência de enfermagem constitui um meio para o enfermeiro aplicar seus 
conhecimentos técnico-científicos, caracterizando sua prática profissional. Os enfermeiros têm sido 
sobrecarregados com atividades burocráticas, despendendo até 50% do seu tempo coletando, 
administrando e documentando informações. O exercício profissional é dificultado quando nos 
hospitais a relação enfermeiro/leitos ocupada é deficitária, ocasionando o desafio: administrar seu 
tempo realizando tarefas com qualidade. Este estudo realizou-se na Unidade de Terapia Semi-
Intensiva em hospital filantrópico do interior de São Paulo, idealizando elaborar um instrumento 
para coleta de dados e prescrição de enfermagem proporcionando  registro manual de forma 
individualizada, eficiente e rápida. A metodologia desenvolveu-se em duas etapas. Na primeira 
elaborou-se um instrumento utilizando uma base de dados de sinais e sintomas para  o enfermeiro 
apenas sublinhar os dados detectados/observados. Na segunda, construiu-se uma lista de múltipla 
escolha (checklist) com  intervenções de enfermagem possibilitando assinalar os itens necessários 
à prescrição a ser executada e indicando o horário adequado. O  instrumento reduziu em 50% o 
tempo para elaborar a prescrição de enfermagem e proporcionou fácil utilização, garantindo 
elaborar o Processo de Enfermagem conforme binômio qualidade/redução no tempo de registro.O 
instrumento visa desenvolver futuramente  um software para  implementar a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem.  
Palavras Chaves: Processo de enfermagem, Enfermagem, Informática. 
 
Abstract 

 

The nursing care system is a way for the nurse to apply their technician-scientific 

knowledge, characterizing the professional practice. The nurses have been overloaded with 

bureaucratic activities, spending up to 50% of his/her time collecting, administering and 

documenting information. The professional practice is difficulty when in the hospitals the 

relationship between nurse/occupied beds is deficient, causing the challenge: to administer the time 

accomplishing tasks with quality. This study took place in Semi-intensive Therapy Unit in a 

philanthropic hospital of the state of São Paulo. Its purpose was to elaborate an instrument for data 

collection and nursing prescription providing manual registration in an efficient, fast and 

individualized way. The methodology unfolds in two stages. In the first one, an instrument was 

elaborated using a database of signs and symptoms. The nurse should underline the 

detected/observed data. In the second stage, a list of multiple choices was built (checklist) with 

nursing interventions. It make possible to mark the necessary items to the prescription to be done, 

and to indicate the appropriate schedule. The instrument reduced in 50% the time to elaborate the 
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nursing prescription and it provided easy use, guaranteeing to elaborate the Nursing Process as the 

quality/reduction binomial in the record time.  

Key words : Nursing Process, Nursing,Informatics. 
 

Introdução 
 
 A elaboração da sistematização da 

assistência de enfermagem é um dos meios 
que o enfermeiro dispõe para aplicar seus 
conhecimentos técnico-científicos e humanos 
na assistência ao paciente e caracterizar sua 
prática profissional, colaborando na definição 
do seu papel. As atividades de competência e 
as  funções da enfermagem têm ficado cada 
vez mais definida pelos órgãos oficiais de 
legislação da profissão. Hoje percebemos a 
ênfase que se tem dado, por parte dos 
enfermeiros, à importância na documentação 
e registro do plano de cuidados de saúde de 
sua clientela, inclusive exigido pela Lei do 
Exercício Profissional – Documentos  Básicos 
de Enfermagem: COREN- SP[1]. Assim 
sendo, precisamos encontrar caminhos para 
desvincular as atividades de enfermagem de 
tarefas burocráticas alheias as suas 
atividades específicas e assegurar o exercício 
profissional centrado na assistência ao 
paciente.  

Os enfermeiros ao longo da sua prática 
profissional têm sido, historicamente,  
sobrecarregados com atividades envolvendo 
registros, anotações, relatórios e 
comunicações, utilizando grande parte de seu 
tempo em atividades burocráticas e na busca 
e documentação das informações[2]. Diversos 
estudos estimam que os enfermeiros 
despendem até 50% de seu tempo coletando, 
administrando e documentando informações. 
Um dos fatores que contribui para este 
achado é o fato do prontuário médico ser 
baseado em registros manuais. O enfermeiro 
consome grande parte de seu tempo quando 
realiza, manualmente, o plano de cuidado 
para cada um dos pacientes sob sua 
responsabilidade. Essa prática torna-se 
dificultada quando nas instituições 
hospitalares o número desse profissional é 
deficitário em relação à taxa de ocupação de 
leitos. Os enfermeiros deparam-se assim, com 
o complexo desafio de administrar seu tempo 
para que todas as suas tarefas sejam 
realizadas integralmente e com qualidade na 
prestação de assistência ao paciente. 

Estamos vivenciando nesse século a 
era da informática. Podemos observar a 

tecnologia computacional aplicada nos 
cuidados com a saúde, haja visto a presença 
de equipamentos eletrônicos 
computadorizados à cabeceira dos leitos dos 
pacientes. Monitorizando e controlando a 
melhor condição de sobrevida dos mesmos. 
Sabemos que para os enfermeiros prestarem 
cuidado aos pacientes buscando a melhoria 
na qualidade e maior produtividade devem 
considerar a tecnologia computacional como 
uma ferramenta que se utilizada 
adequadamente resultará na otimização da 
disponibilidade dos enfermeiros para 
atividades assistenciais, enquanto os registros 
poderão ser processados com o auxílio dos 
computadores.  

Reconhecemos a importância de uma 
ferramenta que nos proporcione aproximação 
das funções assistenciais, pois, na instituição 
onde desenvolvemos nossas atividades 
somos uma equipe formada por 11 
enfermeiros com escala de trabalho diária 
elaborada para possibilitar, através de 
revezamento, a permanência do profissional 
durante as  24 horas. Contabiliza-se  uma 
média diária de 121,23 pacientes 
internados/dia. A porcentagem ocupacional é 
de 63,47% e o tempo médio de permanência 
por paciente internado é igual a 6, 9 dias. 
Estes dados demonstram as dificuldades para 
os enfermeiros desta instituição prestarem 
uma assistência centrada no paciente e 
otimizarem seu tempo para o 
desenvolvimento de atividades diárias 
essenciais como o plano de cuidados que 
requer observação, coleta de dados, 
planejamento, prescrição, coordenação e 
avaliação da assistência de enfermagem a 
todos os pacientes internados. 

Observamos que as dificuldades 
apresentadas não inviabilizaram o propósito 
dessa equipe de enfermeiros em 
desempenhar com competência suas 
atividades no cotidiano e manter como meta a 
qualidade na assistência de enfermagem.  

Considerávamos que a 
instrumentalização necessária para o 
enfermeiro desenvolver a sistematização da 
assistência de enfermagem deveria estar 
pautada na assistência global ao paciente e 
no conhecimento científico pertinente para a 
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realização destas ações. 
Decidimos dar início a um grupo de 

estudos visando estabelecer a aplicação do 
processo de enfermagem na instituição que 
atuávamos e também para obtermos o 
envolvimento de todos os profissionais 
enfermeiros no processo  com o objetivo de 
operacionalizá-lo, acreditando que as 
soluções resultam do conjunto das idéias que 
permeiam o grupo. 

Após diversos encontros, optamos, 
então, por trabalhar com o Processo de 
Enfermagem, segundo Wanda Horta. 
Elaboramos os instrumentos para o 
levantamento de dados e a prescrição de 
enfermagem, entendendo que o 
conhecimento clínico fundamenta o 
enfermeiro na tomada de decisão. 

Sabemos que o grupo de estudo tem 
mais um obstáculo a ser transposto, a 
aplicação do diagnóstico de enfermagem, pois 
o diagnóstico é o retrato dos problemas de 
saúde atuais ou potenciais e que pode ser 
modificado mediante a ação da enfermagem, 
agindo diretamente com o uso das técnicas 
do seu saber científico, ou encaminhando no 
âmbito multiprofissional interno ou externo e 
acompanhando a resolução[3]. Prosseguimos 
com nossas reuniões no sentido de obter e 
aprimorar o diagnóstico de enfermagem para 
que o mesmo  possa ser aplicado com 
competência por nós enfermeiros da 
instituição. 

   Diante do exposto e de nossa 
realidade hospitalar, vislumbramos o uso da 
tecnologia da informação como ferramenta 
auxiliar para o planejamento da assistência e 
prescrição de intervenções de enfermagem 
possibilitando aos enfermeiros da instituição a 
otimização do tempo despendido na 
documentação de enfermagem. 
 
Procedimentos Metodológicos 
Local de estudo e população 

 
Este estudo foi desenvolvido em uma 

instituição hospitalar filantrópica de médio 
porte  com e 136 leitos distribuídos em 
clínicas: Médica (76 leitos), Pediátrica ( 28 
leitos), Psiquiátrica (14 leitos), Terapia Semi-
Intensiva (4 leitos) e Moléstia Infecto-
contagiosa ( 14 leitos).  

Determinamos em priorizar a 
elaboração da sistematização da assistência 
de enfermagem aos pacientes internados na 
Unidade de Terapia Semi-Intensiva para 

assegurarmos uma assistência melhor 
qualificada aos pacientes que requerem 
cuidados de maior complexidade.  

A população em estudo constituiu-se de 
11 enfermeiros. 

  
Instrumento de Coleta de Dados 

 
A elaboração do instrumento de coleta 

de dados foi desenvolvida em duas etapas. 
Primeira Etapa: Elaboramos um 

instrumento fundamentado no quadro clínico 
de pacientes internados na unidade em 
estudo. Para tal, buscamos suporte teórico 
em literatura  específica  e construímos uma 
base de dados sobre sinais e sintomas, 
ordenados em forma alfabética e agrupados 
de acordo com os sistemas do corpo humano. 

Segunda Etapa:  Constituiu-se na 
elaboração de um instrumento para a  
prescrição de enfermagem, buscando diminuir 
o tempo do enfermeiro com registros 
manuais, garantindo a promoção da 
assistência de enfermagem individualizada e 
com qualidade. Este instrumento foi elaborado 
segundo o Material Instrucional para as 
Intervenções de Enfermagem alicerçada em 
CARPENITO e respeitando a hierarquia das 
necessidades psicobiológicas, psicossociais e 
psicoespirituais de  acordo com a 
classificação de necessidades adotada por 
HORTA[4] [5]. Utilizando este embasamento 
teórico associados aos registros de 
prescrições de enfermagem  que já vinham 
sendo realizados pelos enfermeiros da 
unidade, obtivemos uma base de prescrições 
de enfermagem organizadas em um 
impresso, na forma de lista de múltipla 
escolha (checklist). O instrumento também 
prevê um campo para o enfermeiro prescrever 
outras ações específicas. Quanto à evolução 
de enfermagem, consideramos que a forma 
escrita seria, ainda, a condição mais 
apropriada para expressar as condições do 
paciente frente aos objetivos propostos na 
prescrição de enfermagem. 

 
Procedimento de coleta de dados 

 
Após a explicação do objetivo da 

pesquisa e aplicado o termo de 
consentimento informado, o novo instrumento 
para a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem foi apresentado a cada um dos 
enfermeiros da unidade em estudo, de forma 
a possibilitar o levantamento e solução de 
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dúvidas. Estes foram motivados a utiliza-lo, 
experimentalmente, conscientes que suas 
conclusões seriam decisivas para a 
implantação deste novo sistema manual de 
documentação.  

 
Resultados e Discussão 

 
Para a coleta os dados o enfermeiro 

desenvolve os seguintes procedimentos: 
entrevista, inspeção, palpação e ausculta. 
Observamos que ao utilizar o novo 
instrumento desenvolvido na primeira etapa 
deste estudo, o registro dos dados coletados 
nesta fase foi efetuado de forma rápida e 
objetiva. Isto porque utilizando este novo 
método, o enfermeiro não precisa escrever, 
mas sim  sublinhar no impresso os sinais e 
sintomas detectados e somente acrescentar 
de forma escrita as informações que não 
constam da base de dados. Constatamos, 
também, que a coleta de dados sistematizada 
contribui, sobremaneira, para o levantamento 
dos problemas e a determinação das 
prioridades e objetivos, possibilitando  ao 
enfermeiro estabelecer as intervenções de 
enfermagem necessárias. 

Quanto ao instrumento desenvolvido 
para a prescrição de enfermagem construído 
sob a forma de lista de múltipla escolha 
(Checklist) com as intervenções de 
enfermagem, este possibilitou aos 
enfermeiros assinalar os itens necessários à 
prescrição a ser executada e indicar o horário 
mais adequado. 

 Com a utilização destes instrumentos 
conseguiu-se reduzir em 50% o tempo de 
elaboração da prescrição de enfermagem. 
Cabe mencionar que para a aplicação da 
coleta de dados foi gasto um tempo médio de 
15 minutos/paciente. Para o desenvolvimento 
da prescrição de enfermagem foi despendido 
um tempo médio de 5 minutos/paciente. 
Somando-se as duas etapas obtivemos um 
tempo médio de 20 minutos/ paciente para a 
aplicação da Sistematização da Assistência 
de Enfermagem. As vantagens deste modelo 
desenvolvido foram relacionadas à rapidez e 
praticidade, além de ser de fácil utilização e  
garantir a elaboração do Processo de 
Enfermagem dentro do binômio qualidade 
versus redução no tempo de registro.  

 Como situações críticas encontradas  
na aplicação do instrumento de coleta de 
dados foi citado pelos enfermeiros o 
desconhecimento de algumas terminologias 

técnicas, sendo sugerido a elaboração de um 
dicionário de dados. Acresça-se ainda 
algumas dificuldades em relação ao 
preenchimento da Escala de Glasgow. Com 
respeito ao instrumento de prescrição de 
enfermagem, os enfermeiros não relataram 
nenhuma objeção em sua utilização, apenas 
sugeriram a introdução de novas bases de 
dados. 

 Com relação à estrutura do 
instrumento, foi detectado a necessidade de 
linhas no espaço reservado para horários 
visando a melhor orientação dos 
colaboradores de enfermagem que executam 
a prescrição, além de um local adequado para 
data e assinatura do enfermeiro. 

 Este cenário que se apresenta tem 
criado situações de aprendizagem diversas e 
estimulado os enfermeiros a buscarem novos 
conhecimentos técnico-científicos para se 
aprimorarem na prestação de assistência ao 
paciente. 

Diante do exposto, 
pretendemos também, estender a 
sistematização da assistência  de 
enfermagem aos demais pacientes 
internados e maximizar a qualidade 
do serviço de enfermagem. 

 
Conclusões 

 
Concluímos com este estudo que o 

novo modelo de sistematização da 
Assistência de Enfermagem é de fácil 
utilização, proporcionando clareza para a 
realização da coleta de dados, uma vez que 
possibilita a identificação das intervenções de 
enfermagem individualizadas conforme a 
necessidade de assistência para o paciente. 
Observamos também que o instrumento 
possibilitou subsídios para a construção das 
prescrições de enfermagem, gerando 
economia significativa no tempo de registro 
dessas informações. Esta redução possibilita 
ao enfermeiro a administração da assistência 
centrada no paciente e, não apenas, o 
gerenciamento burocrático de recursos 
humanos e materiais. Os resultados obtidos 
neste estudo refletem nosso propósito de 
estimular e preparar os enfermeiros para sua 
atuação junto ao paciente, além de 
oportunizar o desenvolvimento e 
entendimento das etapas do processo de 
enfermagem. 

O desafio que se apresenta no 
momento é a elaboração de um software para 
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implementação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem. Certamente, os 
resultados que ocorrerão com a sua utilização 
repercutirá significativamente na forma de 
administrar a assistência de enfermagem. 

 
Perspectivas Futuras: Desenvolvimento E 
Implementação De Software Para 
Sistematização Da Assistência De 
Enfermagem 

 
Percebemos, atualmente, mudanças 

significativas na prestação do cuidado de 
enfermagem, no que diz respeito a sua forma 
de assistir. O enfermeiro está deixando de 
atuar apenas no atendimento das ordens 
médicas para estabelecer o seu próprio 
diagnóstico, o planejamento da assistência e 
a prescrição dos cuidados ao paciente.   

As tendências da informática em 
enfermagem para o século 21, baseando-se 
nas evidências do estudo realizado por estão 
direcionadas para as áreas clínica e 
educacional, enfocando a integração da 
informática e do conhecimento[2]. 

À luz deste contexto, vislumbramos 
utilizar as tecnologias de informação e 
computacional para melhorar o processo de 
cuidado ao paciente, modificar a assistência à 
saúde e inovar. 

Cientes do desafio que nos acena, 
propomos futuramente desenvolver um 
sistema de informação para coleta de dados e 
prescrição de enfermagem que proporcione 
aos enfermeiros o registro informatizado de 
forma individualizada, eficiente e rápida, bem 
como, implementar o software para a 
sistematização da assistência de enfermagem 
em uma unidade de internação hospitalar. 
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Anexo  

HOSPITAL ESCOLA EMÍLIO CARLOS  
SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM  II 
 
NOME_____________________ SETOR_________Q______L____REG___________ 
CLÍNICA _________SEXO ( )F  ( )M  IDADE___ PESO____ DATA DA ADM___/___/__ 
RESPONDIDO ( ) PACIENTE ( )OUTRO__________PESSOA SIGNIFICATIVA _______ 
 

COLETA DE DADOS  
 

INTEGRIDADE FÍSICA 
astenia         calafrio  HAS                              usa medicação 
alterações do peso: aumento   dependência química sedentarismo                                  __________ 
                   perda       DM                sudorese                _________ 
alergia_________                    etilismo               sem alteração               _________                                
tabagismo                      fadiga    

 
PELE 
áspera    eritema  scalpe nº__MS__ 
acne     escabiose seca 
alterações das unhas  fissura picada sem alteração   
alopecia     herpes zoster telangiectasia 
bolha    hematoma turgor pastoso  
cisto    hidratada turgor deprimido 
crosta    lesão  tumoração 
catéter venoso per. Nº__ MS__ mancha  úlcera pressão-tec. granul 
catéter venoso cen._________ nódulo  úlcera pressão-sec. purul. 
desidratada   pápula   úlcera ressão-necrose 
dermatite   prurido  úlcera varicosa 
escama    placa hemor. vascularizada 
escoriação   petéquia  _______________ 
erosão oleosa   quelóide  _______________ 
    rachadura _______________ 

  

CABEÇA/PESCOÇO 
aumento das parótidas confusão mental linfonodo  rigidez de nuca 
aumentos gl. tireóide enxaqueca nódulo   sem alteração 
cefaléia   insonia  perda equilíbrio               ____________ 
 
OLHOS 
ardência     eritema  nistagmo  
acuidade visual menor  fotofobia prurido 
anisocoria   inflamação pupila fotoreagente   
diplopia    isocoria  pupila não fotoreagente  
dor          lacrimejamento secreção  
escotoma   midríase  sem alteração 
edema palpebral   miose   uso de óculos/lente 

 
 
 
OUVIDO 
alteração da implantação pavilhão auricular   prurido  zumbido 
hiperacusia otorréia    surdez  _______ 
hipoacusia otorragia     secreção  _______ 
otalgia       sem alteração _______  
NARIZ 
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algia   cacosmia epistaxe   parosmia   
alteração fonada                coriza  hiperosmia rinorréia  
anosmia                espirro   obstrução  sem alteração 

 
FARINGE/BOCA 
algia garganta  fenda palatina leucoplasia/língua  traqueotomia 
disladia  halitose  rouquidão   trismo 
disfagia  inflamação sem alteração                xerostomia 
disfonia  lábio leporino  traqueostomia               __________ 
 
APARELHO RESPIRATÓRIO 
algia torácica   dreno torácico D/E__/__/__ sibilo 
apnéia                  stridortosse seca    sem alteração 
bradpnéia   eupnéia    soluço 
batimento asa nasal  expectoração cor/aspecto  taquipnéia  
cianose                 hemoptise    tosse produtiva 
chiado    máscara neb.__l/min.  tiragem intercostal 
catéter nasal__l/min.               ortopnéia   vômica 
cornagem               resp. Cheyne-stokes 
dispnéia                 ronco 

 
SISTEMA CARDIOCIRCULATÓRIO 
bradicardia  hipotenso  precordialgia  taquicardia 
edema                normotenso  pulso arritmico               sem alteração 
hipertenso  normocárdico               pulso ritmico  

 
SISTEMA GASTRO INSTESTINAL 
ascite    enterorragia  obstipação                tumoração 
colostomia  flatulência  ostomia                               
 constipação  fecaloma   pirose                  ______ 
distensão abd                 globoso                 prurido anal                 ______ 
dispepsia  gastrostomia   regurgitação                _______ 
diarréia                hematêmese  ruído hidro aéreo presente                            _______ 
dor abdominal               hemorróida  ruído hidro aéreo ausente                          _________ 
dor esofafeana               icterícia                sem alteração                          _________ 
dor perineal  jejunostomia  sonda enteral                         _________  
epigastralgia  melena                sonda nasogást. Gavagem                         _________ 
esteatorréia  meteorismo  sonda nasogást. Drenagem                        _________ 
evacuação normal  náusea                 sonda data instal__/__/__                         _________  
eructação   odinofagia   tenesmo 
                                                                                     vômito  
 
 
 
 
 
SISTEMA GENITO URINÁRIO 
anúria   hematúria      oligúria      sem alteração  
cistocele                poliúriaSVD                         sist. Fechado 
cistostomia  hidrocele      polaciúria      SVD sist. Aberto 
disúria   incontinência urinária           priapismo      data int.__/__/__  
distúrbio menstrual jato urinário fraco     prurido vulvar                  urina turva  
diurese normal                leucorréia      quilúria      uretrocele 
d.s.t.   menorragia      retenção urinária     verruga  
enurese noturna               metrorragia                  retocele  
fimose                noctúria                   sonda alívio   
 
 
ÓSTEO/ARTICULAR 
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artralgia                espasmo muscular  movimenta-se sozinho  
atrofia muscular                fraqueza muscular  movimenta-se com auxílio  
cãibra   limitação movimentos               sem alteração 
cervicalgia  lombocitalgia   total dependência p/ movimentar-se 
dorsalgia  lombalgia     ____________________ 
 
SISTEMA NERVOSO 
crise convulsiva   torpor   usa medicação 
confusão mental   síncope                vertigem  
orientado tempo/espaço  sonolência  ____________  
sem alteração   tontura                ____________ 

 
ESCALA DE COMA DE GLAGOW 
 
Abertura dos olhos                           Resposta Motora                             RespostaVerbal 
espontânea 4 comando verbal obedece ao comando 

verbal 
6 orientada 5 

comando verbal 3 localizada estímulo doloroso 5 desorientada/confusa 4 
à dor 2 flexão normal à dor 4 inapropriada emite palavras 3 
sem resposta 1 flexão anormal à dor 3 incompreensível emite sons 2 
  extensão 2 sem resposta 1 
  sem resposta 1   
 
SONO E REPOUSO 
insônia  sonolência  sem alteração ___________ 
pesadelo  sonambulismo                usa medicação ___________ 
      

ASPECTOS EMOCIONAIS 
apático  crença religiosa depressivo     
angústia  calmo  intervalo com meio 
agressivo                colaborativo             sem alteração 
ansioso                comunicativo           preocupação familiar/financeira/patologia            
 

ASPECTOS HIGIENE 
condições de higiene satisfatória  escabiose        tricotomia não realizada 
condições de higiene regular                 pediculose       unhas não aparadas 
condições de higiene insatisfatória               sem lteração                    ____________   
cabelos sujos               __________       ____________ 
 
 
 

SINAIS VITAIS 
PA P R T PVC 

mm/Hg ppm mrm ºC  
 
Data:___/___/___ Hora:___________     Enfermeira:__________________ Coren:_________ 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 

HOSPITAL ESCOLA EMÍLIO CARLOS 
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SERVIÇO DE ENFERMAGEM 
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM II 

 
NOME ____________________ SETOR ____ Q___ L ___ REG ______________   CLÍNICA _________ SEXO (  ) 
F (  ) M     IDADE ___    PESO___   ADM___/___ / ___        

 
EVOLUÇÃO 

 
 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 
 PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM                                           HORÁRIO     
 NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 
 
  HIGIENE 
 
(  ) Realizar banho no leito. 
(  ) Encaminhar paciente sentado em cadeira higiênica para banho. 
(  ) Oferecer material ou realizar higiene oral. 
(  ) Umedecer lábios com lubrificante(vaselina). 
(  ) Oferecer material ou realizar higiene ocular com água boricada. 
(  ) Oferecer material ou realizar higiene íntima após eliminações. 
(  ) Aparar as unhas.  
 (  ) Realizar tricotomia facial. 
(  ) Trocar diariamente dispositivo urinário e equipo. 
(  ) Anotar a data da punção venosa periférica __/__/__. 
(  ) Trocar equipos, torneirinhas e extensores a cada 72 horas __/__/__. 
(  ) Realizar assepsia com SF = PVPI alcoólico em inserção de catéter   
     venoso/urinário e trocar fixação do esparadrapo/micropore. 
(  ) Observar e comunicar a presença de sinais de infecção(secreção,          
hiperemia e edema) no local de inserção do catéter. 
  
 MOBILIDADE FÍSICA  
 
(  ) Orientar, estimular ou fazer a mudança de decúbito. 
(  ) Encorajar o paciente a realizar movimentos passivos com os MMSS                   
     e MMII. 
(  ) Proteger com travesseiros as áreas de sensibilidade diminuída e                   
     áreas de apoio. 
(  ) Encorajar a deambulação em caminhadas curtas e frequentes com                
     auxílio da enfermagem. 
(  ) Elevar MMII ou MMSS para evitar ou reduzir edemas. 
(  ) Evitar períodos prolongados sentado ou deitado na mesma posição. 
(  ) Verificar  as alterações tecido cutânea quanto a hiperemia  e                   
     formação de úlcera de pressão e comunicar a enfermeira. 
 
 INTEGRIDADE DA PELE 
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(  ) Proteger a superfície da pele íntegra em região ____________ com         
     curativo permeável a umidade. 
(  ) Umedecer a pele seca em região  _____________ com lubrificante       
     (vaselina). 
(  ) Colocar colchão de água. 
(  ) Realizar curativo em região  _____________    utilizando________ 
  
            OXIGENAÇÃO 
 
(  ) Verificar sinais vitais de ___/___horas e comunicar alterações a            
     enfermeira. 
(  ) Observar  coloração das extremidades. 
(  ) Administrar oxigênio úmido em fluxo ___/___l/min com máscara de    
     nebulização. 
(  ) Administrar oxigênio úmido em fluxo ___/___l/min com catéter nasal. 
(  ) Avaliar posicionamento no leito evitando posições que                      
     comprometem a oxigenação. 
(  ) Aspirar vias aéreas superiores quando houver secreção. 
(  ) Aspirar tubo orotraqueal sempre que necessário com medidas             
     assépticas. 
(  ) Trocar cadarço de fixação da cânula sempre que necessário. 
(  ) Administrar oxigênio suplementar antes e após cada aspiração de                 
     VAS. 
(  ) Monitorar continuamente níveis de saturação de oxigênio (oxímetro),     
     frequencia de 
     pulso e respiração e comunicar alterações a enfermeira. 
 
(  ) Monitorar as atividades mentais ( sonolencia, confusão, irritabilidade,             
     nível de consciência ). 
(  ) Observar funcionamento do ventilador artificial. 
(  ) Trocar água destilada estéril do copo umidificador do respirador,                      
     sem remontar. 
(  ) Avaliar a presença de material obstrutivo na boca e/ou garganta. 
 
 
 
 NUTRIÇÃO/HIDRATAÇÃO 
 
(  ) Controlar rigorosamente o gotejamento de infusão venosa. 
(  ) Oferecer, estimular e anotar a ingesta hídrica. 
(  ) Realizar balanço hídrico. 
(  ) Oferecer, estimular, assistir e anotar alimentação oral 
.(  ) Orientar quanto a necessidade de dieta zero. 
(  ) Orientar quanto a necessidade de dieta especial. 
(  ) Elevar a cabeceira da cama por 30 a 45 minutos durante o período                   
     de alimentação e 01 hora após. 
(  ) Verificar o posicionamento adequado da sonda nasogástrica ou                   
     enteral antes de administrar dieta ou medicação. 
(  ) Administrar alimentação somente se o conteúdo gástrico residual for          
     inferior a 150 ml (no sistema intermitente), comunicar alterações a        
     enfermeira. 
(  ) Infundir 20 ml de água após dieta ou medicação. 
(  ) Observar funcionamento da bomba de infusão de dieta ( sistema              
     fechado e contínuo ) e agitar a dieta de 1/1 hora. 
(  ) Observar a presença de refluxo gastro esofágico, náusea, vômito,          
     distensão abdominal, diarréia e constipação  após  administração  da              
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     dieta  e  comunicar  as  alterações  a enfermeira. 
 
 ELIMINAÇÃO 
 
(  ) Controlar e anotar débito urinário. 
(  ) Controlar e anotar evacuações (nro, aspecto, característica). 
(  ) Observar e comunicar a enfermeira alterações dos padrões: urinário                     
      e inestinal. 
(  ) Proporcionar privacidade e o conforto durante as eliminações. 
(  ) Observar, anotar e comunicar a enfermeira a presença de                 
     sangramento, hematêmese, melena, gengivorragia  e/ou formação de  
     hematoma.               
(  ) Observar, anotar e comunicar a  enfermeira a presença de bexigoma              
     e/ou distensão abdominal. 
(  ) Realizar passagem de sonda vesical alívio/demora 
 
 SONO E REPOUSO 
 
(  ) Reduzir ou eliminar distrações ambientais e as interrupções do sono. 
(  ) Reduzir ruído. 
(  ) Usar luzes noturna (arandela). 
(  ) Organizar os procedimentos, providenciando o menor número de      
     perturbações durante o período de sono. 
  
  
 NECESSIDADES PSICOSSOCIAL 
 
(  ) Explicar todos os procedimentos, seus motivos e sua importância. 
(  ) Diminuir  a  estimulação  sensorial,  proporcionando um  ambiente               
     quieto,  seguro e privativo. 
(  ) Oferecer apoio e tranquilização. 
(  ) Facilitar o contato com pessoa significativa através de visitas. 
 
 NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 
 
( ) Comunicar a aceitação das várias práticas e crenças religiosas. 
( ) Contactar líder espiritual quando solicitado pelo paciente. 
( ) Proporcionar privacidade e o silêncio necessários para as orações                 
    diárias e visita do líder espiritual. 
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 PRESCRIÇÕES DE ENFERMAGEM ESPECÍFICAS 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________          
__________________________________________________________                                                                                                                         
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
  
 
 
 
ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM 
 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
CONTROLE DE CATÉTERES E SONDAS 

Punção Periférica Sonda Vesical Catéter Central 
 

 
  

 
 

  

 

  
EEnnffeerrmmeeiirroo  rreessppoonnssáávveell ::                                                                                                                                CCoorreenn::  
DDaattaa::  
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Introdução 
 

Embora a Educação a Distância (EAD), 
principalmente com o advento da Internet, tenha 
tornado acessível para muitos a possibilidade de 
formação inicial ou continuada em diversas áreas, 
existem propostas que se apóiam em um modelo 
de educação em massa, ao passo em que outras 
enfatizam o processo de construção de 
conhecimento, a autonomia e o desenvolvimento 
de competências que a sociedade atual exige de 
um profissional[1]. 

Várias instituições nacionais e 
internacionais têm trabalhado com EAD e, nos 
últimos anos, inúmeras ferramentas 
computacionais foram propostas e 
desenvolvidas[2]. 

No Brasil, um passo importante para o 
ensino a distância foi sua inclusão na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), publicada 
em 1996[3]. 

Desde a promulgação desta Lei, a 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
tem discutido esta modalidade de ensino. 
Pesquisadores do Núcleo de Informática Aplicada 
à Educação (Nied), sob a coordenação da Profa. 
Dra. Heloisa Vieira da Rocha, desenvolveram o 
TelEduc que é um ambiente para a criação, 
participação e administração de cursos na Web.. 
Suas ferramentas foram idealizadas, projetadas e 
depuradas de acordo com as necessidades 
apresentadas por seus usuários. Em decorrência 
disto, ele apresenta “características que o 
diferenciam dos demais ambientes para 
educação a distância disponíveis no mercado, 
como a facilidade de uso por pessoas não 
especialistas em computação, a flexibilidade 
quanto a como usá-lo, e um conjunto enxuto de 
funcionalidades” [4]. 

O TelEduc permite utilizar diferentes 
materiais didáticos como textos, softwares, sites 
da Internet, que podem ser colocados para o 
aluno usando diferentes ferramentas. Para 
favorecer a comunicação entre os participantes 
do curso e ampliar a visibilidade dos trabalhos 
desenvolvidos foi criado um conjunto de 
ferramentas de comunicação como: Grupos de 
Discussão, Portfólio e outros. Além destas estão 
disponíveis também ferramentas de consulta às 
informações geradas em um curso[4]. 

 De forma a ampliar ainda mais o uso do 
TelEduc, lançado como software livre em 2001, a 
Pró-Reitoria da Unicamp, juntamente com o Nied, 

o Centro de Computação (CCUEC) e a Equipe de 
Educação a Distância (Ead) – CCUEC, criou o 
Ensino Aberto que é um ambiente de apoio ao 
ensino-aprendizagem,  que utiliza o TelEduc, 
colocado a disposição dos docentes e alunos de 
graduação, via Web, que permite o planejamento 
de aulas, a disponibilização prévia de conteúdos 
e, fundamentalmente, formas de interação direta 
professor-aluno e dos alunos entre si. O Ensino 
Aberto se situa na fronteira entre o ensino a 
distância e o ensino presencial, possibilitando que 
“o tempo nas salas de aula possa ser mais 
qualificado, ampliado e estendido às horas de 
estudo cotidiano, alargando a aula para além do 
ambiente físico da classe e podendo conferir às 
atividades presenciais maior eficiência” (PRÓ-
REITORIA DE GRADUAÇÃO et al., 2003). 

 Portanto, o Ensino Aberto é uma 
modalidade de uso do TelEduc que apóia o 
ensino presencial. Haveria outras formas de 
utilizar este ambiente? Seria possível empregá-lo 
em aulas presenciais?  

Estes questionamentos nos levaram a 
desenvolver a disciplina eletiva Informática em 
Saúde, que é presencial, utilizando o TelEduc em 
sala de aula (laboratório de informática). Sendo 
assim, é objetivo deste trabalho descrever a 
experiência de desenvolvimento e implementação 
desta disciplina que é oferecida a alunos de 
graduação. 

. 
Metodologia 
 

A população alvo foi constituída por alunos 
de graduação da Unicamp. Foram aceitos na 
disciplina os 20 primeiros alunos que efetivaram 
sua matrícula. A avaliação da disciplina foi 
realizada pelos alunos que a concluíram. 

A coleta de dados foi realizada ao término 
da disciplina, utilizando-se para tanto um 
instrumento que tem sido usado na avaliação de 
outras disciplinas eletivas e que, através de 
perguntas abertas, aborda aspectos positivos e 
negativos da disciplina, sua contribuição para a 
formação profissional do aluno e sugestões.  
 As respostas abertas foram categorizadas 
e agrupadas e a análise dos dados se fez a luz da 
literatura pertinente. 
 Os alunos foram convidados a participar 
voluntariamente da pesquisa, após serem 
informados sobre os objetivos do estudo. Foi 
assegurado que suas identidades seriam 
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mantidas em sigilo e seus nomes não 
apareceram nos questionários. 
 A pesquisa foi submetida ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM) UNICAMP. 

 
Resultados 
 
 Vinte alunos matricularam-se na disciplina 
além de dois ouvintes, sendo 18 alunos do curso 
de Enfermagem, três do curso de Engenharia da 
Computação e um do curso de Engenharia Civil. 
Quatro alunos desistiram antes de iniciar a 
disciplina e apenas nove a concluíram (8 
regulares e 1 ouvinte). Todos os nove alunos 
concluintes responderam ao questionário (6 
alunas de Enfermagem e 3 alunos de outros 
cursos).  
 Foram apontados os seguintes aspectos 
positivos: o fato de fazer uma conexão entre a 
informática e a saúde, mostrando as 
possibilidades de trabalho conjunto entre 
profissionais destas áreas; aulas didáticas; bons 
professores convidados; aulas dinâmicas (o aluno 
visualiza no computador ao que o professor está 
explicando); o emprego do TelEduc facilitou a 
participação e o entendimento das aulas; 
professora próxima e receptiva a sugestões; 
interatividade na disciplina e entre os alunos; uso 
mais aprofundado de aplicativos; o aluno participa 
em relação aos temas das aulas, suprindo suas 
dificuldades.  
 Os pontos negativos foram: falta de 
atividades práticas que mostrassem a relação 
entre informática e saúde; alguns conteúdos já 
eram conhecidos; curso longo; carga horária 
insuficiente; aulas muito teóricas; poucas aulas 
sobre programação HTML e Excel; algumas aulas 
foram muito específicas, com assuntos difíceis.  
 Todos foram unânimes em afirmar que a 
disciplina trouxe contribuições para sua formação 
profissional e cinco alunos apresentaram 
sugestões como: conteúdos mais básicos; mais 
aulas sobre HTML; aulas práticas; mais aulas 
sobre comunicação; aulas mais dinâmicas e 
ilustrativas.  
 
Discussão e Conclusões 
 

A elevada evasão dos alunos tem sido 
também observada em experiências anteriores 
com disciplinas eletivas. As possíveis razões 
carecem ser investigadas. Talvez contribua para 
isto o fato de serem disciplinas opcionais, que 
não interferem na integralização do curso.  

O uso do TelEduc  tornou a aula mais 
dinâmica não apenas pelo fato do aluno poder 
acompanhar com maior facilidade a aula, através 
de textos, apresentação de slides, visita a sites, 
mas ainda pelo uso de ferramentas como fórum 
de discussões . A construção do perfil dos alunos 
e professores provavelmente favoreceu a 
interatividade dos alunos  entre si e dos 

professores com os alunos, apontada pelos 
alunos em sua avaliação. 

Alunos de outros cursos já  conheciam o 
TelEduc porque o utilizavam para atividades 
extra-classe, mas não sabiam como utilizar 
alguns de seus recursos.Acredita-se que o uso do 
TelEduc em sala de aula como recurso para o 
ensino de informática estimulará o aluno a utilizá-
lo mais amplamente.  

Conclui-se, portanto, que o TelEduc é um 
ambiente de aprendizagem que pode (e deve) ser 
usado como recurso em sala de aula, além de 
servir de apoio ao ensino presencial em 
atividades extra-classe e de ser utilizado no 
ensino a distância. 
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Software para reabilitação profissional de pessoas portadoras de 
tetraplegia  

 
William T. Watanabe1, Andrea S. Pereira1, Márcia A. S. Bissaco1 

 
1Núcleo de Pesquisas Tecnológicas (NPT),  

Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Brasil 
 
Resumo – Como os tetraplégicos têm comprometimento dos movimentos de membros superiores, existem 
poucas opções de trabalho profissional disponível, sendo necessárias adaptações na interação homem – 
máquina ou homem – computador para a sua reabilitação profissional. Uma opção possível seria atendendo 
clientes de um Drive-Thru, onde  o grande fluxo de clientes também favorece a integração social. Assim sendo, 
neste trabalho foi elaborado um software com interface amigável denominado PAPT, que permite aos 
tetraplégicos exercerem tal função. Os testes de funcionalidade mostraram que este programa é mais rápido e 
prático na composição de pedidos que outros programas existentes com a mesma finalidade, pois reduz ao 
mínimo possível a movimentação da cabeça e o número de clicks necessários para acrescentar itens ao 
pedido. Isto foi comprovado comparando o tempo gasto e o número de clicks efetuados durante a composição 
dos pedidos. Utilizando o PAPT, os tetraplégicos terão acesso ao computador e a uma fonte de renda e se 
sentirão produtivos, aumentando dessa forma sua auto-estima e sua vontade de viver. 
 
Palavras-chave: inclusão social, profissionalização do tetraplégico, reabilitação profissional, caixa expresso.  
 
Abstract – There are few options of work available for tetraplegics due to the lack of their upper limbs 
movements, being necessary modifications in man-machine or man-computer interaction to their professional 
rehabilitation. A possible option would be taking the orders in a Drive-Thru, where the large customers flow also 
promotes the social reintegration. In this work we present a software with friendly interface named PAPT, which 
allows tetraplegics to perform such task. Functionality tests had shown that the software is faster and more 
practical for ordering various items than another existing softwares with the same purpose, since it reduces to 
the minimum the head’s movements and the number of clicks necessary for adding items to order. This had 
been proved comparing the time and the number of clicks performed during the order. Using the PAPT, 
tetraplegics will have access to the computer and also a source of income and they will be felt productive, thus 
increasing their auto-esteem and will of living. 
 
 
Key-words: digital inclusion, quadriplegia, professional rehabilitation, Drive-Thru. 
 
 
 
Introdução 

 
A reabilitação profissional promove a 

integração ou a reintegração da pessoa portadora 
de deficiência na sociedade. Entretanto, as 
oportunidades são poucas, sendo basicamente 
encontrados para habilitação ou reabilitação 
profissional trabalhos artesanais ou então trabalhos 
abrigados em oficinas baseados no modelo 
taylorista de produção, que impossibilitam a 
manifestação da individualidade e da sociabilidade. 
As funções destinadas aos portadores de 
deficiência são escolhidas, geralmente, apenas 
para que não haja risco de prejuízos na produção 
máxima planejada. No caso dos tetraplégicos, as 
opções são ainda menores devido ao 
comprometimento dos membros superiores, o que 
leva a sua exclusão do convívio social. Faltam, 

portanto,  formas alternativas de ocupação, onde se 
possa buscar maior proximidade das necessidades 
do portador de deficiência [1]. Apesar de muita 
divulgação da inclusão profissional, as adaptações 
realizadas nos locais de trabalho existentes, 
normalmente não atingem essa população com 
deficiências mais graves, justamente por falta de 
opções. 

Pensando em promover a reintegração social 
e proporcionar uma fonte de renda, Pereira et al.[2] 
desenvolveram dispositivos para auxiliar aos 
tetraplégicos a exercerem alguma atividade 
profissional. Primeiramente agruparam os 
tetraplégicos em categorias referentes aos 
movimentos preservados e analisaram as 
profissões no mercado que requereriam menos 
adaptações para serem exercidas com estes 
movimentos preservados. Selecionaram um estúdio 
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fotográfico, uma gráfica rápida e um caixa expresso 
para lanchonetes e desenvolveram adaptadores 
para o acesso a cada estação de trabalho.  

Segundo os autores, o caixa expresso é o 
que tem maiores possibilidades para inclusão 
profissional do tetraplégico, pois permite que 
qualquer lanchonete adapte seus produtos ao 
programa desenvolvido, além da integração social 
também ser maior devido ao grande fluxo de 
clientes. Porém, o operador do caixa deve ser mais 
rápido que nas demais estações, porque o fluxo de 
clientes exige eficiência.  

Contudo, a rapidez na composição dos 
pedidos pode levar à movimentação excessiva, 
causando fadiga após curto período de utilização 
do programa. Assim sendo, visando aumentar a 
eficiência do tetraplégico que exerceria a função de 
caixa numa lanchonete expressa, neste trabalho foi 
desenvolvido um outro programa denominado 
PAPT, que exige menos clicks e movimentação do 
cursor na tela do microcomputador durante a 
composição de pedidos. 
 
Metodologia 
 

PAPT é baseado no programa utilizado por 
[2], denominado Menu Trainer, que foi desenvolvido 
por alunos da disciplina “Automação Digital” da 
USP de São Carlos. PAPT foi elaborado a partir de 
informações sobre (i) as limitações físicas dos 
tetraplégicos obtidas junto às fisioterapeutas do 
grupo de pesquisa, que no dia-a-dia trabalham com 
alguns deles, (ii) o funcionamento de programas 
habitualmente utilizados em lanchonetes tipo Drive-
Thru e (iii) testes realizados com o Menu Trainer. 

Os algoritmos foram elaborados e 
implementados empregando uma ferramenta de 
desenvolvimento de aplicações para Windows®, o 
ambiente de programação Delphi versão 6.0, que 
apresenta uma abordagem baseada em formulários 
e orientada a objetos, possibilitando a criação de 
uma interface amigável de fácil interação com o 
usuário.   

As etapas implementadas estão descritas a 
seguir. 
 
a) Identificação do funcionário 
 

Primeiramente o funcionário deve se 
identificar, escolhendo seu nome numa caixa de 
seleção e fornecendo sua senha através do teclado 
numérico virtual. Ao pressionar o botão Enter, estes 
dados são conferidos num banco de dados. Assim, 
o sistema é liberado apenas quando estes dados 
forem iguais. 
 
 

 
b) Tela principal 
 

Após a identificação, é exibida a tela principal 
do programa somente com o botão Novo Pedido 
habilitado. Este botão, quando pressionado, é 
desabilitado e, em seu lugar, tornam-se disponíveis 
os botões Cancelar Pedido e Fechar Pedido. Além 
disso, como os sanduíches são os mais solicitados, 
a janela correspondente também é exibida. 
 
c) Adicionando e excluindo Itens ao pedido 
 

A adição de itens ao pedido foi elaborada 
para que o usuário simplesmente clique sobre a 
figura do item desejado e este é imediatamente 
inserido no banco de dados de pedidos. 

A quantidade de itens é alterada através do 
teclado numérico virtual, localizado no lado inferior 
direito da tela, que possui alguns botões com 
função especial, tais como botão “+1” que adiciona 
1 à quantidade, “-1” que subtrai 1, “�” que apaga o 
último número e “AC” que zera  a quantidade. 

Quando a figura do item é clicada, o 
programa entende que pelo menos uma unidade é 
desejada. Deste modo, ao adicionar o item ao 
pedido, sua quantidade será 1. 

Os campos do pedido atual, como Nome, 
Preco, PrecoQuant são exibidos nas caixas de 
texto no lado direito da tela. 

A exclusão de um item é realizada 
selecionando-o na lista de pedidos e pressionando 
o botão Excluir, localizado ao lado da lista de 
pedidos ou logo abaixo das caixas de texto no lado 
direito da tela. 

A escolha de outros itens é feita 
selecionando sua categoria na parte superior da 
tela. 

Na categoria combinações constam algumas 
combinações de sanduíche, acompanhamento e 
bebida mais solicitadas pelos clientes ou oferecidas 
pela própria lanchonete. A escolha de combinações 
facilita na composição do pedido tanto para o 
cliente quanto para o tetraplégico.  
 
d) Lista de pedidos 
 

A lista de pedidos é mostrada na parte 
inferior da tela, mas para pedidos extensos, toda a 
lista pode ser visualizada pressionando-se o botão 
Pedidos. 
 
e) Cancelando e fechando de pedidos 

 
O cancelamento de pedidos é realizado 

pressionando-se o botão Cancelar Pedido. Neste 
caso, todos os itens referentes ao pedido serão 
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excluídos e o programa retornará ao seu estado 
original, exibindo somente o botão Novo Pedido. 

O fechamento do pedido é realizado 
pressionando-se o botão Fechar Pedido. Como o 
pedido é salvo automaticamente, o evento onClick 
deste botão gravará a data e a hora no banco de 
dados de pedidos e o programa, como no 
cancelamento, também retornará ao seu estado 
original. 
 
f) Cadastrando itens 

 
Para cadastrar itens, clica-se no menu 

Cadastro de Produtos, localizado na parte superior 
da tela. Assim que clicado, abre-se a tela de 
cadastro de produtos, com um teclado virtual na 
parte inferior da tela, possibilitando o cadastro de 
produtos pelo próprio tetraplégico, e, na parte 
superior, encontra-se todos os campos referentes 
ao produto, como código do produto, produto, 
descrição e outros. 

Para preenchê-los, muda-se o foco para o 
campo desejado e digita-se no teclado virtual. 

O campo imagem armazena o diretório e o 
arquivo da imagem. Para o preenchimento deste 
campo, pode-se pressionar o botão Procurar. 
Depois de pressionado, surgirá uma janela onde se 
pode navegar entre as pastas e selecionar o 
arquivo facilmente. Em seguida, seleciona-se a 
categoria adequada e pressiona-se em Salvar. 

 
Resultados 
 

A Figura 1 mostra a tela de identificação do 
funcionário, as Figuras 2 e 3 apresentam a tela 
principal antes e após a abertura de um novo 
pedido e a Figura 4 ilustra a tela de visualização de 
todos os pedidos. 

As imagens dos itens referentes às 
categorias sanduíches, saladas e bebidas foram 
usadas apenas para exemplificação. Elas podem 
ser excluídas ou inseridas facilmente pelo 
tetraplégico na interface de cadastro de produtos. 

 
 

 
 

Figura 1 – Tela de identificação do funcionário 
 
 

 
 

Figura 2 – Tela principal antes de abrir um novo 
pedido 

 
 

 
 

Figura 3 - Tela principal após abrir um novo pedido 
 
 

 
 

Figura 4 – Visualização do formulário de Números 
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Figura 5 – Tela para visualização da lista de 
pedidos 

 
 

 
 

Figura 6 - Tela de cadastro de produtos 
 
Os testes de funcionalidade foram realizados 

comparando-se o número de clicks e o tempo gasto 
para a edição dos pedidos utilizando tanto o PAPT 
(P), desenvolvido neste trabalho, quanto o Menu 
Trainer (MT), utilizado por [2], e um mouse comum 
habitualmente utilizado por pessoas não 
tetraplégicas. 

Nas tabelas 1 e 2 são apresentados uma lista 
de pedidos utilizada e os valores mensurados 
(números de clicks e tempo gasto) para sua edição. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1 – Lista de pedidos 

 
 

Tabela 2 – Resultados dos testes realizados 
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Figura 5 - Variação do tempo gasto durante a 
edição dos 5 pedidos utilizando os programas 

PAPT e Menu Trainer. 
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Figura 6 - Variação do número de clicks durante a 
edição dos 5 pedidos utilizando os programas 

PAPT e Menu Trainer. 
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Discussão e Conclusões 
 

Os testes de funcionalidade realizados foram 
satisfatórios. O programa funcionou  como 
esperado, prolongando consideravelmente o tempo 
de composição de pedidos sem tonturas ou fadigas. 

Observa-se na Tabela 2 que o PAPT é mais 
eficiente que o Menu Trainer, pois o tempo gasto e 
o número de clicks efetuados na edição dos 5 
pedidos são consideravelmente menores. A 
composição dos 5 pedidos empregando-o foi em 
média 3 vezes mais rápida com 3 vezes menos 
clicks.  

O PAPT é promissor para a inclusão 
profissional do tetraplégico, pois qualquer 
lanchonete pode adaptar seus produtos ao 
programa. Além disso, para utilizá-lo não são 
necessários conhecimentos prévios de informática 
e nem muita dedicação para o aprendizado. Com 
ele o tetraplégico terá acesso ao computador e se 
sentirá produtivo, aumentando dessa forma sua 
auto-estima e sua vontade de viver. 

O programa está pronto para a apreciação 
dos tetraplégicos.  
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Introdução 
 
 O GlucoTools é um software para 
dispositivos que usam PalmOS, tais como 
palmtops e alguns celulares, que auxilia o 
tratamento do diabetes melito insulino-dependente 
[1]. O software foi concebido sob a Licença Pública 
Geral GNU, garantindo assim a liberdade de 
compartilhar e alterar software de livre distribuição 
[2]. Sua principal função é guardar as informações, 
coletadas no cotidiano do paciente, necessárias 
para o controle glicêmico com bomba de insulina. 
 Apresentar as melhorias propostas para o 
GlucoTools é o objetivo deste trabalho. Sendo 
assim, propõe-se uma melhoria baseada em três 
aspectos: interface com o usuário, possibilidade de 
acesso remoto e fusão de dados. 
 
Metodologia 
 
 No que tange a interface do GlucoTools são 
sugeridos alguns aperfeiçoamentos que visam 
facilitar o uso, aumentando sua utilidade para os 
pacientes. Podem ser citadas como melhorias: (a) 
disponibilizar o programa em pelo menos dois 
idiomas (português e inglês); (b) elaborar um 
sistema de ajuda mais efetivo e abrangente; (c) 
exibir o histórico do paciente com maior clareza 
através de gráficos; (d) apresentar tabelas com as 
quantidades de carboidratos contidos nos 
alimentos, facilitando a maneira de como é feito o 
registro das refeições. Para garantir portabilidade, 
a interface será desenvolvida em Java [3]. Com 
isso, o programa poderá ser usado em outros 
dispositivos, e não apenas naqueles que possuem 
o sistema operacional PalmOS. 
 Com a possibilidade de acesso remoto, o 
GlucoTools poderá disponibilizar as informações 
coletadas diretamente para o médico. A 
comunicação do tipo cliente-servidor será provida 
através de um Middleware Reflexivo, uma 
plataforma capaz de abstrair detalhes de hardware 
e software entre as entidades que desejam trocar 
informações, permitindo ainda que tais entidades 
possam sofrer alterações em suas configurações 
internas, sem interferir no funcionamento das 
mesmas [4]. 

 As informações armazenadas pelo 
GlucoTools, podem alimentar uma base de dados 
para a criação de uma Rede Bayesiana, rede de 
conhecimento altamente especializada em tratar 
problemas que apresentam algum nível de 
incerteza [5], visando a modelagem de situações 
diárias de um diabético. Tais redes vêm sendo 
utilizadas em áreas do domínio médico como 
diagnóstico de doenças, seleção e predição do 
tratamento [6,7]. A rede proposta poderia, por 
exemplo, utilizar-se do nível da glicose no sangue, 
ajudando assim a dar suporte a uma tomada de 
decisão tal como sugerir o ajuste de três variáveis 
do problema: carboidratos ingeridos, quantidade de 
insulina administrada e atividade física [8]. 
 
Resultados 
 
 O uso de uma ferramenta deste tipo, no 
Brasil, pode crescer, haja vista que estará 
disponível em português, manterá o mesmo tipo de 
licença e apresentará novas funcionalidades. O 
sistema de ajuda conseguirá tirar as dúvidas do 
paciente de maneira rápida e intuitiva, podendo ser 
acessado em qualquer tela.  A ajuda estará dividida 
quanto às funcionalidades do sistema e em relação 
às dúvidas no tratamento do diabetes melito. O 
histórico do paciente, com os dados coletados 
durante um período pré-definido, estarão 
apresentados em gráficos de linha mesclados com 
barras. Para uma interpretação mais fácil, serão 
mostradas as taxas de glicemia, as unidades de 
insulina e os carboidratos ingeridos em um mesmo 
gráfico ou de forma separada.  A entrada de dados 
será facilitada, podendo o usuário usar tabelas com 
as quantidades de carboidratos contidos nos 
alimentos ou aproveitando os valores usados 
previamente. A modelagem do sistema foi 
aperfeiçoada visando incluir funcionalidades antes 
não contempladas. Como resultado geral, há de se 
obter um programa mais fácil de ser usado e que 
contribua com o entendimento mais abrangente 
sobre o diabetes melito. 
 O uso de Middleware Reflexivo proverá ao 
GlucoTools a capacidade de se adaptar aos 
recursos de comunicação existente bem como a 
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plataforma de suporte (hardware e sistema 
operacional) no qual o mesmo estará instalado. 
 O módulo monitor contará com uma Rede 
Bayesiana, exemplificada na figura 1, capaz de 
inferir sobre as doses de insulina administrada, 
ajudando o usuário do sistema no controle do seu 
nível de glicose no sangue. 
 

Figura 1 – Rede Bayesiana Simplificada 
 
Discussão e Conclusões 
 

Tornar o uso do GlucoTools mais fácil e 
intuitivo e agregar funcionalidades que tragam 
informações importantes ao paciente e ao médico, 
podendo melhorar a qualidade de vida do 
diabético. 

O software pode assistir o paciente com 
maior confiabilidade, recomendando os alimentos e 
as práticas mais saudáveis. 
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PREDIÇÃO DE DOENÇAS EM COMUNIDADES 
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Resumo – A determinação do risco em adoecer é uma busca das mais antigas pelos profissionais de saúde e 
pesquisadores da área de epidemiologia. Com esta determinação seria possível encaminhar os recursos 
humanos e financeiros de maneira a tornar o serviço público de saúde mais eficiente e menos oneroso. Neste 
contexto procura-se determinar um modelo de estudo onde fosse possível determinar o risco individual à 
doença cárie dentro de uma comunidade, levando em consideração determinantes biológicos e sociais. O 
modelo está baseado na análise dos dados populacionais com a utilização do shell de DataMining C5.0, criação 
de regras de associação. A validação das mesmas se deu por análise estatística, criando-se deste modo um 
modelo preditivo eficiente e rápido para a utilização em sistemas de saúde. 
 
Palavras-chave: Informática Médica, IA, Sistemas Especialistas, Saúde Coletiva, Epidemiologia. 
 
Abstract– The determination of the risk in getting sick is a search of the oldest for the professionals of health 
and researchers of the epidemiology area. With this determination it would be possible to direct the human 
resources and financial in way to turn the more efficient and less onerous public service of health. In this context 
tries to be determined a study model where roots possible to determine the individual risk inside to the disease 
decay of a community, taking in consideration biological and social determinant. The model is based on the 
analysis of the population data with the use of Datamining C5.0 shell, creation of association rules. The 
validation of the same ones felt for statistical analysis, growing up a model efficient and fast predictive this way 
for the use in systems of health.  
 
Key-words: Medical Informatics, Artificial Intelligence, Specialist Systems, Public Health, Epidemiology. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho tem como objetivo demonstrar a 
aplicabilidade de um sistema capaz de diagnosticar 
com eficiência o aparecimento e distribuição de 
doenças em populações utilizando como base 
dados e métodos epidemiológicos, e um sistema 
computacional, ambos capazes de auxiliar no 
planejamento estratégico de atuação em saúde. 
Para tal fim pretende-se utilizar a técnica de 
Dataminig. 

O estudo epidemiológico dos agravos da saúde em 
comunidades têm mostrado que é possível 
determinar um padrão desta distribuição, e desta 
forma estabelecer o risco do indivíduo que está 
inserido nesta comunidade, dentro deste contexto 
procurar-se-á estabelecer um modelo que possa 
solucionar estes problemas. 

O objeto de estudo deste trabalho é a distribuição 
da doença cárie dentro de uma comunidade onde a 
PUCPR tem inserido um serviço de Atenção Básica 
desde o ano de 2000. A comunidade recebe 
atendimentos médicos, odontológicos após uma 
avaliação de risco e estudo epidemiológico 
detalhado. 

Localizada no litoral norte do estado do Paraná, 
Guaraqueçaba é composta por comunidades 
residentes em áreas rurais, urbanas e ilhas; é o 
2º.maior município do estado, e possui 8.300 
habitantes, o que provoca uma distribuição 
pulverizada desta população. 

Deste local podemos ainda citar a presença da APA 
– Área de Proteção Ambiental, que muito preserva 
em detrimento ao humano e desenvolvimento 
sustentável e equilibrado com o meio ambiente. 
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Podemos citar ainda o fato da localidade apresentar 
um grande índice de estresse, talvez um dos 
maiores do Brasil. O isolamento, a falta de 
perspectiva são fatores que levam a esta situação; 
que obviamente também interfere em todo o 
processo saúde doença, provocando assim um 
desequilíbrio em favor da maior perda da saúde. 
Fatores que interferem neste processo: falta de 
profissionais de saúde, falta de infra-estrutura 
básica de Unidades Básicas de Saúde, além do 
isolamento e falta de recursos financeiro da 
comunidade são apenas alguns exemplos. 

A ferramenta de datamining tem sido aplicada de 
forma a solucionar problemas complexos 
relacionados com banco de dados e desta forma, 
gerando novos conhecimentos que não seriam 
descobertos senão por esta análise, que cria as 
relações que nos são importantes. 

O Datamining foi escolhido exatamente por extrair 
este conhecimento e poder apresentá-lo na forma 
de regras de associação. Desta forma, os fatores 
envolvidos na progressão das doenças 
multifatoriais são caracterizados e em 
conseqüência a determinação do risco em 
desenvolver a doença e a predição da mesma 
naquela comunidade. 

Em função do tipo do problema que esteja sendo 
estudo, relacionado com o conhecimento 
acumulado sobre este problema se define qual a 
forma de aplicação do datamining, a saber: 

1. Descoberta não supervisionada de 
relações: utilizada freqüentemente quando 
não se conhece as relações e as implicações 
do fenômeno em estudo.  

2. Teste de hipóteses: utilizada quando 
algumas relações são conhecidas e se 
deseja conhecer novas características, 
fazendo uma confirmação ou refutação de 
uma hipótese.  

3. Modelagem matemática de dados: utilizada 
quando se tem um maior conhecimento da 
área e da relação que se deseja estudar. 

Ao alcançar o objetivo da predição da doença, 
torna-se possível racionalizar o serviço de atenção 
básica, uma vez que será possível determinar onde 
atuar com a equipe de saúde; como o sistema é tão 
dinâmico quanto a evolução natural das doenças 
estará preparado para novas definições de risco. 
Com isto será possível o controle efetivo destes 
agravos. 

METODOLOGIA 
 
Para entender o processo como um todo é preciso 
conhecer um pouco da política de saúde vigente no 
país, e do modelo assistencial preconizado. Ao 
entender o PSF como a estratégia mais resolutiva, 
com a equipe de saúde formada por ACS1, 
Médicos, Dentistas, Enfermeiros, ACD2, e AF3; 
entendendo a amplitude e benefícios da solução 
aqui apresentada. 

O PSF tem se apresentado como estratégia 
resolutiva, e atua com uma equipe de saúde 
centrada na determinação de risco e atuação 
domiciliar visando a diminuição de demanda na 
UBS4, e em conseqüência desta atuação preventiva 
melhora na qualidade de vida, diminuição de 
atendimentos complexos que demandam 
profissionais, materiais e equipamentos mais caros. 

Além disto, é necessário entender a Cárie Dental 
como doença passível de ser controlada dentro da 
população, e ainda neste contexto é multifatorial e 
sócio dependente, conforme mostra a figura 01: 

 
 

Figura 01  - Representação esquemática dos 
fatores concorrentes para o desenvolvimento da 

cárie. 
 

Acrescentando ao modelo proposto - que considera 
os determinantes biológicos – os determinantes 
sociais temos um modelo que segue a definição da 
OMS – Organização Mundial de Saúde – para 
saúde do indivíduo; o levantamento, base deste 
estudo deverá ser realizado segundo o método que 
é preconizado pela OMS, para que o dado obtido 
seja fidedigno e possa compará-lo com outros 
dados mundiais, desta forma produzindo material 
                                                           
1 - Agente comunitário de saúde. 
2 - Auxiliar de consultório dentário. 
3 - Auxiliar de enfermagem. 
4 - Unidade Básica de Saúde. 
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científico de qualidade, porém contribuindo para a 
melhora de condição de vida de comunidades que 
estão à margem do desenvolvimento e da 
cidadania. 

A predição de doenças 
 
Testes preditivos podem auxiliar na detecção de 
doenças e a interpretação depende basicamente 
dos seus valores de sensibilidade e especificidade. 
A predição positiva se associa basicamente à 
especificidade: testes específicos, por terem 
poucos falsos positivos, levam a altos valores 
preditivos positivos. A predição negativa se associa 
à sensibilidade: testes sensíveis, por terem poucos 
falsos negativos, geralmente tem altos valores 
preditivos negativos. O teste ideal para predição da 
Cárie Dental deveria ser de simples realização, não 
invasivo, de fácil reprodução, e com altos valores 
de sensibilidade e especificidade. 

Definição Amostral 
 
A análise estatística e epidemiológica, foi realizada 
utilizando como base o software freeware EPIINFO 
2000, distribuído pela CDC – WHO5. Conforme 
determinado pela análise do módulo StatCalc, a 
população a ser estudada no caso do trabalho se 
desenvolver com comparações de grupo e alcançar 
um nível de confiança de 95% é de 194 pessoas. 
Para o estudo proposto, que é um estudo de 
prevalência, no qual não haverá interferência sobre 
o desenvolvimento normal da comunidade 
relacionada, devemos utilizar, para um nível de 
confiança de 95%, uma população de 60 pessoas, 
de um universo total de 2400 possíveis 
examinados. 
Considerando ainda que o algoritmo de DM 
necessita de muitos dados para ser mais preciso 
será utilizada a capacidade do C5.0 versão Demo 
para rodar o teste, ou seja, um n=400 com um total 
de 10 atributos analisados; definido a amostra do 
grupo teste em n=400; esta limitação não prejudica 
a análise uma vez que, como explicado 
anteriormente, a nossa amostra mínima seria de 60 
casos, e estaremos trabalhando com 400 casos. A 
obtenção destes dados se deu a partir da análise 
estatística e epidemiológica da população.  

RESULTADOS 
 

                                                           
5 CDC-WHO – Center of Disease Control, World Health 
Organization (Centro de Controle de Doenças da 
Organização Mundial da Saúde). 

Os resultados obtidos com a aplicação do modelo 
proposto são muito satisfatórios, e dentro das 
expectivas; uma vez que ao gerar as regra de 
associação e aplicação do modelo estatístico foi 
obtido o modelo preditivo da doença e com isto a 
possibilidade da implantação do protocolo. 
O padrão abaixo demonstra a maneira da análise 
dos resultados com o modelo estatístico, conforme: 
1. Teste do Chi-quadrado e definição da 
probabilidade (p) – quanto menor o p (mais próximo 
de zero) a regra de associação estará mais próxima 
da realidade; 
2. Teste de predição com o grupo controle das 
fichas e desta forma obtenção do resultado da 
predição. 

CONCLUSÃO 
 
O modelo mostrou-se efetivo nas regras que foram 
geradas pelo C5.0, mostrando assim a 
possibilidade da utilização de IA para auxílio na 
gestão de saúde coletiva. Com a metodologia 
aplicada pode-se observar que a análise 
matemática das relações das regras de associação 
dos fatores da doença, mostraram uma grande 
sensibilidade e os resultados estatisticamente 
significativos, nos possibilitam acreditar na 
implementação de um modelo de predição de 
doenças capaz de efetivamente cumprir o objetivo 
destacado para o mesmo. 
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[7] MALTZ,  M. and CARVALHO, J.  Diagnóstico 
da Doença Cárie. In: Promoção de Saúde 
Bucal, Anonymous1997.pp. 69-92. 

[8]  BEZERRA, A.C.B. and TOLEDO, O.A. 
Nutrição, Dieta e Cárie. In: Promoção de Saúde 
Bucal, Anonymous1997.pp. 43-68.  

[9] NEWBRUM,  E.  Cariologia,  Sao Paulo: 
Santos, 1988. pp. -326 

[10]  BRATTHAL, D and PAKHOMOV, 
G. Dental Caries and Prevention.  2001. 

[11]  Ministério da Saúde - Brasil.  
Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal, 
Zona Urbana - 1986,  Brasília: Divisão Nacional 
de Saúde Bucal, 1988.  

[12]  BARATIERI, L.N.  Dentistica: 
Procedimentos Preventivos e Restauradores,  
Sao Paulo: Editora Santos;Quintessence 
Books, 1995. pp. -509 

[13]  BLINKHORN, A., ATTWOOD, D., 
GAVIN, G., and O’HICKEY, S. Joint 
Epidemiological Dental Health of 12 years old 
school children in Dublin and Glasgow  
Community Dent Oral Epidemiology, vol.  20(5), 
pp. 307-308, Oct, 2001. 

[14] REDDY, J., The WHO Oral Health Goals 
for The Year 2000 in South of Africa  
Int.Dent.J., vol.  42(3), pp. 150-156, 1992. 

 [15] PITT, N., The Scottish Health Boards 
Dental Epidemiological Programme: Initial 
Surveys of 05 and 12 Years Old  Br.Dent.J., vol.  
172(11), pp. 408-413, 1992. 

[16]  Organização Mundial de Saúde.  
Levantamento Epidemiológico Básico em 
Saúde Bucal - Manual de Instrução,  
Genebra:1991.  

[17]  Organização Mundial de Saúde.  
Levantamentos Básicos em Saúde Bucal,  Sao 
Paulo: Santos, 1999. 

[18]  BRATTHAL, D. Dental Caries and 
Prevention.  2001.  

[19] IBGE, http://www.ibge.gov.br . 01-04-2001. 

[20] GLOVER, F. (1996), Tabu Search and 
Adaptive memory programming: Advances, 
applications and challenges, Interfaces in 
Computer Science and Oper., Res., Kluwer 
Academic Publ., pp: 1-75.   
 
[21] RADCLIFFE,N.J.(1994), The Algebra of 
Genetic Algorithms, In Annals of               
Mathematics and Artificial Intelligence 10, pp: 
339-384.  

 

Contato: 
Ernesto Josué Schmitt 
Rua Alferes Poli, 1608 Curitiba PR 
+55 41 91812266, 99610996 
Fax: +55 41 3328936 
e-mail: e.schmitt@pucpr.br 

 
 
 

CBIS’2004 1126

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo  - Este trabalho tem como objetivo apresentar a importância da tecnologia Raciocínio Baseado em 
Casos (RBC) no diagnóstico e educação médica e como está vinculado no projeto IACVIRTUAL (Inteligência 
Artificial aplicada na Modelagem e Implementação de um Consultório Virtual). Este sistema baseado em conhe-
cimento se propõe a simular um consultório virtual via WEB, concebido para atender (i) a pacientes interessa-
dos em acompanhar seu histórico médico, (ii) especialistas interessados num ambiente de apoio à decisão em 
diagnóstico e tratamento de seus pacientes e (iii) estudantes interessados na aprendizagem por meio do acom-
panhamento dos casos médicos disponíveis.  O RBC está entre as técnicas de suporte para tal sistema.  

Palavras Chaves - Raciocínio Baseado em Casos, Diagnóstico Médico, Educação Médica, Consultório Virtual. 
 
Abstract  - This paper evaluates the Case-Based Reasoning (CBR) technology applied to medical diagnosis and 
education. In addition, the paper intends to show how the IACVIRTUAL project (Artificial Intelligence Applied in 
the Modelling and Implementation of a Virtual Medical Office) is linked to CBR. The proposed intelligent system 
was developed to simulate a Web-based Medical Office conceived to support (i) patients who are interested in 
following their medical reports, (ii) professionals interested in decisions support systems for diagnosis and treat-
ment and (iii) students interested in learning by following available medical cases. CBR is a supporting tool for 
such systems. 

Key-words - Case-Based Reasoning, Medical Diagnosis, Medical Education, Virtual Medical Office. 
 

 
Introdução 

Do ponto de vista da Gestão do Conhecimento, 
experiências anteriores devem ser efetivamente 
usadas para a mudança do ambiente organizacio-
nal, manutenção e recuperação de conhecimentos 
não estruturados como problema-solução, criando 
instituições baseadas na aprendizagem [1]. Na 
área de saúde, no entanto, este gerenciamento é 
ineficiente, pois normalmente o conhecimento 
tácito (experiências) do especialista não é compar-
tilhado com a comunidade médica, fazendo com 
que muitas dessas experiências, que poderiam ser 
úteis para seus colegas, se percam ou tenham 
alcance bastante limitado. 

Entre as técnicas computacionais voltadas para 
a retenção, recuperação e reutilização de conhe-
cimento tácito para auxílio à tomada de decisão 
está o Raciocínio Baseado em Casos (RBC) [2,3]. 
Oriunda da Inteligência Artificial (IA), RBC vem 

sendo aplicada de forma cada vez mais diversifi-
cada. Na área médica, por exemplo, diversos são 
os relatos de sucesso em sua aplicação [4,5,6].  

Este artigo busca apresentar a importância da 
tecnologia RBC no diagnóstico e educação médica 
e, particularmente, no contexto do projeto IACVIR-
TUAL, em desenvolvimento na UCB e contando 
com diversas parcerias institucionais nacionais e 
internacionais [7]. 

Metodologia  

A Informática vem sendo reconhecida como um 
componente importante no processo de tomada de 
decisão, auxiliando nos diagnósticos e ensinos 
médicos [8]. 

Atualmente, graças aos avanços das Tecnolo-
gias da Informação e Comunicação, diversos são 
os sistemas computacionais propostos no sentido 
de criar ambientes virtuais para a integração de 
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pessoas com interesses comuns [9]. Na Saúde, 
uma forma de se garantir esse espaço virtual é na 
forma de consultórios virtuais. No projeto IACVIR-
TUAL, preocupa-se com a disponibilização de tal 
ambiente que promova a convivência de três clas-
ses de interessados em saúde: o paciente, o mé-
dico e o estudante de medicina [10,11,12,13]. 

A IA vem propondo modelos computacionais 
que permitem “descrever” o raciocínio humano em 
campos especializados. Entre tais modelos estão 
os Sistemas Especialistas (SE) [14]. Na Saúde, 
tais sistemas podem ser vistos como “extensões” 
do conhecimento médico especializado. Por e-
xemplo, o SE MYCIN [15], considerado um marco 
para a IA, foi desenvolvido para apoiar o diagnós-
tico de infecções bacterianas. Dentre as diversas 
formas de raciocínio emuladas e utilizadas am-
plamente pelos SE, inclusive pelo MYCIN, está o 
Raciocínio Baseado em Regras [14]. Nesta forma 
de raciocínio seqüências lógicas são compostas 
por premissas (ou antecedentes) e conclusões 
(conseqüentes). 

RBC [3] é um outro enfoque para a solução de 
problemas e para o aprendizado. Nele, procura-se 
utilizar experiências passadas (chamados de ca-
sos) para a solução de novos problemas. RBC 
resolve um problema novo utilizando adaptações 
de soluções de problemas similares já conhecidos. 
Por exemplo, ao atender um novo paciente e es-
cutar seus problemas, o médico lembra-se do 
histórico da doença de um outro paciente devido 
ao conjunto similar de sintomas, e aplica-lhe um 
tratamento semelhante ao que administrou ao 
paciente que apresentou aqueles sintomas simila-
res . 

A principal parte do conhecimento nos sistemas 
RBC está representada através de seus casos [3]. 
Um caso pode ser entendido como a abstração de 
uma experiência que consiste de pelo menos de 
uma descrição de problema e sua solução, po-
dendo assumir diferentes formas de representação 
[2]. Um caso pode ser representado conforme o 
exemplo da Figura 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1  - Exemplo de um Caso 

 
 A arquitetura de sistemas de RBC, de forma 

genérica, obedece a um ciclo como o mostrado na 
Figura 2, conhecido como 4R [16]: (i) Recupera-
ção: recupera-se o caso mais similar ou um con-
junto de casos da biblioteca de casos; (ii) Reutili-
zação: reutilizam-se as informações e o conheci-
mento que resolveram o problema anteriormente, 
associando-se sua solução ao contexto do pro-
blema atual; (iii) Revisão: revisa-se (caso seja 
necessário) e adapta-se a antiga solução para que 
seja utilizada na nova situação (problema); (iv) 
Retenção: é a etapa que se armazena todas as 
partes consideradas úteis do novo problema, na 
biblioteca de casos. Além disso, deve-se decidir de 
que forma armazenar e como indexar o caso para 
futuras recuperações. 
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Figura 2  - Ciclo RBC [16] 

Estudos demonstram que o médico faz um di-
agnóstico confiando plenamente em sua memória 
de experiências de casos passados [17]. Também 
não se pode afirmar que o conhecimento adquirido 
pelo médico possa ser totalmente transformado 
em regras. Isso porque alguns fluxos de controle 
do raciocínio assim representados podem ocasio-
nar dificuldades, como, por exemplo, na constru-
ção de uma explicação inteligível do raciocínio 
utilizado para se chegar a um diagnóstico [14]. 

Além das regras, o processo de diagnóstico e-
xige a intuição, raciocínio e experiência. Quanto 
maior a experiência de um médico na realização 

 
 

Caso i 

DDiiaaggnnóósstt iiccoo: Alta probabilidade de estar  
sofrendo um evento coronariano agudo 
AAççããoo: encaminhar, imediatamente, o paciente a 
uma unidade terciária 

PPrroobblleemmaa: Paciente sentindo pontadas no 
coração 
SSiinnttoommaass//SSiinnaaiiss: Pulso arrítmico, febre, 
diabético, palidez, vômitos 
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de diagnósticos, maior a sua capacidade de tomar 
decisões [17]. Essa complexidade na decisão mé-
dica pode ser definida por fatores tais como [18]: 
(i) a dependência do diagnóstico médico em rela-
ção a uma análise de dados e informações de 
diversas fontes de naturezas muito diferentes, 
incluindo a experiência prévia do médico em reali-
zar diagnóstico do mesmo tipo, bem como a intui-
ção, (ii) o fato do processo mental envolvido no 
raciocínio para se chegar a um diagnóstico não ser 
totalmente conhecido e (iii) a falta de padronização 
quanto aos termos e definições médicas. 

RBC fornece uma abordagem diferente de re-
solução de problemas: no lugar de contar apenas 
com o conhecimento geral do domínio do proble-
ma (conhecimento explícito), é capaz de usar um 
conhecimento específico previamente experimen-
tado (conhecimento tácito) [19]. Um sistema de 
RBC pode utilizar casos para oferecer explicações 
para sintomas e também alertar sobre explicações 
que se mostraram erradas no passado. O diagnós-
tico de um caso passado não necessariamente se 
adapta exatamente ao novo caso, podendo ser 
necessário adaptá-lo por meio de conhecimento 
baseado em modelos de domínio [3]. 

Segundo Kolodner [4], é apropriado desenvol-
ver a metodologia RBC (i) quando é muito difícil 
avaliar soluções objetivas, o RBC servindo então 
para resolver problemas onde as soluções podem 
ser justificadas por casos, ou (ii) quando é neces-
sário antecipar problemas em potencial. 

A utilização de RBC pode trazer vantagens 
como (i) a redução do tempo de diagnóstico, (ii) a 
captura e reuso de experiências do profissional da 
saúde e (iii) aprendizagem contínua, pois se pode 
ter o feedback de experiências novas no processo 
[20]. 

No campo da educação médica, para a qual a 
evolução das técnicas de IA e das pesquisas no 
campo das ciências cognitivas trouxe um significa-
tivo aumento do grau de “inteligência” dos siste-
mas educacionais, o RBC vem sendo aplicado 
satisfatoriamente [21]. Estes sistemas apresentam 
uma rica apresentação de seu domínio permitindo 
utilizar seus conhecimentos de maneira não dire-
tamente explicitados pelo projetista. Uma das prin-
cipais motivações da IA na Educação é o desen-

volvimento de princípios pelos quais os ambientes 
de aprendizagem computacional possam ser con-
cebidos como um meio de estudantes terem uma 
aprendizagem individualizada, isto é, experiências 
que sejam fundamentais e benéficas para eles, 
não importando suas diferenças individuais, expe-
riências anteriores ou outras situações cognitivas 
[22]. 

Entre os programas de computador com propó-
sitos educacionais e que incorporam técnicas de 
IA são chamados de Sistemas Tutores Inteligentes 
(STI) [23]. STI geralmente utilizam tecnologias de 
SE. Eles podem simular o processo do pensamen-
to humano, dentro de um determinado domínio, 
para auxiliar em estratégias nas soluções de pro-
blemas ou nas tomadas de decisões. 

A formação de um profissional da área da saú-
de ocorre através da assistência a pacientes, da 
participação em aulas e pesquisas e de sessões 
onde estudantes, residentes e especialistas discu-
tem principalmente casos de pacientes e temas da 
especialidade. O método de aprendizagem basea-
do em casos propõe uma abordagem mais partici-
pativa. Com uso de tecnologias computacionais, é 
possível a criação de ambientes virtuais de apren-
dizagem, onde o aluno utiliza a interação com os 
colegas e professores como meio de obter o a-
prendizado. Entre os benefícios dos ambientes 
virtuais de apoio à aprendizagem cooperativa des-
taca-se o aumento da motivação por parte dos 
estudantes, a curiosidade pelo aprendizado, a 
melhoria da qualidade de ensino, além do apoio à 
educação à distância [24].  

O RBC tem muito em comum com o aprendi-
zado. Os seres humanos aprendem com proble-
mas que são apresentados e posteriormente re-
solvidos. Primeiramente um sistema tem que ser 
capaz de gerar soluções para problemas de forma 
automática, com base em seu conhecimento de 
domínio, podendo ser flexível. Isto permite ao sis-
tema analisar soluções complexas e incomuns 
para problemas, reconhecer e explicar erros. Por 
outro lado, a representação do comportamento do 
usuário em modelos de aprendizado permite ao 
sistema adaptar-se dinamicamente às necessida-
des do estudante [25]. 
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O RBC é componente básico no IACVIRTUAL 
[10, 11], composto pelos seguintes módulos (Figu-
ra 3): (i) Sistema Especialista Híbrido (SEH); (ii) 
Módulo Educacional (STI); (iii) Módulo Raciocínio 
Baseado em Casos; (iv) Módulo de Dados, que 
corresponde aos dados clínicos (base de dados e 
de casos, prontuário eletrônico), captados e trata-
dos por meio de descoberta de conhecimento e de 
processamento de imagens, de sinais e telemedi-
cina; (v) Módulo de Interface; (vi) Módulo de Usuá-
rio.  

IACVIRTUAL será utilizado por três níveis/tipos 
de usuários diferentes: o especialista, o paciente e 
o estudante. A interface da ferramenta se adapta 
de acordo com o perfil do usuário [10,11]. 

O consultório médico virtual está sendo desen-
volvido em JAVA e as bases de dados e de casos 
em DB2 [26]. 

Foram feitas várias pesquisas e contatos para 
a utilização da ferramenta RBC disponíveis no 
mercado e no ambiente acadêmico. Verificamos 
que não será possível utilizar as ferramentas ana-
lisadas pelo fato de um sistema RBC ser depen-
dente das particularidades do domínio do proble-
ma e sua representação. Além disso, existem fer-
ramentas genéricas como CBR-Works [3], que são 
comerciais. Portanto, a ferramenta RBC será im-
plementada com a linguagem JAVA para ambiente 
Web. A implementação desta ferramenta será a 

junção e adaptação dos sistemas implementados 
pelo Prof. Dr. Agenor Martins [19] e o analista de 
sistemas Ricardo Polito [27].  

As bases de dados hoje disponíveis são das 
áreas de Mastologia e de Cardiologia. A base de 
dados em Mastologia foi cedida pelo Dr. William H. 
Wolberg, do Hospital da Universidade de Madison 
(USA) [29] e contém ao todo 699 casos médicos 
coletados entre janeiro de 1989 e novembro de 
1991, sendo 458 referentes a tumores de mama 
do tipo benigno e 241 do tipo maligno. A Fundação 
Baiana de Cardiologia [28] cedeu uma base com-
posta de 1052 casos médicos coletado durante 
dois anos, sendo 491 com baixa probabilidade, 
224 com probabilidade intermediária e 337 com 
alta probabilidade de estar sofrendo um evento 
coronariano agudo.  

Discussão  

Neste projeto, o RBC se propõe mapear dina-
micamente casos clínicos de um prontuário eletrô-
nico numa base de casos. Tais experiências pas-
sadas estarão disponíveis para os profissionais na 
área médica através de processos de recupera-
ção, reutilização e retenção desses casos. A base 
de casos difere da base de dados do prontuário 
eletrônico nos seguintes pontos: (i) Não é neces-
sário armazenar na base de casos informações 
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Figura 3 -  Arquitetura IACVIRTUAL 
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administrativas e sim informações relevantes para 
apoio à tomada de decisão em relação ao pacien-
te, e quais informações são relevantes é decidido 
na fase de representação do conhecimento; (ii) a 
base de dados do prontuário eletrônico armazena 
os casos clínicos que são ocorrências dos casos; 
(iii) o prontuário eletrônico são ferramentas de 
documentação e comunicação mantidas 
eletronicamente sobre o status e cuidados de 
saúde de um indivíduo durante toda a sua vida 
[30]. 

O RBC contribui para o projeto IACVIRTUAL (i) 
sugerindo e explicando diagnósticos médicos para 
apoio à tomada de decisão e (ii) no módulo edu-
cacional, onde a aprendizagem do estudante pode 
ocorrer através de problemas apresentados e pos-
teriormente resolvidos [10,11,12]. Atualmente, este 
trabalho vem sendo desenvolvido no âmbito de 
duas dissertações de mestrado, uma voltada para 
a representação de casos e seus mecanismos de 
indexação e recuperação, outra a construção de 
um STI com o RBC como um de seus componen-
tes. 
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Introdução 

A utilização de Computadores de Mão (CM) 
tem crescido exponencialmente entre médicos, nos 
últimos anos. Pesquisa realizada em 1999 nos 
Estados Unidos, mostrou que cerca de 15% dos 
médicos utilizavam estes equipamentos. Em 2001, 
este número já atingia 26%[1] e, estima-se, hoje 
estar em torno de 35%[2]. Pesquisa feita junto ao 
American College of Physicians-American Society of 
Internal Medicine em 2001, resultou em 47% de 
seus membros médicos utilizando CM [6]. Não 
temos dados sobre esta porcentagem no Brasil. O 
tipo de utilização dos CM também pode variar entre 
os médicos, desde aplicações específicas para a 
sua atividade ou inespecíficas [8]. Na literatura 
pesquisada é grande a utilização de CM no ensino e 
treinamento de médicos[4,9] e Medicina de Família 
[5,7]. O objetivo deste trabalho é avaliar o uso dos 
CM entre médicos no Brasil. 

Metodologia 

Feita uma pesquisa entre 35 médicos 
usuários de CM no Brasil nos meses de maio e 
junho de 2004, mediante entrevista e preenchimento 
de formulários, no sentido de caracterizar este grupo 
de usuários e seu envolvimento com estes 
equipamentos. 

Resultados 

Na amostra obtida, 100% dos médicos 
possuíam CM que utilizam Palm OS como Sistema 
Operacional. Estão bastante satisfeitos com seu 
equipamento 68,5% dos entrevistados enquanto que 
31,5% apenas moderadamente, considerando que 
seu CM não possui todos os recursos que gostaria. 
Cerca de 80% utilizam algum aplicativo específico 
para a sua atividade. Consideraram que sua 
atividade médica melhorou 76,4% dos profissionais. 
A saída dos dados é feita via cabo com 
PC/Notebook por 92,3% dos usuários e via 
Intravermelho pelo restante. Os demais resultados 
encontram-se nas tabelas abaixo: 

 

Tempo de utilização % 

Menos de 1 ano 28,2 

Entre 1 e 2 anos 23,1 

Entre 2 e 3 anos 12,8 

Mais de 3 anos 35,9 

Tabela 1: Tempo de utilização de CM 

 
Inserção de dados % 

Escrita sobre a tela 60,6 

Teclado virtual 15,8 

No PC com posterior HotSync 23,6 

Tabela 2: Modo de inserção de dados 
 

Aplicativos próprios % 

Agenda 92,3 

Catálogo de endereços 92,3 

Calculadora 82,0 

Memorandos 64,1 

Relógio/Despertador/Cronômetro 64,1 

Lista de afazeres 58,9 

Jogos 51,2 

Tabela 3: Freqüência de utilização dos aplicativos 
próprios dos CM (respostas múltiplas) 

Aplicativos instalados % 

I Silo 74,3 

Documents To Go 69,2 

Banco de Dados 35,8 

Adobe for Palm 33,3 

Tabela 4: Freqüência de utilização de aplicativos 
instalados (respostas múltiplas) 

CBIS’2004 1133

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



 
Conectividade % 

Computador Pessoal (desktop) 89,7 

Outro CM 43,5 

Notebook 38,4 

Celular 17,9 

Eletrodomésticos 7,6 

Projetor Multimídia 2,5 

Impressora 2,5 

Tabela 5: Distribuição porcentual das conexões 
utilizadas entre seu CM com outros aparelhos 

(respostas múltiplas) 

 

Previsão para 5 anos % 

Deve expandir bastante, substituindo 
notebooks e desktops. 48,6 

Deve expandir, mas serão limitados, não 
substituindo notebooks e desktops. 

37,1 

Diminuirá em decorrência do advento de 
outros equipamentos mais integrados 

8,6 

Possível falta de integração, gerando 
conflitos de compatibilidade 

5,7 

Tabela 6 Distribuição porcentual da previsão sobre 
a utilização de CM nos próximos 5 anos 

 
Discussão 
 

Assim como nos EUA, a grande maioria dos 
equipamentos possui Palm OS como sistema operacional 
tal como McLeod (2003) encontrou na Mayo Clinic, 
compreendendo 90% dos usuários médicos [3]. 
É possível que muitos médicos tenham adquirido CM há 5 
anos mas deixaram de utilizá-lo, nos últimos 2 ou 3 anos. 
Com o advento de novas tecnologias, pode ter despertado 
novo interesse nesta classe profissional. A inserção de 
dados por intermédio de escrita não pareceu ser um 
problema para estes profissionais que são conhecidos pela 
má ortografia. A saída de dados via cabo ainda é regra. A 
agenda e o catálogo de endereços são os mais importantes 
aplicativos, talvez pela grande quantidade de informações 
destas categorias exigidas em sua rotina diária. Dentre os 
aplicativos instalados, nota-se interesse pelos leitores de 
textos sendo assim utilizados como uma forma portátil de 
consulta e atualização médica. Bancos de dados 
configuráveis também tem despertado interesse por pelo 
menos 1/3 dos usuários. A conexão inter-CM é cada vez 
mais freqüente, além de surgirem interfaces para telefones 
celulares, eletrodomésticos e projetores, refletindo uma 
maior integração dos CM com outros recursos.  

Os médicos pesquisados se dividem quando à 
expectativa nos próximos 5 anos, onde uma pequena 

maioria aposta no desenvolvimento destes equipamentos, 
substituindo os tradicionais notebooks, enquanto uma outra 
parte não acredita tanto nesta substituição, apesar de 
concordar com sua expansão.  
 
Conclusão 

A utilização de CM entre médicos no Brasil vem 
acompanhando o desenvolvimento de sistemas de 
tecnologia de informação, tanto na área de software, onde 
cerca de 80% utiliza algum aplicativo específico para a sua 
atividade médica, quanto na área de hardware, com 
dispositivos mais amigáveis, incrementando a possibilidade 
de conectá-los a vários outros equipamentos, podendo 
integrar e compartilhar informações a um custo mais 
acessível em relação a um notebook e com a vantagem da 
portabilidade, que é o seu grande diferencial.  
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Resumo- Este software foi desenvolvido para ser utilizado por profissionais e estudantes da área da saúde que 
necessitam desta ferramenta para determinar a massa corporal total, otimizando o trabalho. Como muitos 
estudos utilizam o índice de massa corporal (IMC) como um indicador básico do estado nutricional, assim os 
resultados obtidos são avaliados de acordo com a Organização Mundial de Saúde e a Associação Brasileira de 
Nutrologia.  
 
Palavras-chave: Índice de massa corporal, nutrologia, software. 
 
Abstract- This software was developed to be used  to health professionals and students that wants this 
instrument to evaluate the total corporal mass(balk), it sholud facilitte the work.A lot of studies uses the bodyl 
mass index (BMI) how basic inicator of nutrition condition, so the results gets are evaluate about the Health 
World Oganization and the Nutrology Brazilian Association. 
 
Key-words: body mass index, nutrology, software. 
 
 
Introdução 
 

O conceito atual de saúde, segundo a 
Organização Mundial de Saúde é "Estado de bem-
estar físico, mental e social“. Estes três elementos 
devem ser, portanto, valorizados por quem tenta 
definir o peso ideal de um determinado indivíduo", 
sendo aquele que propicie o máximo de saúde. 

O Índice de Massa Corporal, também 
chamado de índice de Quetelet, é um cálculo que se 
faz com base no peso e na altura da pessoa e serve 
para avaliar se determinado peso é excessivo ou 
não para determinada altura. Ele também pode ser 
utilizado para avaliar magreza, entretanto, sua maior 
utilidade mesmo é para avaliar obesidade. 

A obesidade é, atualmente, um grave 
problema de saúde pública, sendo mais freqüente e 
mais grave que a desnutrição. Sua prevalência vem 
crescendo acentuadamente nas últimas décadas, 
inclusive nos países em desenvolvimento, em razão 
da mudança de alimentação das pessoas. 

Ao observar que a  população vem 
constantemente, modificando seus hábitos 
alimentares e apresentando com maior freqüência 
distúrbios de comportamento alimentar, evidencia-se 
a importância do trabalho nutricional e da equipe de 
saúde, para a prevenção de co-morbidades. 

O índice de massa corporal é usado como 
parâmetro de avaliação de muitos estudos para 
avaliar a qualidade de vida, programa de 
reeducação alimentar, como um indicador básico 

para avaliar o estado nutricional de gestantes e 
predizer o crescimento fetal, avaliação para pré e 
pós-operatórios, doenças em geral, etc. 

Com os valores de peso e altura da pessoa o 
software realiza os cálculos e fornece o IMC 
evitando uso de tabelas para avaliação do estado 
nutricional e diminuir as chances de erros de 
valores. 
 
Metodologia 
 

A necessidade de melhorar o trabalho dos 
alunos de nutrologia Faculdade de Medicina do 
Triângulo Mineiro da Pesquisas sugeriu o 
desenvolvimento do software para facilitar os 
estudos que necessitem de calcular o IMC. 

Normalmente a análise dos resultados é feita 
olhando-se a tabela com as relações de peso e 
altura para homem ou para mulher, ou através da 
tabela relaciona o resultado  valores de acordo com 
o resultado do cálculo. Após pesquisas via pela 
Internet foi possível encontrar inúmeras calculadoras 
para que também os leigos possam utilizar, e o site 
fornece a tabela para consultar o resultado. 

A implementação software foi desenvolvido 
em C++ Builder 6, baseando-se na equação(1) do 
IMC segundo Heimburger e Roland [1]: 

 

2altura

peso
IMC =              (1) 
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A faixa de normalidade usada para o cálculo 
dos valores de variações do peso mínimo (2), 
máximo (3) e o ideal (4) foram obtidos através das 
equações[1]. 

 
Peso mínimo= altura² * IMC mínimo                       (2) 
 
Peso máximo= altura² * IMC máximo                     (3) 
 
Peso ideal= altura² * IMC médio                             (4) 

 
Para a realização dos cálculos o usuário deve 

selecionar o sexo, sendo F (feminino) e M 
(masculino).Depois deve ser digitada a altura em 
metros,e a outra caixa, logo abaixo, é usada para 
inserir o peso em quilogramas.  

Com os dados são inseridos basta clicar no 
botão Calcular para visualizar os resultados: IMC 
(Kg/m²), a situação e os valores de variações do 
peso. Caso não seja digitado o valor de altura ou 
peso e seja clicado o botão calcular uma mensagem 
pedirá que insira o valor que faltar. 

Os resultados podem estar dentro das faixas 
de valores da tabela(1), segundo [1]: 

 
IMC(kg/m²) Situação 
≤18,5 Baixo peso 

18,5- ≥27 Sobrepeso 
27-30 Obesidade 
>40 Obesidade grave 

Tabela 1 - Valores para avaliação do estado 
nutricional 

 
Os valores de variações do peso estão de 

acordo[1] com a tabela(2): 
 

IMC ♀ ♂ 
Mínimo 19 20 
Máximo 24 25 

ideal 21,5 22,5 
Tabela 2 – Faixas de normalidade do peso 

 
Os valores com partes decimais podem ser 

separados com vírgula ou ponto, pois o software 
consegue executar o cálculo independente, ou seja, 
sem apresentar erro. 

Nas caixas onde são inseridos os valores de 
altura e peso, não é aceito nenhum caracter que não 
seja número, ponto ou vírgula.Caso digite-se algum 
deferente destes não será impresso o caracter e é 
emitido um sinal sonoro (beep) indicando erro. 

A interface do software é apresenta na figura 
(1): 

 
 

 
Figura 1 – Interface do software 

 
Os créditos fornecem informações sobre os 

autores e seus e-mails de acordo com a figura(2). 
 

 
Figura 2 – Interface dos créditos 

 
Discussão e Conclusões  

 
É importante ressaltar que o cálculo do IMC 

não significa a medida da composição corporal de 
um indivíduo; diferentes grupos de pessoas que 
possuam o mesmo valor de IMC podem ter maior ou 
menor teor de gordura corporal ou massa muscular. 

Pode-se concluir que é possível utilizar o 
software sem complicações para o usuário. E este 
auxiliará os usuários que realizam inúmeras vezes o 
calcúlo para pesquisas minimizando os erros.Os 
profissionais que utilizam esta ferramenta terão um 
grande auxílio por ter essa caculadora que pode 
estar sempre visível no monitor, não é muito grande 
o arquivo e pode ser utilizado em qualquer 
computador. 
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Resumo - Este trabalho visa a comparar a utilização dos recursos de informática pelos estudantes dos 
cursos de medicina e enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA). Para tanto, aplica-se 
um questionário a uma amostra representativa da população, realizando-se estudo comparativo através de 
gráficos e tabelas. Foram entrevistados 210 estudantes da primeira à quarta série do curso de medicina e 
da primeira à terceira série do curso de enfermagem. A própria instituição é o lugar de maior utilização dos 
computadores, seguido das residências. Conclui-se que ambos os cursos utilizam o computador e os 
recursos de Informática de maneira e freqüência semelhantes. Da totalidade dos entrevistados, quase um 
terço ressalta necessidade de aprimoramento dos conhecimentos em informática. Constata-se, também, 
maior utilização dos recursos de Informática pelos alunos de séries mais avançadas, como evidenciado pelo 
aumento do uso do epi-info com o passar das séries e pela utilização do computador para pesquisa por 
100% dos entrevistados do quarto ano de medicina em relação a porcentagens menores dos alunos recém 
ingressos.  
 
Palavras-chave: conhecimentos em informática, educação médica, educação em enfermagem. 
 
Abstract -  This work aims to compare the use of the informatics´ resources for the students of the courses of 
medicine and nursing of the Marília Medical School (FAMEMA).  For in such a way, a questionnaire to a 
representative sample of the population was applied, carrying through comparative study through graphs 
and tables.  210 students of the first to the fourth series of the medicine course and the first to the third series 
of the nursing course had been interviewed.  The proper institution is the place of bigger use of the 
computers, followed for residences.  One concludes that both the courses use the computer and the 
resources of informatics in similar way and frequency.  Of the totality of the interviewed ones, almost one 
third standes out necessity of knowledge improvement in computer science.  It is evidenced, also, greater 
use of the Informatics´ resources for the more advanced series´ pupils, as evidenced for the increased use of 
Epi-info with passing of the series, and for the computer´s use for research per 100% of interviewed students 
of the fourth serie of medicine in relation to the lower percentages of the pupils just ingressed. 
 
Key-words: computer informatics, medical education, nursing education. 
 
 
Introdução 
 

Com a crescente massificação dos 
computadores, a utilização da informática em 
saúde se tornou algo corriqueiro [1]. Para tal, as 
escolas área da saúde devem estar caminhando 
sempre paralelamente a esse processo, e muitas 
vezes além dele, para que formem profissionais 
cada vez mais capazes de lidar com novas 
tecnologias. Durante a graduação, os recursos da 
informática visam principalmente os sistemas de 
busca e de base de dados, com incentivo a 
pesquisa e facilitando o acesso à informação. 

Deve-se destacar que, em relação a este 
ponto, a FAMEMA implantou em 1997 uma 
mudança curricular no curso da Medicina e em 
1998, no da Enfermagem, o que valorizou a 
aprendizagem por toda a vida, busca por 
informação.  

Ao ingressar na FAMEMA, todos os 
alunos passam por um curso básico de 
Informática, onde lhes são expostos os recursos 
disponíveis pela disciplina de Informática em 

Saúde por toda a vida acadêmica. Entretanto, é 
notado pelos monitores da disciplina que muitos 
estudantes ainda não os utilizam em sua 
plenitude. 

Palasson et al. [2], em seu trabalho, 
concluíram que, de forma geral, os enfermeiros 
utilizam menos os recursos da informática básica 
em comparação com os docentes e estudantes; 
entretanto, os que usam relatam facilidade de 
lidar com os dados. Em contrapartida, as 
ferramentas da Informática em Saúde são mais 
utilizadas por eles. 

O presente estudo espera, também, 
confrontar estes dados, uma vez que os 
monitores observam uma maior utilização do 
computador pelos discentes da enfermagem. Este 
trabalho surge da necessidade de ampliar o uso 
dos recursos oferecidos pela disciplina de 
Informática em Saúde da FAMEMA, fato notado 
pelos monitores do laboratório de informática da 
instituição. 

O interesse e importância da análise 
comparativa do conhecimento de informática 
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nesta área apareceu em vários trabalhos 
publicados recentemente no 51º Congresso 
Brasileiro de Enfermagem [2] e o mesmo se 
passa em diversas publicações brasileiras de 
Medicina [1,3,4]. 

Portanto, investiga-se neste trabalho quais 
são os recursos de informática utilizados, os 
locais de utilização e freqüência do uso. Procura-
se definir as necessidades de aprimoramento dos 
conhecimentos em informática e possíveis 
contatos com a disciplina de Informática em 
Saúde anteriores ao ingresso na faculdade. 
 
Metodologia 
 
 

Estudo quantitativo, descritivo-analítico, 
transversal, baseado na aplicação de questionário 
por um grupo de três monitores do Laboratório de 
Informática da instituição, sem identificação do 
entrevistado, com perguntas abertas e fechadas, 
em entrevista pessoal, em estudantes de 
medicina e enfermagem da Faculdade de 
Medicina de Marília, referente ao conhecimento e 
utilização da informática.  

Os dados coletados através do 
questionário final são registrados e analisados 
através do Programa Epi-Info, versão 6.04. Para 
tanto, são utilizadas medidas de freqüência 
simples e análises bivariadas. 

Para o cálculo amostral foi adotado um 
nível de precisão de 90%, intervalo de confiança 
de 5% e uma prevalência de 50%. 
 
Resultados 
 

Foram entrevistados 210 estudantes da 
primeira à quarta série do curso de medicina e da 
primeira à terceira série do curso de enfermagem, 
de acordo com a tabela abaixo: 
 

Tabela  1 – Distribuição dos estudantes 
entrevistados segundo curso e série, FAMEMA, 

2004 
Curso Medicina N % em relação à série 
1ª série 35 43,7 
2ª série 35 44,3 
3ª série 33 42,8 
4ª série 36 48,6 
 
Curso Enfermagem N % em relação à série 
1ª série 23 57,5 
2ª série 24 58,5 
3ª série 24 64,9 
 
 A média de idade dos entrevistados foi de 
21,1 anos, sendo que 72,9% eram mulheres e 
27,1% eram homens. Essa diferença se deve ao 
maior número de entrevistados do sexo feminino 
no curso de enfermagem (95,8%). 

 Da totalidade dos entrevistados, apenas 
uma pessoa do curso de medicina (0,5%) afirmou 
não usar o computador; alega não ter 
conhecimento adequado, mas diz que gostaria de 
aprender. 
 Em relação à freqüência de utilização do 
computador, a maioria dos entrevistados 
enquadra-se no perfil de uso de mais de uma vez 
por semana (98,6%). Além disso, nota-se uma 
enorme semelhança nesse quesito em ambos os 
cursos, como mostrado na figura a seguir (Gráfico 
1). 

Gráfico  1 – Freqüência da utilização do 
computador por estudantes dos cursos de 
medicina e enfermagem, FAMEMA, 2004 

 
Dentre os locais de maior utilização de 

computadores, a FAMEMA aparece em primeiro 
lugar em ambos os cursos, sendo citada por 
91,5% na enfermagem  e 75,7% na medicina. Em 
segundo lugar aparece o uso em casa, sendo 
citado por 33,3% dos alunos de medicina e 26,8% 
dos alunos de enfermagem. 
 Dentro da instituição, a Biblioteca foi 
citada como o local de maior uso de 
computadores pela totalidade dos estudantes 
(95,7%), ficando o Laboratório Morfofuncional em 
segundo lugar (16,3%) e, em seguida, o 
Laboratório de Informática (10,5%). Deve-se levar 
em conta, porém, a maior facilidade de acesso 
físico à biblioteca e seu maior número de 
computadores em relação aos outros locais. 
Destaca-se, também, o maior uso do Laboratório 
de Informática para utilização do computador 
pelos estudantes de enfermagem (16,9%) do que 
pelos estudantes da medicina (7,2%). 

Enfermagem

1%
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28%

40%

Medicina 1%
31%
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2 vezes ou menos por ês
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Comparando-se o uso de computadores 
para as diferentes finalidades em ambos os 
cursos, nota-se uma grande semelhança, como 
mostrado no Gráfico 21, na página seguinte. 
 Comparando-se os dois cursos em cada 
série correspondente, tem-se que a diferença 
entre as freqüências do uso do computador não é 
estatisticamente significativa em todas elas 
(primeiro ano: p=0.213; segundo ano: p=0.517; 
terceiro ano: p=0.525). 
 Nos dois primeiros anos de ambos os 
cursos, não há diferença estatisticamente 
significativa para o uso das diferentes funções. 
No terceiro ano, porém, nota-se que a 
enfermagem utiliza mais os recursos “word” e 
“epi-info” do que os estudantes da medicina 
(p=0.034 e p<0.01, respectivamente). 
 Não é estatisticamente significativa a 
diferença da auto-avaliação do conhecimento 
sobre informática (p=0,760) e contato com a 
disciplina antes de entrar na instituição (p=0,145). 
 Também se nota que não há diferença 
entre os locais mais freqüentados pelos 
estudantes da primeira série para o uso do 
computador, fato que não se repete com os 
estudantes dos outros dois anos comparados: os 
alunos de enfermagem utilizam mais os 
computadores da instituição no segundo 
(p=0.010) e no terceiro ano (p=0.020) 
 A diferença no quesito auto-avaliação não 
foi significativa em nenhuma das comparações 
entre os cursos: primeiro ano (p=0.760); segundo 
ano (p=0.800); terceiro ano (p=0.054). Os dados 
são mostrados no Gráfico 3, ao lado. 

                                                           
1 Deve-se ressaltar que algumas das funções acima (mensagens 
instantâneas, bate-papo, jogos) são proibidas nos computadores da 

instituição. 

 Constatou-se, também, que todos os 
entrevistados da quarta série de medicina utilizam 
a internet para pesquisa. 
 Comparando-se os dois cursos no último 
ano antes do internato de cada um (3º de enf e 4º 
de med), tem-se que 50% dos estudantes de 
enfermagem utilizam o epi-info, enquanto que 
apenas 13,9% dos alunos da medicina o fazem. 
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2004 
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 Nos dois cursos, estudantes do terceiro e 
quarto ano utilizam mais o epi-info que os outros 
anos (p<0.01). 
 
Discussão e Conclusões 
 

Conclui-se que ambos os cursos utilizam 
o computador e os recursos da Disciplina de 
Informática em Saúde de maneira e freqüência 
semelhantes. 

Destaca-se o maior uso dos 
computadores da instituição pelos alunos do 
curso de Enfermagem. 

Dentro da instituição, a biblioteca merece 
lugar de destaque como local de uso de 
computadores, o que possivelmente se deve ao 
fato de possuir um número maior de 
computadores que os outros locais, além de mais 
fácil acesso. 

Da totalidade dos entrevistados, quase 
um terço ressalta necessidade de aprimoramento 
dos conhecimentos em informática (freqüência 
semelhante em ambos os cursos).  
Constata-se, também, maior utilização dos 
recursos da disciplina de Informática em saúde 
pelos alunos de séries mais avançadas, como 
evidenciado pelo aumento do uso do epi-info com 
o passar das séries e pela utilização do 
computador para pesquisa por 100% dos 
entrevistados do quarto ano de medicina em 
relação a porcentagens menores dos alunos 
recém ingressos. 
 Pode-se destacar também uma utilização 
maior do epi-info pelos entrevistados da 
enfermagem em seu último ano antes do 
internato. Isso mostra uma maior exigência para 
desenvolver trabalhos aos alunos da enfermagem 
do que aos da medicina, por exemplo um trabalho 
de conclusão de curso, que não é exigido para o 
curso da Medicina. 
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Resumo- A crescente utilização das terapias intravenosas nos últimos anos impulsionou o desenvolvimento de 
dispositivos de infusão para fazer um controle contínuo de soluções. O avanço da tecnologia permitiu que estes 
dispositivos enviassem informações para visualização em computador. Primeiro, para iniciar este projeto, foi 
desenvolvido um protótipo composto por um sistema de monitoramento de soluções, responsável por verificar o 
fim da infusão ou erros de velocidade, um sistema para controle contínuo de infusão, que constitui uma bomba 
de infusão, e um sistema de medição de temperatura corpórea. Neste artigo, esta parte inicial foi 
complementada com um banco de dados, que armazena informações relevantes ao tratamento dos pacientes, 
em qualquer etapa. Os dados manipulados na máquina são enviados através de comunicação serial a um 
computador central, que conterá um sistema sempre atualizado, enviando estes dados ao banco. Este sistema 
irá ajudar o trabalho dos profissionais da área da saúde, otimizando o tratamento, armazenando informações 
para futuras pesquisas e possibilitando a visualização dos dados enviados pelo aparelho em um sistema 
computacional de fácil interface com o usuário. 
 
Palavras-chave: Bombas de infusão, Banco de Dados, Sistemas de Informação. 
 
Abstract – The crescent use of the intravenous therapies in the last years impelled the development of infusion 
devices to make a continuous control of solutions. The progress of the technology allowed these devices to send 
information for visualization in a computer. First, to begin this project, a prototype was developed composed by a 
supervisory system for solutions, responsible for verifying the end of the infusion or velocity errors, a system to 
make a continuous control of intravenous infusions, that is the infusion pump, and a corporal temperature 
measurement system. In this paper, this initial part was complemented with a database, that stores important 
information to the treatment of patients, in any stage. The data manipulated in the machine are sent through 
serial communication to a central computer, that will always contain an updated system, sending these data to 
the database. This system will help the work of health professionals, optimizing the treatment, storing information 
for future researches and making possible the visualization of the data sent by the equipment in a computational  
system of easy interface with the user. 
 
Key words: Infusion Pumps, Database, Information Systems. 
 
 
Introdução 
 

Várias tecnologias têm sido empregadas, no 
setor da saúde, visando à obtenção de um conjunto 
de facilidades, dentro das instalações hospitalares, 
que resultem em ganho de produtividade e 
principalmente em qualidade de serviço. 

Segundo Mühlen [1] e Button [2], as bombas de 
infusão foram desenvolvidas entre as décadas de 60 
e 70. A partir de então, estes dispositivos evoluíram 
seguindo os avanços nos campos da eletrônica, da 
mecânica e da medicina.  

Seu surgimento, ainda de acordo com [1] e [2], 
pode ser explicado devido à ineficiência dos 

métodos empregados anteriormente. Os métodos 
tradicionais de administração de medicamentos, 
como injeções ou pílulas, resultam em flutuações ao 
longo do tempo na concentração da solução 
utilizada, que podem fazer com que esta fique 
abaixo ou acima do valor ótimo, mesmo que a 
concentração média esteja dentro da faixa. Já a 
infusão contínua de líquidos reduz essas flutuações 
e, se a taxa de infusão for correta, assegura uma 
ação terapêutica contínua e realmente eficaz.  

Seguindo as descrições de Hirama [3], com o 
avanço da biomedicina, medicamentos mais 
potentes são desenvolvidos a fim de agirem com 
maior eficácia. Desta forma, os sistemas de infusão 
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são cada vez utilizados para facilitar a infusão 
endovenosa precisa. 

Este projeto pretende projetar e implementar 
um sistema computacional que permita a 
comunicação entre o um computador e a bomba de 
infusão, que teve seu protótipo desenvolvido 
anteriormente, e está sendo associado a um banco 
de dados e a um software que permite a 
visualização das informações do aparelho. Assim, 
será possível armazenar as informações das drogas 
utilizadas na infusão, o tempo, a quantidade, as 
reações ao tratamento, dados dos pacientes e sua 
localização no hospital. Isso auxilia os profissionais 
de saúde, proporcionando maior precisão dos 
resultados e permitindo atenção especial a cada 
paciente.  

Com os dados armazenados no banco de 
dados, é possível realizar estudos das substâncias 
mais usadas, doenças mais freqüentes e perfil dos 
pacientes que utilizam o equipamento.  

 
Metodologia 
 

Entrevistas a profissionais das áreas de 
medicina, nutrição e enfermagem da Universidade 
de Uberaba e da Faculdade de Medicina do 
Triângulo Mineiro, foram de vital importância para 
levantamento de dados relevantes para compor o 
software e armazenar no banco de dados. Esta fase, 
chamada de análise de requisitos, é primordial para 
reconhecer o problema a ser analisado, ou seja, 
dados importantes, como data e hora do início e fim 
da infusão, alarmes acionados durante o uso do 
aparelho, drogas administradas junto com a solução, 
localização do cliente no hospital, profissional 
responsável pelo paciente, reações adversas ao 
tratamento, entre outros. 

Com base nas informações obtidas foi 
iniciado um levantamento das técnicas e tecnologias 
atualmente empregadas, como aplicativos 
computacionais e sistemas eletrônicos baseados em 
protocolos de comunicação. 

Para o desenvolvimento do circuito de 
interfaceamento com o computador tornou-se 
necessário estudar e conhecer a comunicação serial 
e suas interfaces, sobretudo o padrão RS-232C, que 
regulamenta este tipo de comunicação para os 
microcomputadores.   

O entendimento do conceito de banco de 
dados, associado a sistemas de informações 
hospitalares, foi essencial para completar as 
pesquisas preliminares. Com base em Grant [4], 
para assegurar um tratamento de qualidade, é 
importante manter registros abrangentes deste 
tratamento, pois estes são revistos periodicamente 
com o objetivo de identificar as áreas em potencial 
nas quais o tratamento tem que ser melhorado, para 

assim poder promover mudanças no protocolo de 
atendimento. 
 
Resultados 
 

O software de monitoramento de pacientes 
recebe dados do protótipo feito na pesquisa anterior, 
que contém três módulos: um sistema que monitora 
e controla a infusão, constituindo a própria bomba 
infusão, um sistema simples utilizado somente para 
monitoramento de soluções, que verifica fim do 
líquido ou erro de vazão, e um sistema para 
medição de temperatura corpórea.  

Estes sistemas poderão ser utilizados de 
acordo com a necessidade de cada paciente e 
conforme indicação de cada profissional. É 
importante ressaltar que os módulos emitem 
alarmes para indicar erros, como fim de infusão, 
febre e erros de velocidade, porém no próprio 
equipamento este alarme é apenas luminoso, com o 
objetivo de não incomodar o paciente, muitas vezes 
em situação delicada. Assim, estas anomalias 
poderão ser visualizadas em um computador central 
através do software desenvolvido. 

Para efetuar a comunicação do equipamento 
com um computador, projetou-se um circuito elétrico 
cuja principal função é ler os dados da máquina, 
tratá-los adequadamente e transmiti-los para o 
computador através de sua porta serial padrão    
RS-232, visando fornecer uma maior taxa de 
transmissão, com menor ruído possível. O RS-232, 
segundo Canzian [5], relata uma padronização de 
uma interface comum para comunicação de dados 
entre equipamentos, especificando tensões, 
temporizações e conexões mecânicas. 

A comunicação serial, considerando-se [5], 
tem por objetivo quebrar uma mensagem em partes 
menores e transmiti-la seqüencialmente. Desta 
forma, o sistema computacional recebe dados do 
aparelho, enviados pelo microprocessador, que é 
responsável por todas as atividades do hardware. O 
software, então, dispõe informações como data e 
hora do início e fim da infusão, temperatura do 
paciente e erros ocorridos neste processo.  

O sistema de aquisição foi desenvolvido em 
linguagem C++, sendo caracterizado como o módulo 
mais crítico, pois atua em paralelo com o 
experimento, adquirindo, tratando e gerando dados 
em tempos pequenos e com a preocupação de 
manter a segurança e consistência das informações 
tratadas. 

O software permite também que o profissional 
introduza informações adicionais, importantes para 
identificar de forma unívoca cada paciente e sua 
localização, possuindo um cadastro atualizado.  

O banco de dados, com base nas descrições 
de Plastino [6], é uma coleção de dados inter-
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relacionados projetada para atender às 
necessidades de um grupo específico de aplicações 
e usuários. Com esta visão, o banco de dados 
associado ao sistema computacional recebe e 
disponibiliza informações e dados relevantes para 
consulta posterior, como reações adversas ao 
tratamento, complicações, medicamentos e tipos de 
soluções administradas, entre outros considerados 
importantes pelos profissionais. 

 
Discussão e Conclusões 

 
O emprego da informática na saúde tem por 

volta de 60 anos, seguindo-se as descrições de 
Waitzberg [7], e apresenta como objetivo principal 
dispor as informações, onde e quando ela for 
necessária, para os profissionais da área de saúde. 
Essa aplicabilidade também é verdadeira para área 
de terapias intravenosas, que têm se tornado uma 
atividade rotineira nos hospitais, de acordo com [3]. 

Assim, o sistema computacional obtido 
durante a realização deste projeto é utilizado para 
aquisição e análise de dados provenientes de um 
protótipo de uma bomba de infusão, armazenando 
as informações mais importantes em um banco de 
dados. O desenvolvimento deste sistema teve como 
preocupação primordial possibilitar o melhoramento 
de equipamentos eletromédicos sem alterar o custo 
final a ponto de inviabilizá-lo. 

O desenvolvimento do banco de dados 
experimental resultou em um complemento de vital 
importância para o software, já que instituições, 
como hospitais, possuem um número elevado de 
pacientes e profissionais envolvidos em suas 
atividades. Assim, é possível realizar pesquisas para 
analisar a qualidade dos serviços oferecidos e a 
produtividade dos funcionários, dentre outras 
inumeráveis utilidades. 

Um ponto importante a ressaltar é que 
alterações no protótipo e no sistema computacional 
poderão ser realizadas, assim como as ferramentas 
utilizadas para obtenção destes, sempre visando a 
qualidade do produto final, um baixo custo de 
implementação e facilidade de manipulação por 
parte do usuário, acompanhando a evolução 
tecnológica tão presente atualmente na informática 
médica.  

  
Agradecimentos  

 
É essencial agradecer aos professores da 

Universidade de Uberaba, que nos ajudaram não só 
na formação técnica, mas também no 

desenvolvimento como futuros cientistas e 
pesquisadores. 

Agradecemos também a Diretora do curso de 
Engenharia da Computação, Daniela Resende, pelo 
grande apoio institucional. 

E, finalmente, aos nossos pais, irmãos e 
demais familiares, que nos acompanham em todos 
os momentos. 
 
Referências 
 
[1] Mühlen, Sergio.S. [smuhlen@ceb.unicamp.br]. 
“Dispositivos de Infusão”. 
[http://www.deb.fee.unicamp.br/Sergio]. 4 Março 
2003 
 
[2] Button, Vera.L.S.N. [vera@ceb.unicamp.br]. 
“Dispositivos de Infusão”. 
[http://www.fee.unicamp.br/deb/vera]. 9 Outubro 
2003 
 
[3] Hirama, R.T., Nishikawa, R., Penco, 
M.C.C,.Yokoo, R., Ramirez, E.F.F. “Método para 
Inspeção de Bombas Infusoras”. 
[http://www.uel.br/projetos/ec/Producao/bominf.PDF]
. 11 Março 2004 
 
[4] Grant, J.P. (1996), Nutrição Parenteral, Rio de 
Janeiro: Revinter. 
 
[5] Canzian, E. [engenharia@cnz.com.br]. 
“Comunicação Serial – RS 232“. 
[http://www.eletronicosonline.com/dnc9.html]. 24 
Abril 2004 
 
[6] Plastino, A. [plastino@dcc.ic.uff.br]. ”Introdução a 
Banco de Dados”. 
[http://www.lncc.br/~biologia/english/downloads/Intro
ducaoBancosDados1.pdf]. 24 Abril 2004  
 
[7] Waitzberg, D.L. (1995), Nutrição Enteral e 
Parenteral na Prática Clínica, Rio de Janeiro: 
Atheneu. 
 
Contato 
 
Juliana Silva Batista 
Estudante de Engenharia de Computação 
da Universidade de Uberaba, localizada na Rua 
Afrânio de Azevedo, 1801, Uberaba –MG 
 
Telefone residencial: (34) 3316-1713 
Telefone celular: (34) 9998-7248 
Email: julianabatist@yahoo.com.br

 
 

CBIS’2004 1144

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Introdução 
Um projeto de atenção à comunidades isoladas 
necessita de pessoas que estão no atendimento e 
dos orientadores/preceptores dos acadêmicos. O 
maior problema é como disponibilizar o 
conhecimento do professor especialista em 
determinada área em locais distantes.  
 
Resumo 
 
 O presente trabalho tem como objetivo 
suprir uma necessidade sentida desde que foi o 
implantado o PROAÇÃO/PUCPR; necessidade esta 
que consiste como colocar coordenadores, 
supervisores e/ou preceptores, principalmente da 
área de odontologia e medicina, em contato com os 
seus acadêmicos em campo, especificamente 
neste caso no litoral do Paraná. 
Nossa pesquisa buscou diagnosticar qual o melhor 
sistema para comunicação de voz, imagem, dados; 
onde estes sistemas apresentassem baixo custo de 
instalação, utilização e manutenção. 
 
Metodologia 
 
 Estamos utilizando uma ferramenta de 
conhecimento público, específica para 
videoconferência, o Microsoft NetMeeting. As 
tecnologias estudadas foram: 
• Rede dial-up ponto-ponto; 
• Rede local; 
• Conexão Internet Dial-Up; 
• Conexão Internet CableModem 
• Conexão Internet ADSL. 
 
 Como meio de mensuração de conexão e 
transmissão utilizamos o software de livre 
distribuição o NetMedic, que pode ser encontrado 
para download na internet. 
 
 Para se obter alta qualidade de imagens e 
fotos, foi ainda utilizada um micro-camera para uso 
intra e extra oral. Com este recurso foi possível ter 

acesso a lesões muito pequenas com alta 
definição, desta forma pode-se melhorar a 
qualidade do diagnóstico. 
  
 As configurações dos equipamentos 
utilizados foram: 
 
 

Modelo 
Equipamento  

Tipo 

1 Desktop PIV 1.4  
2 Desktop ATLHON 2000+  
3 Notebook Toshiba 1405 
4 Desktop DURON 1400 
5 VideoCamera WebCam III - Creative 
6 VídeoCamera WebCAm Genius 

 
Resultados 
 
Como resultado da pesquisa apresentada 
verificamos o exposto no quadro abaixo: 
 

Transmissão 
 

Serviço 
Telefonia 

de 
Chamada 

Serviço 
Telefonia 

de 
Recepção I V D 

Equipamento 
A 

Equipamento  
B 

ADSL ADLS ND ND ND 1 2 
R.LOCAL R.LOCAL 10 10 10 1 2 
DIAL UP DIALUP 6 6 6 1 2 
ADSL C.MODEM 10 10 10 1,2,3 4 
C.MODEM ADSL ND ND ND 4 1,2,3 

 
 
Legenda: I – Imagem, V- vídeo e D – dados. 
 
 
Conclusão 
 
Por bloqueio da BrasilTelecom da Porta Entrante a 
pesquisa não pode abranger todas as 
possibilidades inerentes ao serviço ADSL, que é 
considerado no mundo como uma das melhores 
alternativas para comunicação em Internet. 
 
Os melhores resultados obtidos, como já era de se 
esperar, foram com a conexão ADLS e CABLE 
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MODEM, porém as conexões Dial-UP são 
perfeitamente viáveis, de fácil construção, uso e 
manutenção, viabilizando o projeto e sua 
implantação em qualquer local onde exista uma 
linha telefônica. 
 
 Com a implantação do serviço de 
VideoFone da BrasilTelecom, poderá ser possível 
melhorar a transmissão e a implantação de um 
serviço de TELESAÚDE vinculando ainda o PEP do 
paciente. 
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Introdução 
 
O projeto descrito neste artigo representa como 
melhor diagnosticar a atividade de doença cárie em 
determinadas populações e/ou até mesmo no 
diagnóstico de risco individual do paciente. Para se 
obter tal modelo foi utilizado a Rede Bayesiana. 
Como definição de Rede Bayesiana podemos dizer 
que esta representa a probabilidade de 
determinados fatos ocorrerem a partir da situação 
apresentada.  
Para a resolução do problema foi utilizado um 
software de boa performance e que pudesse ter as 
probabilidades alteradas facilmente, de 
implementação rápida e sem uma grande 
complexidade, sendo que a escolha foi a do shell 
NETICA, que é utilizado em sistemas especialistas 
probabilísticos, utilizando Redes Bayesianas em 
seus algoritmos.  
 
Resumo 
 
A utilização de sistemas informatizados na prática 
de tomada de decisão na triagem e diagnóstico de 
risco de pacientes que chegam ao serviço de 
odontologia para atendimento. Na definição da 
ordem de atendimento na odontologia das 
Unidades do ProAção da PUCPR é necessária a 
realização de uma triagem para estabelecer a 
priorização de atendimento. Esta anamnese 
consiste em um exame para definição do estado de 
saúde bucal do paciente e o seu possível 
enquadramento em algum dos programas, o 
odontólogo depara-se então com a situação de ter 
que criar uma ordem de atendimento, priorizando 
alguns fatores levantados na triagem;o problema 
agrava-se com a demanda apresentando-se 
superior a oferta de vagas, obrigando o profissional 
à seleção dos indivíduos a serem atendidos. 
 
Com o desenvolvimento das pesquisas dentro da 
Odontologia Social e Preventiva, e a mudança de 
perfil de atendimento da população, para um 
modelo de atenção integral e tratamento calcado 

em ações preventivo-curativa, fica claro que 
quando maior for a certeza do diagnóstico de 
atividade de doença do paciente dentro do contexto 
biossocial que este vive maior será a efetividade e 
resolutividade do serviço. 
 
Metodologia 
 
Para levantamento de dados foram utilizados casos 
práticos, relatados por profissionais envolvidos no 
processo de triagem. Os cursos de Treinamentos 
para Monitores do Plano de Saúde Bucal do S.M.S. 
foram utilizados como base para aquisição do 
conhecimento das prioridades no atendimento, e  
cadastros clínicos de pacientes atendidos nas 
Disciplinas de Odontologia Social  e Preventiva da 
PUCPR, além da aplicação da ferramenta em 
novos pacientes, podendo então confrontar os 
dados resultantes com a avaliação dos profissionais 
responsáveis pelo diagnóstico.  
Vale ressaltar que como a doença cárie é 
multifatorial, e considerando a tabela 01 como 
resumo dos fatores e pertinência destes no 
diagnóstico, plano de tratamento e prognóstico do 
caso, lembramos da necessidade de adequação 
dos pesos das variáveis conforme o padrão 
epidemiológico da população que será assistida 
pela ferramenta. 
Como resultado, um nó para tomada de decisão 
mostrando de forma determinística qual o 
diagnóstico de atividade de doença e a 
probabilidade calculada para cada indivíduo em 
cada possibilidade de tratamento. 
 
 Alta 

Atividade de 
Doença 

Baixa 
Atividade de 
Doença 

Sem 
Atividade de 
Doença 

Fatores de 
Diagnóstico 

-Gengivite 
-Mancha 
Branca 
-Cáries 
Agudas 

-Sem 
Gengivite 
-Sem 
Manchas 
Brancas 
-Cáries 
Crônicas 

-Zero Cárie 
-Sem 
Gengivite 
-Sem 
Manchas 
Brancas 

Fluorose Pode haver Pode Haver Pode Haver 
Procedimento -Escavação -Adequação -Atendimento 
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s Individuais em massa 
-Adequação 
de Meio 
- Escovação 
com F_ gel 
-Promoção 
de Saúde 

de Meio  
-Atendimento 
clínico após 
estabilização 
do grupo 
prioritário 
-Promoção 
de Saúde 

de 
Manutenção 
Promoção de 
Saúde 

Procedimen
tos 
Coletivos 

Bochechos 
com F_ 
Educação 
em Saúde 

Bochechos 
com F_ 
Educação 
em Saúde 

Bochechos 
com F_ 
Educação 
em Saúde 

TABELA 01 – Representativa do esquema de 
diagnóstico aplicado 
 
Resultados 
Foram triados 34 casos novos e 20 fichas de 
pacientes anteriormente atendidos. Sendo os 
resultados comparados com as fichas os 
diagnósticos dos supervisores e estagiários, todos 
dentro do sistema shell NETICA. 
Após fazer a comparação do diagnóstico dos 
professores e supervisores com o apresentado pela 
implementação dentro do NETICA, e ainda 
comparada com o diagnóstico dos estagiários 
determinou-se uma pertinência de 87% dos 
diagnósticos. 
 
Conclusão 
Com base no apresentado e constatado na 
pesquisa de campo, concluímos que com um 
projeto bem implementado utilizando ferramentas 
de IA, Data Mining, e outras com um processo de 
aquisição de conhecimento adequado para o 
processo a ser implementado, poderemos ter 
resultados bastante resolutivos para a prestação de 
serviço em saúde. 
Este modelo é um sistema de auxílio a tomada de 
decisão, sistemas especialistas sempre são uma 
opinião para o profissional, pois agregam conceitos 
e conhecimentos obtidos de especialistas; sendo 
que obviamente a decisão final deve ser tomada 
pelo profissional. 
2. Teste de predição com o grupo controle das 
fichas e desta forma obtenção do resultado da 
predição. 
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Resumo: Este artigo apresenta um Sistema de Apoio ao Diagnóstico, construído com base em 
uma árvore de diagnóstico diferencial das cardiopatias congênitas no recém nascido. Essa árvore 
utiliza sinais, sintomas e as mais freqüentes alterações do eletrocardiograma e raio X do tórax 
observadas nos pacientes, visando o desenvolvimento de um sistema para o diagnóstico clínico 
destas anomalias. A árvore foi construída com os conhecimentos com ajuda de especialistas na 
área de cardiologia pediátrica, o que é de extrema importância no desenvolvimento de um sistema 
especialista médico. Esse tipo de sistema é bastante utilizado para resolução de problemas mais 
complexos e menos estruturados, sendo uma forte ferramenta para auxílio ao diagnóstico médico. 
O Sistema de Apoio ao Diagnóstico Diferencial das Cardiopatias Congênitas no Recém Nascido 
(SADD-CCRN) é interativo, flexível e adaptável a mudanças, ajudando aos médicos a tornarem o 
exame clínico mais rápido, uma vez que a base de dados incorporada possui inúmeras 
informações, auxiliando o médico em um diagnóstico mais preciso, possibilitando um meio útil de 
decisão e, por conseguinte, diminuindo a margem de erros. 
 
Palavras Chaves: Inteligência Artificial (IA), Sistema de Apoio ao Diagnóstico, Cardiopatias 
Pediátricas, Sistemas de Apoio à Decisão e Sistemas Especialistas Médicos. 
 
Abstract: This article presents a Support System for Diagnosis, constructed with a base in a tree 
for the differential diagnosis of congenital heart diseases in neonates, using signs, symptoms and 
the most frequent alterations seen in the eletrtocardiograma and chest x-ray with the aim of 
developing an interactive clinical support system for the diagnosis of these anomalies. This tree was 
built with knowledge acquired from research and with the help of a specialist in pediatric cardiology, 
which is fundamental for the development of specialized medical systems. Through this approach, 
the development of the system becomes a lot easier, as its major application is in clinical 
medicine.The System of Support to the Differential Diagnosis of the Congenital Cardiopathies in 
neonates (SSDD-CCN) is adaptable, flexible and interactive, helping the doctors to obtain the 
clinical examination quicker, since the data base included has several informations, assisting the 
specialist in a more precise diagnosis making possible a useful way of decision and consequently 
diminishing the margin of error. 
 
Key words: Artificial intelligence (AI), Support System for Diagnosis, Congenital Heart Disease, 
Support Systems for Decision and Medical Specialized Systems. 
 
 
Introdução 
 

Cerca de 90% de todos os casos de 
insuficiência cardíaca durante a infância 
ocorrem antes de terminar o primeiro ano de 
vida e a maioria dentro dos primeiros meses. 
Dentre essas cardiopatias, as congênitas 
ocorrem em quase 1% das crianças nascidas 
vivas em todo o mundo e provavelmente são 
causadas pela interação entre predisposição 
genética e fatores ambientais. O importante  

 
em anomalidades congênitas é que o 
diagnóstico seja feito logo após o 
nascimento, ou ainda na gestação, o que 
dificulta o diagnóstico clínico. Nesta área, o 
diagnóstico clínico constitui o elemento de 
maior dificuldade, uma vez que ele deve ser 
feito logo após o nascimento, ou ainda na 
gestação. 

Para que haja melhores resultados no 
tratamento de recém nascidos, há 
necessidade de uma abordagem cada vez 
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mais precoce e intervencionista [1]. Por conta 
disso a informática tem crescido 
substancialmente na área médica, uma vez 
que além da melhoria na qualidade do 
atendimento, percebe-se a importância do 
desenvolvimento de sistemas que ajudem no 
diagnóstico. Os sistemas que auxiliam no 
diagnóstico são denominados Sistemas 
Especialistas, e tentam emular a capacidade 
de resolver problemas e tomar decisões 
utilizando métodos de Inteligência Artificial 
(IA), que imitam o processo básico do 
aprendizado humano por meio do qual as 
novas informações são absorvidas e se 
tornam disponíveis para referências futuras. 
Sistemas que empregam o conhecimento 
humano para resolver problemas que 
requererem a presença de um especialista 
são denominados Sistemas Especialistas 
[2,3]. Esses sistemas podem ser 
classificados de dois modos diferentes: 
sistemas de apoio à decisão e sistemas de 
tomada de decisão. 

Para que esses sistemas sejam 
efetivamente úteis e confiáveis na área 
médica, é de grande importância á 
participação de profissionais especializados 
na área tanto em seu desenvolvimento e 
implementação, uma vez que estes possuem 
o perfil típico dos usuários que irão trabalhar 
com tais sistemas em situações de rotina 
[4,5], ou seja, todo o conhecimento em um 
sistema especialista é fornecido por pessoas 
que são especialistas naquele domínio. O 
propósito desses sistemas não é o de 
substituir o médico, mas sim ampliar a sua 
experiência e conhecimentos, fazendo com 
que os erros em diagnósticos sejam 
reduzidos [4]. Os sistemas especialistas 
podem ser classificados de dois modos 
diferentes: sistemas de apoio à decisão e 
sistemas de tomada de decisão [2].  

Os Sistemas de Apoio à Decisão 
(SAD) são mais comumente utilizados em 
medicina, uma vez que estes não visam 
tomar decisões no lugar dos médicos, e sim, 
auxiliá-los na tomada de decisões [5]. Nos 
SAD’s, regras de inferência são aplicadas 
sobre uma grande base de conhecimento, 
que incluem sintomas e tratamentos 
possíveis, para que se possa identificar a 
doença e posteriormente oferecer um 
tratamento adequado. A tomada de decisão é 
basicamente a escolha de uma opção entre 
diversas alternativas existentes, seguindo 
determinados passos previamente 

estabelecidos e culminando na resolução de 
um problema de modo correto [2]. 

A tomada de decisão na área médica é 
um processo complexo, baseado em 
probabilidades e cercado de incertezas, pois 
os mecanismos mentais e o processo de 
raciocínio pelo qual os clínicos chegam ao 
diagnóstico é pouco conhecido [7,8]. Além de 
ser um processo que permite erros, a 
aquisição do conhecimento é uma atividade 
que consome muito tempo e de difícil 
realização. Portanto uma base de dados com 
as informações necessárias para um 
diagnóstico preciso é muito útil. Assim, o uso 
dos SAD’s pode vir a aumentar a qualidade 
do atendimento oferecido ao paciente, uma 
vez que a prática médica exige uma 
constante tomada de decisões [2]. 

 
Metodologia 

 
Para a obtenção de um escopo 

eficiente no desenvolvimento de um Sistema 
de Apoio ao Diagnóstico, foram realizadas 
diversas reuniões com uma especialista na 
área de cardiologia pediátrica. Com objetivo 
de um desenvolvimento adequado do SADD-
CCRN, obteve-se uma compreensão do 
sistema cardiovascular, envolvendo sua 
anatomia e funcionamento, juntamente com 
suas respectivas anomalias, dando enfoque 
às cardiopatias congênitas no período 
neonatal.  
 
Resultados 
 

Para que o sistema tenha utilidade na 
área de cardiopatias congênitas, utilizou-se 
uma estrutura hierárquica das cardiopatias 
com seus respectivos sintomas [8]. Essa 
estrutura é composta por perguntas e 
respostas até que se chegue a um 
diagnóstico final. Cada pergunta respondida 
pelo médico é seguida por outra até a 
chegada do diagnóstico final [8]. A seqüência 
de perguntas dependerá dos sintomas 
identificados no paciente que está sendo 
consultado. 

 A seguir é detalhada toda essa 
estrutura de pergunta-resposta, a base do 
SADD-CCRN, de modo a oferecer um 
entendimento da estruturação de todo o 
sistema [8]. 
 
1. Qual o fator preponderante no quadro 

clínico? 
o Cianose 
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o Insuficiência Cardíaca 
o Ambos 
o Nenhum 

1.1. Cianose 
1.1.1. Há sopros associados? 
� Sim, há sopro sistólico ejetivo, 

bem audível. 
• Se for uma cardiopatia com 

obstrução à circulação 
pulmonar. 

o Tetralogia de Fallot 
• Se for uma cardiopatia com 

circulação em paralelo. 
o Transposição com CIV 

ou EP 
� Não, não há sopros associados. 

• Se for uma cardiopatia com 
obstrução mecânica à 
circulação pulmonar. 

o Atresia da Valva 
Pulmonar 

• Se for uma cardiopatia com 
circulação em paralelo. 

o Transposição das 
Grandes Artérias 

1.1.2. Como se comportam o 
precórdio e os ruídos 
cardíacos? 

� O precórdio é calmo as bulhas 
normais ou a 2ª bulha é única. 

o Transposição Dos 
Grandes Vasos 

o Tetralogia de Fallot 
o Atresia Pulmonar 

� O precórdio é ativo e a 2ª bulha 
desdobra e é hiperfonética. 

o Persistência do Padrão 
Fetal 

1.1.3. Há Hipo, Normo ou 
Hiperfluxo pulmonar no RaioX 
do tórax? 

� Há Hipofluxo Pulmonar. 
• Com sopro Sistólico Ejetivo. 

o Tetralogia de Fallot 
• Sem sopros significantes. 

o Atresia Pulmonar 
o Persistência do Padrão 

Fetal 
� Há Normo ou Hiperfluxo 

pulmonar. 
o Transposição dos 

Grandes Vasos 
1.1.4. Há Hipertrofia Ventricular no 

eletrocardiograma?  
� Não há hipertrofia ventricular. 

o Transposição dos 
grandes vasos 

� Há hipertrofia ventricular direita. 
o Tetralogia de Fallot 
o Transposição dos 

grandes vasos 
o Persistência do padrão 

fetal 
� Há hipertrofia ventricular 

esquerda. 
o Atresia Tricúspide ou 

Atresia Pulmonar 
� Há hipertrofia biventricular. 

o Transposição com CIV 
1.2. Insuficiência Cardíaca Congestiva 

1.2.1. Como se comportam os 
pulsos da criança? 

� São todos palpáveis, porém 
diminuídos. 

o Estenose Aórtica 
Valvar 

o Miocardiopatia dilatada 
� Os femurais têm aplitude 

reduzida ou estão ausentes, os 
radiais tem amplitude normais. 

o Coarctação da Aorta 
o Interrupção da Aorta 

� Os femurais têm amplitude 
normal e os radiais têm 
amplitude diminuída ou estão 
ausentes. 

o Atresia Aórtica 
o Hipoplasia do Coração 

Esquerdo 
� Os pulsos têm amplitude 

aumentada. 
o Persistência do Canal 

Arterial. 
1.3. Ambos 

1.3.1. Cardiopatias com Mistura 
Completa. 

o Truncus Arterious, 
Anomalias da Valva 
Tricúspide 

o Atresia Mitral 
o Drenagem Anômala 

Total das Veias 
Pulmonares 

o Outras Complexas 
1.4. Nenhum (apenas sopro) 

1.4.1. Cardiopatias Obstrutivas ou 
com Hiperfluxo Pulmonar. 

o Estenose Aórtica ou 
Estenose Pulmonar 

o Comunicação 
interatrial 

o Comunicação 
interventricular 
pequena 
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o Canal arterial 
persistente 

   
É importante observar que, como esse 

sistema não substitui e sim auxilia o médico, 
muitas vezes obtém-se mais de um 
diagnóstico para um mesmo caso. O SADD-
CCRN reduz as possibilidades de diagnóstico 
para um grupo específico de cardiopatias, 
com isso o usuário terá que possuir 
conhecimentos suficientes para escolher 
dentre as alternativas de diagnósticos.  

 Para uma melhor visualização dessa 
estrutura hierárquica, parte dela foi disposta 
em forma de árvore. Os itens 1 e 1.1 
detalhados acima, podem ser observados na 
figura abaixo. A sub-árvore da Figura  1 
apresenta a primeira pergunta que o sistema 

fará ao médico e um caminho que ele poderá 
seguir no próximo nível, com as possíveis 
possibilidades de respostas. 

 Para que o sistema possua uma 
interface amigável com o usuário, as 
respostas terão que estar dispostas em 
forma de múltipla escolha, em que o usuário 
escolherá apenas uma das respostas dadas 
pelo sistema. 

O mais importante no desenvolvimento 
das telas de pergunta-respostas é a 
presença do médico, uma vez que este será 
o principal usuário do sistema.Uma das telas 
utilizadas no SADD-CCRN é mostrada na 
Figura 2 . Todas as telas do sistema seguem 
esse mesmo padrão. 
 

 

 

Figura 1 : Sub-árvore da Árvore de Diagnóstico Diferencial. 
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Figura 2 : Protótipo de tela.  
 

Com essa disposição de perguntas e 
respostas fica muito mais fácil a manipulação 
do SADD-CCRN por qualquer tipo de 
usuário. Após responder a pergunta, o 
médico clica no botão PRÓXIMO e o sistema 
o leva para próxima pergunta, e assim 
sucessivamente, até ele chegue no 
diagnóstico provável do paciente em 
questão. 

Além de perguntas e respostas, cada 
tela do sistema contem informações e dicas a 
respeito das cardiopatias (Ex: descrição, 
imagem,...), raciocínio lógico e sinais, que 
poderão ser necessárias ao usuário na 
escolha correta de uma das opções. 
Informações mais detalhadas podem ser 
consultadas por meio de links encontrados 
na própria tela. 
 
Discussão e Conclusões 
 

Uma vez que inicialmente o sistema 
está sendo utilizado na clínica médica pelos 
próprios médicos, é importante a utilização 
de um software de fácil entendimento e com 
todas as ferramentas necessárias para um 
bom desenvolvimento do sistema. Para tanto, 
produzir uma interface amigável com usuário, 
bem como um banco de dados confiável é 
imprescindível para garantir a segurança e 
integridade dos dados. Também existe a 
possibilidade de utilizar ferramentas que 
possibilitem a utilização do O Sistema de 
Apoio ao Diagnóstico de Cardiopatias 
Congênitas no Recém Nascido (SADD-
CCRN) na Web, e com isso fazer com que 
profissionais situados em qualquer 
localização geográfica no mundo utilizem o 
sistema. 

As informações detalhadas no 
presente documento serão de grande 
importância para a implantação e 

monitoração do Sistema de Apoio ao 
Diagnóstico, uma vez que o escopo do 
Sistema em questão pode ser observado na 
estrutura detalhada na sessão resultados. 
Essas informações permitem visualizar de 
uma forma bastante evidente o papel da 
informática em serviços de rotina médica, 
principalmente na Cardiologia Pediátrica, 
onde o diagnóstico precoce pode modificar 
significativamente os resultados. 

Espera-se que a utilização do SADD-
CCRN no ambiente clínico mostre-se útil na 
prática da Cardiologia Pediátrica, pois, 
potencialmente, além de contribuir para a 
redução do tempo da consulta e gerar uma 
lista simples e objetiva dos diagnósticos mais 
prováveis, o sistema possibilitará educação à 
distância através da produção de tutoriais e 
de uma segunda opinião em Telemedicina. 
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Introdução 
 

Este é um projeto de demonstração co-
financiado pela Comissão Européia através do 
Programa Alliance for the Information Society 
@lis da União Européia para a América Latina, 
www.alis-telemed.net [1].  O objetivo do projeto 
T@lemed é demonstrar o fornecimento de 
serviços de telemedicina em regiões críticas na 
Colômbia e no Brasil. A implementação deste 
modelo de e-saúde está apoiado em tecnologias 
modernas de telesaúde assim como na medicina 
baseada em evidência. Abordaremos os 
procedimentos e os resultados obtidos até o 
momento para o projeto no Brasil. 
 

Metodologia 
 

O alvo das aplicações clínicas inclui 
doenças infecciosas típicas da região como 
malária e tuberculose, e aplicações de Ultrasom 
da ginecologia ao diagnóstico cardio-vascular. A 
experiência deste modelo, refletido na operação e 
testes piloto em estações de telesaúde, irão 
demonstrar às autoridades de saúde locais e 
nacionais os benefícios da Tecnologia da 
Informação no tratamento de saúde e no 
desenvolvimento social sustentável. Como 
resultado, espera-se a incorporação deste modelo 
nos serviços de ambas autoridades de saúde 
governamentais e de provedores particulares de 
saúde.  

A rede T@lemed implementará dois 
cenários distintos em dois países vizinhos da 
América Latina, Brasil e Colômbia, para 
demonstrar o benefício do uso de tecnologias de 
telesaúde e provar a melhoria no atendimento 
primário, criando teleserviços e redes para 
regiões críticas remotas e rurais. Ambos cenários 
são coordenados pela Fraunhofer Gesellschaft 
FhG, Alemanha, respectivamente através do IGD 
Instituto de Computação Gráfica e do IBMT 
Instituto de Engenharia Biomédica.  

A aplicação no Brasil consiste na criação 
de dois pólos de conhecimento médico liderados 
no estado do Espírito Santo pelo Hospital da 
Universidade Federal HUCAM – UFES, em Vitória 
e no Rio Grande do Sul pelo Complexo Hospitalar 
da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 
Através da teleconsulta e do telediagnóstico, os 
pólos proverão orientações de tratamento para os 

hospitais remotos, cada estado cobrindo quatro 
regiões a partir das cidades de Cachoeiro do 
Itapemirim, Colatina, Barra do São Francisco e 
Linhares no ES, São Borja e Lagoa de Três 
Cantos no RGS. TeleConsult é uma plataforma 
aberta para qualquer teleconsulta com imagens. 
O sistema é leve, robusto, flexível, instalável em 
PC desktop ou notebook, conectado de um lado a 
um equipamento de ultrasom e de outro à 
Internet. O sistema oferece uma vasta gama de 
aplicações variando de ginecologia à cardiologia. 

 
Figura  1 - Rede T@lemed América Latina 

 
A aplicação na Colômbia consiste no apoio 

da telemedicina ao diagnóstico e ao tratamento 
da tuberculose e da malária. A plataforma de 
telesaúde TOPCARE é um sistema de 
comunicação cliente-servidor, que permite o 
gerenciamento cooperativo de redes de 
atendimento domiciliar de saúde. Duas regiões 
serão conectadas com especialistas em clínicas 
de Bogotá e Cali: Costa do Pacífico e Amazonas. 
Nestas regiões a estação de telesaúde consiste 
de um PC integrado com um videofone, um 
conjunto de dispositivos médicos e um 
microscópio com uma câmara digital. 

 
Resultados 
 

O projeto iniciado em outubro de 2003, tem 
a duração de 36 meses e prevê o início da fase 
operacional nos hospitais em janeiro de 2005. 

Com base na Plataforma Teleconsult 2.5, 
que já obteve a Certificação da União Européia 
CE 535 ( European Community Verification and 
Type Examination Certificate according to 
annexes iii and iv Medical Devices Directive 
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93/42/EEC ) e cuja versão anterior recebeu o 
Prêmio IST da União Européia Grand Prize 
Winner, a plataforma sofrerá adaptações e 
incorporará requisitos necessários para se 
adequar às demandas locais de aplicação. As 
tendências atuais, normas brasileiras e alguns 
requisitos operacionais já estão sendo 
especificados, de tal modo a refletir o estado atual 
da arte e possibilitar maior agilidade e 
simplicidade aos processos dinâmicos de  
operabilidade em rede. A certificação da União 
Européia garante as seguintes características: 

1. Captura e manipulação de Imagens (2D, 
3D) do ultra-som e importação de imagens no 
formato DICOM; 2. Envio e recebimento de 
mensagens com texto e imagem através da rede 
local ou Internet, usando uma conexão discada 
ou de banda larga; 3. Enriquecimento da imagem 
com gráficos, anotações e pictogramas; 4. 
Comunicação interativa On-line, conversa por 
texto on-line (chat), tela compartilhada, uso do 
mouse e troca de imagens; 5. A arquitetura 
Cliente/Servidor armazena todas as imagens dos 
pacientes com suas respectivas anotações; 6. 
Compartilhamento de uma segunda opinião entre 
parceiros de uma rede de Telemedicina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 : Rede de Telemedicina 
 
O fluxo da aplicação compreende: 

1. Aquisição dos dados de um paciente (p.ex. US)  
2. Preparar para transferência de imagen(s) 
3. Conectar a um especialista da rede 
4. Conexão aceita 
5. Transferência de dados 
6. Recepção de dados 
7. Teleconsulta e telediagnóstico 

 
Baseado em Tecnologia de Comunicação 

Interativa, permite a seus usuários realizar 
consultas médicas on-line e off-line: uma mesma 
imagem pode ser trabalhada ao mesmo tempo 
por mais de um médico em diferentes locais ou 
região. Os diagnósticos são realizados com a 
assistência de especialistas e os resultados 
fornecem precisão e garantia para o médico e o 
paciente. 

  
 

 
Figura 3 : Teleconsult interface do usuário 

 
Discussão e Conclusões 
 

A plataforma está sendo utilizada 
atualmente entre as instituições autoras deste 
artigo e a FhG-IGD, aonde todos participam da 
especificação e avaliação das adequações 
operacionais. Todas as instituições clientes – os 
hospitais do interior do ES e do RS – também já 
estão participando das discussões e avaliações 
de procedimentos. Nos próximos meses estarão 
recebendo a plataforma e o treinamento para 
iniciar a execução do projeto de demonstração.  
 
Agradecimentos 
 

O conteúdo é de responsabilidade única do 
Projeto @lis-T@lemed e não pode sob 
circunstância alguma ser considerado como 
refletindo a posição da União Européia. 
Agradecemos o Programa @lis-União Européia. 

 
Referência 
 
[1] Kiefer, S., Millan, J., Sakas, G., Sachpazidis, I., 

Steinwachs, K., Brunetti, G., Messina, L.A., 
Evidence Based Telemedicine for Remote and 
Rural Underserved Regions in LA using e-
health Platforms, Submitted by Fraunhofer 
Gesellschaft to the @lis Program of the 
European Comission, a joint project proposal 
of its institutes Fraunhofer Institut für 
Biomedizinische Technik and Fraunhofer 
Institut für Graphische Datenverarbeitung, in 
co-operation with their Latin American and 
European partners, 30 Oct 2002 

 
Contato 
 
Luiz Ary Messina, Rua Castelo Branco 330, 
29100-040, Praia da Costa, Vila Velha, ES, 27-
33291944, messina@iia.com.br ; Marcio Torres, 
Av.Assis Brasil 8450, 91140-000, Porto Alegre, 
RS, 51-33478417, ceta-rs@ceta-rs.org.br ; 
Alexandre Salles, Av.Marechal Campos 1355, 
29042-715, Santos Dumont, Vitória, ES, 27-
33357409, alsales@terra.com.br ; Carlos 
Alexandre Polanczyk, Rua Prof.Annes Dias 285, 
90020-090, RS, 51-3214.8439, 
cap@santacasa.tche.br  
 

 

Centro de  
Telemedicina 

Arquitetura Cliente/Servidor 

Médicos conectados em 
rede 

 

Médico cliente  
solicita ajuda de 
 um especialista 

Médico 
especialista 

 

CBIS’2004 1156

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo : Os métodos educacionais convencionais aplicados no processo de ensino aprendizagem 
mostram ser insuficientes diante das dificuldades de crianças com necessidades de instrução especial. 
Estes métodos tradicionais falham em ensinar tais crianças que já deveriam estar alfabetizadas, mas que 
ainda não alcançaram os níveis de conhecimento que são esperados normalmente. Sendo assim, o jogo 
que será apresentado visa auxiliar essas crianças, através de métodos lúdicos que possam envolve-las, a 
fim de que adquiram brincando os conhecimentos considerados necessários para sua faixa etária, o que 
elevará a sua autoestima, e permitirá sua inclusão no ensino regular. 
 
Palavras-chave : Jogos Computadorizados, Computação Gráfica, Deficiência no aprendizado, Jogos 
Educativos. 
 
Abstract : The current educational methods, typically applied on the reading and writing teaching process, 
have shown to be a difficulty for children with Special Education needs. These methods often fail in teaching 
such children who, many times,  should already be able to read and write, considering the expected level of 
apprenticeship. Thus, the computerized game that will be presented on this paper was developed with the 
objective of helping these children, by applying playful methods which entertain them, with the purpose of 
teaching by playing. Such methods help children with Special Education needs to improve their self-esteem, 
resulting in an effective social integration. 
 
Key-words : Computer Games, graphical computation, deficiency in the learning, educative games. 
 
Introdução 
 

Experiências realizadas nos Estados 
Unidos mostram que as crianças com deficiência 
no aprendizado podem chegar a 30% [1]. Elas 
possuem integridades emocionais, motoras, 
sensoriais e intelectuais, mas não conseguem 
aprender do modo usual. Podem ainda 
apresentar uma pequena descoordenação motora 
bem como um certo grau de distúrbio emocional. 
Essa deficiência no aprendizado, conhecida como 
fenômeno de envolvimento múltiplo, precisa ser 
considerada nos diagnósticos e nas terapias 
educacionais [2]. Mas deficiência no aprendizado 
não significa incapacidade de aprender. A 
engenharia biomédica tem contribuído com a 
possibilidade de conciliar conhecimentos 
multidisciplinares a fim de atender as dificuldades 
de diversas áreas, auxiliando principalmente 
através de sua ênfase na transdução [3]. Com 
modelos de engenharia biomédica do cérebro, 
define-se um sistema transdutor como sendo 
“estruturas que transformam uma forma de 
energia em outra”. Uma das características das 
crianças com deficiências no aprendizado é a 
falta moderada de coordenação motora que 
freqüentemente afeta a aquisição de habilidades 
comuns. Os especialistas em diagnósticos e o 
educador precisam perceber onde se concentram 
as dificuldades da criança com relação a 

disfunção motora e até onde isso afeta no seu 
aprendizado, para que possam ser aplicados 
procedimentos educacionais diferenciados. 
Pesquisas na Área de Deficiência no Aprendizado 
têm sido realizadas no Instituto de Distúrbios da 
Universidade NorthWestern há mais de 50 anos, 
onde um trabalho foi desenvolvido com crianças 
com deficiência no aprendizado, envolvendo 
conceitos de engenharia biomédica, psicologia, 
neurologia, psiquiatria, educação e patologia da 
linguagem [2]. Esse trabalho mostra que as 
mesmas metodologias não devem ser aplicadas a 
todas as crianças. Ao contrário, os autores 
afirmam que cada criança apresenta um 
problema com características individuais. 

O lúdico influencia no desenvolvimento da 
criança, e com os jogos ela aprende a agir, tem 
sua curiosidade estimulada, adquire iniciativa e 
autoconfiança, proporcionando o 
desenvolvimento da linguagem, do pensamento e 
da concentração [4]. Na concepção piagetiana, os 
jogos têm dupla função: consolidar os esquemas 
já formados e dar prazer ou equilíbrio emocional à 
criança. Sendo assim, a utilização dos jogos 
educativos no processo de ensino aprendizagem 
tem sido cada vez mais explorada, por possuir um 
valor pedagógico muito particular.  

Para que haja atratividade, os jogos 
computadorizados devem apresentar uma 
interface que proporcione integração com o 

CBIS’2004 1157

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



usuário de forma acessível e intuitiva [6]. Devem 
possuir também elementos como a existência de 
regras, garantir a absorção do participante, 
permitir a criatividade, possibilitar que a criança 
veja o resultado de sua ação de maneira imediata 
[5], entre outras. 

Um dos objetivos da leitura é adquirir 
significado da palavra escrita, num determinado 
contexto onde ela está inserida num discurso. 
Utilizamos nesse jogo uma característica 
particular do letramento, colocando a criança num 
ambiente familiar, através da preparação de 
receitas culinárias dentro de uma cozinha. O jogo 
permite que ela seja confrontada com a leitura 
num contexto familiar, auxiliando-a a adquirir 
capacidades lingüísticas entre as quais a de 
identificar as iniciais formadoras das palavras, 
ordenar vogais e consoantes combinado-as sem 
omitir ou inverte-las.  

O computador deve ser uma ferramenta de 
complementação, de aperfeiçoamento e de 
possível mudança na qualidade do ensino. O 
Software Educativo deve satisfazer padrões para 
que a produção possa ser maximizada com um 
mínimo de recurso, podendo ser classificado em 
três categorias: instrução auxiliada por 
computador, aprendizagem por descoberta, e 
ferramentas educacionais tanto para o aluno 
como para o professor [5]. 

O jogo apresentado neste trabalho se 
insere na categoria aprendizagem por 
descoberta, sendo que o aprendiz por tentativas e 
erros, adquire os conhecimentos necessários. 

A inscrição do jogo no e-learning facilita 
também a aprendizagem devido a atração que o 
computador e a internet exerce sobre as crianças 
em geral. 
 
Metodologia 

 
O jogo que apresentamos chama-se A 

Cozinha da Meg e possui como cenário uma 
cozinha, onde os ingredientes são solicitados ao 
aprendiz com o objetivo de ajudar Meg a fazer o 
doce escolhido por ele.  

O jogo foi desenvolvido utilizando recursos 
do flash para animar objetos desenhados no 
Photoshop, e complementado com uma narrativa 
que interage com o aprendiz. 

Ao iniciar o jogo o aprendiz escuta uma 
música de boas vindas com apresentação da 
Meg, e dos doces que podem ser preparados por 
ele. Após selecionar entre as opções, uma tela 
com todos os ingredientes da receita é 
apresentada para uma breve visualização, com 
Meg lendo cada um dos ingredientes. 

Meg solicita os ingredientes um a um, e o 
aprendiz deve com um clique abrir a porta do 
armário marcada com a inicial do ingrediente 
solicitado. Há sempre três portas, sendo uma com 
a inicial correta, outra com uma das letras 

formadoras da palavra e ainda outra com uma 
letra não pertencente a palavra. 

Ao escolher a porta correta, exemplo: porta 
U (se o ingrediente solicitado for UVA), uma nova 
tela é apresentada com uma visão interna do 
armário, conforme Figura 1, com o desenho de 
um pote contendo o ingrediente correto, e outros 
dois potes contendo ingredientes que possuem a 
mesma inicial, mas que de forma alguma seriam 
colocados no doce que está sendo preparado. 
Exemplo: URSO e UNHA. 

Ao selecionar o ingrediente correto o 
aprendiz retorna a tela da cozinha da Meg, e 
coloca o ingrediente num compartimento da 
esteira, o qual deslizará e cairá na tigela sendo 
misturado. E então Meg pede o próximo 
ingrediente.  

Ao selecionar um ingrediente incorreto, 
quando o mesmo cair na tigela, a massa fermenta 
até explodir e sujar toda a tela (Figuras 2 e 3). 
Meg lamenta e então dá outra chance ao 
aprendiz. Depois de todos os ingredientes 
colocados na tigela, Meg bate todos os 
ingredientes e leva a massa até o forno para 
assar e apresenta o doce pronto (Figura 4). 

O Flash MX foi escolhido como principal 
ambiente de trabalho para esse jogo, pois seu 
uso é simples para gerar animação de interfaces 
gráficas. O termo animação, no contexto da 
computação gráfica e dos jogos por computador, 
se refere a qualquer alteração em uma cena em 
função do tempo, onde a posição, forma, cor, 
iluminação, material, transparência, entre outras, 
são passíveis de modificações. Cada ingrediente 
do jogo utiliza o recurso botão do flash que 
contem comportamentos que respondem quando 
clicados. Foi utilizado ainda o recurso máscara 
para alternar entre as etapas do jogo. A 
programação foi implementada com recursos do 
ActionScript que proporcionam o desenvolvimento 
de aplicações interativas, com rotinas de ação, 
eventos e interpolações de forma e movimento da 
personagem e dos objetos, os quais foram 
definidos nos keyframes das timelines. Foram 
criados também clipes de filme para executar os 
efeitos de sonoplastia do jogo, e o recurso guia 
de movimento, para que o ingrediente colocado 
no recipiente pelo aprendiz, desça pela rampa do 
cenário. 

Além do Flash também foi utilizado o 
Photoshop 7.0, uma tecnologia indispensável em 
computação gráfica. Para o plano de fundo do 
cenário da cozinha, foi utilizado o recurso filtro 
extrusão em blocos, e para os demais objetos e 
personagem foram utilizados os efeitos de 
camada Bevel and Emboss e Drop Shadow, entre 
outros.  

O jogo encontra-se disponível na internet e 
com um rápido download o torna acessível a 
todos, podendo auxiliar educadores, pais e as 
crianças de um modo geral. 
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Resultados 
 

A disponibilidade do plug-in do flash em 
grande parte dos PCs hoje em dia, mostra o atual 
crescimento dessa tecnologia, sendo a mesma 
compatível com diversas plataformas, como 
Windows, Mac/OS, Linux, entre outras. Ele 
possibilita a criação de conteúdos interativos e 
com impactos relevantes quando se usa de 
criatividade, como o apresentado na Figura 3, que 
mostra a tela do micro suja quando o aprendiz 
seleciona o ingrediente errado. O flash 
proporcionou uma capacidade multimídia com 
efeitos consideráveis de som, movimento e 
muitos outros, para a produção de ótimos 
resultados. O mesmo também possibilitou o uso 
de imagem vetorial, a qual permite ser 
dimensionada sem alteração da sua qualidade. 

Os recursos do Photoshop permitiram a 
criação e o desenvolvimento de tarefas de forma 
rápida e fácil, como a composição das paisagens, 
montagem e tratamento das imagens (Figuras 1 a 
4), correção de falhas nas imagens, aplicação de 
estilos em textos, etc., obtendo resultados de 
altíssima qualidade, possibilitando gerar 
extensões de arquivos gráficos compactados. 
 

 
Figura  1 - Imagem interna do armário onde o 
aprendiz selecionará o pote com o ingrediente 
solicitado. 
 

 
 
Figura  2 - Ingrediente selecionado descendo pela 
esteira. 
 

 
 
Figura  3 - Ao cair o ingrediente errado a massa 
fermenta e suja a tela. 

 
 
Figura  4 - Doce pronto apresentado no final do 
jogo. 
 
Discussão e Conclusões 
 

Segundo Passerino [5], os jogos devem 
apresentar as seguintes características: 

• contar com representações virtuais 
coerentes; 

• dispor de quantidades de informações que 
podem ser apresentadas de maneiras diversas 
(imagens, texto, sons, etc.), numa forma clara 
objetiva e lógica; 

• exigir concentração e uma certa 
coordenação e organização por parte do usuário. 

• permitir que o usuário veja o resultado de 
sua ação de maneira imediata facilitando a auto-
correção (afirma a autoestima da criança); 

• trabalhar com a disposição espacial das 
informações, que em alguns casos podem ser 
controladas pelo usuário; 

• permitir um envolvimento homem-máquina 
gratificante; 

• ter uma possibilidade infinita na repetição de 
exercícios; 

• estimular a criatividade do usuário, 
incentivando-o a crescer e tentar, sem se 
preocupar com os erros; 

Do mesmo modo, também Battaiola [6], 
descreve três componentes básicos para o 
sucesso de um jogo, os quais devem estar 
associados à uma combinação perfeita destes 
componentes conforme apresentados a seguir: 

• enredo - que envolve a interação com 
pedagogos, psicólogos e especialistas no assunto 
a ser focado pelo jogo. 

• interface interativa – que envolve aspectos 
artísticos, cognitivos (obedecendo a critérios 
pedagógicos) e técnicos, como a rapidez de 
resposta, trilhas sonoras, etc., e em termos de 
implementação, deve se considerar também o 
ambiente gráfico a ser utilizado. 

• motor – engloba aspectos computacionais e 
interatividade com o usuário. 

O jogo que apresentamos tem as 
características descritas por Passerino [5] e 
Battaiola [6], pois dispõe da integridade de sons, 
imagens e textos, permitindo que o usuário veja o 
resultado imediato de sua ação, possibilitando 
também um envolvimento homem-máquina 
gratificante. Possui uma interface interativa que 
envolve aspectos artísticos e técnicos com 

UNHA 
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rapidez de resposta, trilhas sonoras e ambiente 
gráfico atrativo, englobados com diversos 
aspectos computacionais. 

Nesse artigo foi utilizada a expressão 
capacidade lingüística, relacionado-a com a 
criança ser capaz de entender as linguagens de 
leitura e escrita. Com a supervisão de uma 
pedagoga pudemos atender a algumas dessas 
capacidades lingüísticas. Por exemplo, quando 
são exibidos todos os ingredientes no início do 
jogo o aprendiz pode visualizar as palavras 
montadas, dando um significado mais real para 
cada uma delas. 

O jogo foi desenvolvido em flash, pois a 
maioria dos “browsers” hoje em dia, possui o 
“plug-in Flash Player” embutido em seus 
programas, o que torna o uso do Flash disponível 
na maioria dos microcomputadores.  

Esse jogo poderá auxiliar o professor a 
ajustar a sua abordagem, em lugar de esperar 
que a criança se adapte a seus métodos de 
ensino, controlando certas variáveis 
comportamentais, enquanto ativa ou manipula 
outras, pois o modo pelo qual essas crianças são 
ensinadas pode determinar se aprendem ou não. 

Crianças com deficiência no aprendizado 
constituem um desafio em matéria de diagnóstico 
e educação e é imperativo que a comunidade de 
especialistas envolvidos enfrentem esse desafio. 
Somente então esse número substancial de 
crianças receberá os benefícios aos quais tem 
direito. Somente então lhes serão oferecidos os 
meios pelos quais possam realizar o seu 
potencial e desempenhar o seu justo papel na 
sociedade. 
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Introdução 
 

O HealthNet, um sistema de apoio à 
segunda opinião em saúde, é atualmente um dos 
instrumentos de apoio ao Programa de Saúde da 
Família (PSF) em Pernambuco, a partir da Rede 
de NUTES – Núcleos de Telesaúde de 
Pernambuco. Neste artigo, é apresentado o 
processo de evolução deste sistema para permitir 
a formação de uma ampla rede de cooperação 
em saúde baseada em Web Services, com a 
integração de serviços de vídeo digital sobre uma 
infra-estrutura que envolva qualidade de serviço e 
redes de alta velocidade. 
 
Metodologia 
 

O sistema HealthNet [1] é um dos 
instrumentos de segunda opinião da Rede de 
NUTES. A primeira versão do sistema 
disponibiliza o serviço de telediagnóstico. Este 
serviço possibilita que agentes de saúde, que se 
encontram em unidades de saúde, solicitem a 
profissionais de saúde especialistas de centros de 
referência, apoio no diagnóstico e conduta 
terapêutica de seus pacientes em um ambiente 
store-and-foward na Internet utilizando uma base 
de dados centralizada. A segunda versão do 
HealthNet, que encontra-se em desenvolvimento, 
tem seu escopo ampliado em diversos aspectos, 
tanto em termos de funcionalidades quanto de 
tecnologias empregadas. O conceito de segunda 
opinião é estendido, ele englobará o 
telediagnóstico e a cooperação em saúde através 
de serviços on-line e em tempo real. O serviço de 
segunda opinião em saúde possibilitará que um 
profissional de saúde inicie uma discussão sobre 
um caso clínico com um consultor ou 
simultaneamente com vários outros profissionais 
de saúde consultores, que nesta instância serão 
considerados colaboradores. O objetivo da 
segunda opinião em saúde pode variar da busca 
em conjunta de um parecer final sobre o caso ou 
a simples discussão deste para fins educacionais. 
Prevê-se a utilização desse serviço em redes de 
maior velocidade, possibilitando a utilização tanto 
de ferramentas assíncronas de cooperação (E-
mail, Fóruns, etc.) quanto síncronas (Chats, 
Videoconferência, Anotações em Vídeo, etc.). A 
segunda versão do HealthNet continuará com a 

abordagem Web e fará uso dos serviços providos 
pelo Projeto Infravida. Este projeto coordenado 
pelo Centro de Informática da UFPE em 
colaboração com outros estados brasileiros, e 
financiado pelo CNPq, propõe a construção de 
uma infra-estrutura de vídeo digital para 
aplicações de telesaúde. A arquitetura proposta é 
baseada em Web Services [2] onde os serviços 
serão acessados via interface descrita em WSDL 
(Web Service Description Language), que é 
baseada em XML. Os serviços propostos pelo 
Infravida, e que serão integrados ao HealthNet, 
incluem: Controle de Acesso, Suporte ao 
Trabalho em Grupo, Vídeo sob Demanda, 
Videoconferência, Anotações em Vídeo e 
Integração de Dados. Esta arquitetura possui 
baixo acoplamento entre os serviços e o sistema, 
facilitando reuso. Dentre os benefícios chaves de 
utilização de Web services, podem ser citados: 
interoperabilidade dinâmica de negócios, 
padronização das especificações, integração de 
sistemas legados, softwares como serviços, 
acessibilidade e eficiência. Os serviços 
implementados são publicados em um diretório 
de serviços, UDDI (Universal Description, 
Discovery and Integration directory) e acessados 
através do protocolo SOAP (Simple  Object Acess 
Protocol) que trabalha sobre protocolos padrões 
como HTTP e SMTP.  

A nova arquitetura do HealthNet propõe, 
também, uma base de dados distribuída. Assim, 
cada parceiro de médio a grande porte poderá ter 
sua própria base dados que será gerenciada por 
um ou vários servidores centrais. Estas bases de 
dados poderão ser integradas com Prontuários 
Eletrônicos do Paciente (PEP) de instituições 
participantes. Esta integração será feita por um 
dos serviços do Infravida, o de integração de 
dados, que possibilitará diferentes modelos de 
dados relacionados às bases distribuídas serem 
vistos pelo HealthNet com um mesmo conjunto de 
dados importantes para o funcionamento do 
sistema. A Figura 1 apresenta uma visão geral da 
integração do HealthNet com os serviços 
propostos pelo Infravida via Web Services.  
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Figura  1 – Arquitetura de Integração do sistema 

HealthNet pelo Projeto InfraVida. 
 
Resultados 
 

Estão sendo feitos os primeiros testes 
interligando o HealthNet com os módulos de 
Controle de Acesso (CA) e de Suporte ao 
Trabalho em Grupo (STG) do projeto Infravida. O 
módulo de CA provê um serviço cujo objetivo é 
restringir e validar o acesso dos usuários 
referentes às operações do sistema. A 
autorização de operações é realizada através de 
perfis associados aos usuários. Cada perfil tem 
serviços referentes a ele e as operações dos 
serviços ao qual terá acesso. O módulo de STG é 
um módulo cujo objetivo é dar suporte à interação 
entre os participantes de uma Segunda Opinião. 
Cada evento oriundo da aplicação cliente gera 
uma nova pendência ou a resolução de uma 
existente. No teste realizado, os usuários são 
autenticados no CA e o menu inicial do sistema é 
montado com base em seus perfis. Antes de 
executar qualquer operação, o sistema consulta o 
CA para verificar se o usuário está autorizado a 
executá-la. Para integração do STG foram 
tomados como eventos que geram pendências 
algumas atividades do sistema como o envio de 
um pedido de telediagnóstico e de um parecer. A 
notificação é dada por email e, ao se autenticar, o 
sistema mostra ao agente a sua lista de 
pendências. 

O HealthNet está instalado no NUTES-
HC e os módulos de CA e STG estão instalados 
no Centro de Informática, eles estão interligados 
através da rede interna da UFPE, em uma 
velocidade de 10Mbps. 
 
Discussão e Conclusões 
 

Este projeto tem como principal objetivo a 
validação de uma arquitetura de sistema de 

segunda opinião em saúde aberta, com 
possibilidade de integração de serviços via Web 
services. A segunda versão do HealthNet 
viabilizará a formação de uma ampla rede de 
cooperação em saúde, englobando grandes 
Centros de Referência no Estado do Pernambuco 
fornecendo o suporte a assistência básica, 
representada pelos PSFs. Tanto redes de baixa, 
quanto de alta velocidade, farão parte da infra-
estrutura que dará suporte a esta rede. A 
utilização de Web services, agrega valor ao 
HealthNet na medida em que requisitos como 
reusabilidade, portabilidade, extensibilidade 
podem ser alcançados, além de ampliar as 
possibilidades de cooperação entre os 
profissionais usuários do sistema. Os primeiros 
testes efetuados já apontam para a 
exeqüibilidade do projeto. Um maior número de 
testes, incluindo o restante dos serviços 
desenvolvidos pelo Infravida, precisam ser 
efetuados para a completa validação. Questões 
como eficiência, confiabilidade e segurança serão 
avaliadas. 
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Resumo  - O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema computacional para recuperação 
de imagens baseada em conteúdo, denominado SRIM - Sistema de Recuperação de Imagens Mamográficas. O 
SRIM tem como objetivo permitir a recuperação de imagens em um banco, considerando-se similaridades em 
relação a uma imagem dada, servindo, assim, como base de apoio para agilizar avaliações de imagens 
mamográficas com características específicas. O sistema pode ser utilizado também como ferramenta de apoio 
para o desenvolvimento de pesquisas, ajudando a agilizar o processo de seleção de imagens com casos de 
interesse, além de servir como ferramenta de ensino (treinamento de diagnóstico médico).  
 
Palavras-chaves : recuperação de imagens por conteúdo, mamografia, diagnóstico auxiliado por computador. 
 
Abstract : This paper presents the development of a computational system for Content-Based Image Retrieval - 
called SRIM - Retrieval System for Mammographic Images. It's objective is to allow the retrieval of images in a 
digital database, based on similarities with a given image. It's goal is to serve as an aid in the evaluation of 
mammographic images with specific characteristics. The system may be also used as a tool to aid research, 
helping in selecting images for cases of interest, and as a teaching tool (medical diagnostic trainning). 
 
Key-words : image retrieval based content,  mammograpy, Computer-Aided Diagnosis (CAD). 
 
 
1. Introdução 
 

O câncer de mama é o que mais mata 
mulheres em todo o mundo. No Brasil, de acordo 
com estatísticas do Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), a principal causa mortis por câncer feminino 
é o câncer de mama [1]. Esquemas computacionais 
de auxílio ao diagnóstico (CAD - “Computer-Aided 
Diagnosis”) são desenvolvidos para tentar fornecer 
ferramentas que ajudem na detecção precoce da 
doença, chamando a atenção do radiologista para 
áreas da imagem que podem conter algum achado 
radiológico. Tais esquemas utilizam primariamente a 
imagem mamográfica como fonte de dados. Com 
esse fim, muitas pesquisas têm sido feitas para 
possibilitar o desenvolvimento de técnicas para 
esquemas CAD.  

Um dos problemas no desenvolvimento de 
CAD é a formação de um conjunto de imagens para 
teste que deve conter grande quantidade de casos 
com as estruturas procuradas pelas técnicas 
desenvolvidas. Dentro desta questão, um desafio 
particular é a recuperação de imagens adequadas 

para testes específicos. Assim, é interessante 
permitir a busca por imagens que sejam 
semelhantes a um determinado padrão fornecido. 
Isso é possível pela comparação feita entre os 
aspectos da imagem fornecida e as imagens 
armazenadas em bancos de dados criados para 
esta finalidade. Neste caso, o interesse do usuário 
está em buscar imagens semelhantes a um caso 
específico e, portanto, as buscas devem ser feitas 
por semelhança e não como no processo 
convencional de busca textual, que compara 
parâmetros do usuário com valores de atributos 
armazenados. As técnicas que permitem esse 
desenvolvimento são conhecidas na literatura como 
Recuperação de Imagens baseada em Conteúdo 
(CBIR- Content-Based Image Retrieval).  

Com base nos aspectos comentados, então, 
a finalidade desse artigo é mostrar um trabalho 
desenvolvido para a construção de um sistema de 
recuperação de imagens mamográficas a partir de 
algumas características, discutindo os primeiros 
resultados obtidos com este sistema.    
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2. Materiais e Métodos 
  

O SRIM faz parte de um esquema CAD 
(Computer-Aided Diagnosis) em desenvolvimento no 
Laboratório de Análise e Processamento de 
Imagens Médicas e Odontológicas (LAPIMO) do 
Departamento de Engenharia Elétrica da 
EESC/USP. Em paralelo ao desenvolvimento do 
SRIM está sendo alimentado um banco de imagens 
mamográficas, que atualmente conta com cerca de 
3300 imagens. Todas elas foram digitalizadas com 
resolução espacial de 75 µm ou 150 µm e com 
resolução de contraste de 12 bits (4096 níveis de 
cinza) em scanners laser. O banco de imagens 
utilizado [2][3][4] possui imagens com características 
variáveis em termos de idade de paciente, 
densidade e achados mamográficos 
(microcalcificações, calcificações, nódulos, 
densidades assimétricas), além de imagens de 
mamogramas normais. 

As buscas baseadas em conteúdo da 
imagem são feitas por aproximações, não existindo 
uma busca exata em relação a determinado(s) 
parâmetro(s). Em outras palavras, serve como um 
filtro de informação e pretende reduzir o espaço de 
busca para o usuário, que terá que descartar as 
recuperações falsas e selecionar aquelas imagens 
que lhe interessam [5]. O maior desafio nessa 
abordagem é determinar o conjunto de 
características que descrevem o conteúdo da 
imagem adequadamente. 

Para que possam ser efetuadas consultas 
baseadas em conteúdo é mais interessante que as 
imagens sejam processadas e analisadas 
automaticamente, de forma a permitir a extração de 
características particulares de cada imagem. As 
características devem ser representativas de 
propriedades expressas na própria imagem, 
permitindo, assim, seu uso para o processo de 
indexação e sua recuperação. Podem ser usadas 
características de forma, cor, textura e propriedades 
estatísticas, representando o comportamento mais 
global ou alguma parte específica da imagem [6] [7].  

No presente trabalho foi implementado um 
sistema para fazer busca por conteúdo baseado na 
densidade e na área da mama. Algoritmos de 
processamento digital de imagens (reconhecimento 
de padrões) [8] foram desenvolvidos para extrair 
essas características e armazená-las devidamente.  
Cada nova imagem adicionada ao Banco de 
Imagens é processada para a extração de suas 
características, de acordo com os mecanismos de 
extração implementados. Para se fazer uma nova 
consulta, é necessário primeiramente selecionar 
uma imagem de referência, e extrair suas 
características. Depois, é executado o processo de 

consulta por similaridade de conteúdo, conforme o 
esquema da Figura 1. 
 

 
 
Figura1- Esquema geral de funcionamento do SRIM. 
 

Uma etapa muito importante é a extração de 
características da imagem, pois elas sintetizam as 
suas propriedades inerentes, sendo então utilizadas 
na criação de índices para recuperação de imagens 
similares, que são armazenados no banco de dados. 
A estrutura de indexação permite que o sistema 
gerenciador da base consiga armazenar ou 
recuperar as imagens que satisfaçam a consulta. 

Neste trabalho, a primeira característica a 
ser extraída foi a densidade geral da mama. Neste 
caso, essa densidade foi computada analisando-se 
a mama toda. Foi realizada uma varredura na área 
pertencente à mama e calculada a média de níveis 
de cinza referente aos pixels que pertenciam apenas 
à mama. O fundo da imagem foi descartado através 
de um algoritmo que recorta a área que 
efetivamente contém estruturas mamárias, 
desenvolvido anteriormente [9]. Outra característica 
extraída foi a área da mama, que foi calculada 
considerando-se a quantidade de pixels da área 
segmentada através do algoritmo de eliminação do 
fundo [4].  
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As consultas por similaridade podem ser 
feitas por abrangência ou considerando os vizinhos 
mais próximos. A consulta aos vizinhos mais 
próximos busca as N imagens mais similares à 
imagem dada (de referência), sendo que N é um 
parâmetro que define a quantidade de imagens a 
serem buscadas. Já a consulta por abrangência 
busca todas as imagens que diferem da imagem de 
origem (referência) até um limite estabelecido 
previamente [6].  

Foi implementada a busca aos vizinhos mais 
próximos. É dada uma imagem de referência, e a 
partir daí são recuperadas as N imagens mais 
semelhantes à imagem dada, de acordo com as 
características adotadas (densidade e área). 
 
3. Resultados e discussões 
 

Os extratores de características globais 
desenvolvidos levam em consideração a imagem 
mamográfica toda, e obtêm as propriedades 
relacionadas à densidade e à área da mama.  

 

A Figura 2 mostra um exemplo de imagem de 
referência utilizada como modelo para a 
recuperação. 

 
 

Figura 2- Imagem Original 
 

A partir da imagem original (de referência) é 
feita então a busca pelos N vizinhos mais próximos. 
No exemplo da Figura 3, tem-se N=10, ou seja, 
encontram-se as 10 imagens mais semelhantes à 
imagem de referência (Figura 2) de acordo com as 
características de densidade.  
 

 
 

Figura 3- Busca por densidade 
 

A Tabela 1 mostra os valores que dão a 
medida do grau de similaridade entre a imagem 
original e as imagens resultantes da busca. Estão 
ordenados do menor para o maior, ou seja, da 
imagem mais semelhante à de referência até a 
menos semelhante, entre as 10 mais similares 
encontradas. Os dados mostrados correspondem à 
diferença entre o valor da intensidade média dos 
pixels que compõem a área da mama de cada 
imagem e a mesma média relativa à imagem de 
referência. 

 
 
 
 

Tabela1 – Tabela de valores de diferença entre as 
imagens resultantes e a referencial 
(parâmetro: densidade da mama) 

 
Imagem Diferenças 

Calculadas 
1 77,244 
2 97,936 
3 99,458 
4 139,143 
5 193,373 
6 223,329 
7 232,619 
8 276,068 
9 295,895 
10 317,047 

CBIS’2004 1165

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



No segundo exemplo, mostrado na Figura 4, 
dada a imagem de referência (Figura 2) tem-se a 

busca considerando-se a propriedade que 
caracteriza a área da mama. 

 

 
 

Figura 4- Busca por área 
 

A Tabela 2 mostra as diferenças calculadas 
que medem o grau de similaridade entre a imagem 
original (referência) e as imagens resultantes da 
busca levando em consideração a área da mama. 
Os valores mostrados nessa tabela correspondem à 
diferença entre o número de pixels que compõem a 
mama de cada imagem e o total correspondente à 
imagem referencial. 

 
Tabela 2 – Tabela de valores de diferença entre as 

imagens resultantes e a referencial  
(parâmetro: área da mama)  

 
Imagem Diferenças 

Calculadas 
1 4038 
2 14850 
3 14897 
4 17625 
5 17687 
6 17902 
7 36166 
8 39243 
9 74988 

10 82706 
 

O resultado apresentado mostra imagens de 
mamas com tamanhos (áreas) mais próximos à 
imagem de origem. 

Somente com dados do tipo textual não 
seria possível fazer buscas por imagens que tenham 
alguma propriedade semelhante, ou seja, avaliando 

o conteúdo da imagem, e chegar a obter, por 
exemplo, N imagens mais semelhantes a uma 
imagem dada.  
 
4.  Conclusão 
 

Foi criada uma base de dados 
complementar à base de imagens já desenvolvida 
em nosso grupo [2][3][4].  

As consultas por similaridade têm tornado as 
buscas por conteúdo possíveis, e sendo aplicadas a 
todo tipo de área, como imagens de sensoriamento 
remoto [10], imagens médicas [11], imagens de 
objetos [12], principalmente tratando características 
de texturas, forma e cor [12] [13]. 

Os resultados mostraram que o 
desenvolvimento do SRIM permite uma maior 
facilidade para futuros testes de novos algoritmos de 
processamento de imagens e de algoritmos de 
esquemas CAD para a mamografia, proporcionando 
uma maior agilidade na busca por imagens e 
informações de interesse, além de auxiliar no ensino 
para treinamento e análise de diagnósticos médicos.   

As duas características utilizadas, embora 
sejam básicas, conseguem mostrar o potencial para 
a recuperação de imagens mamográficas. Novas 
características estão sendo pesquisadas para 
possibilitar consultas mais elaboradas e o 
melhoramento do sistema. 

O próximo passo do trabalho envolve a 
pesquisa de como automatizar alguns processos. 
Por exemplo, como fazer o pré-processamento da 
imagem para encontrar as características 
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desejadas, e melhorar a interface do sistema para 
facilitar a modificação do número de imagens 
resultantes da busca (N) e sua visualização. 
Também será implementada a busca por 
abrangência, e pesquisadas novas características, 
inclusive relacionadas a regiões de interesse da 
mama. 
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Resumo  - As empresas estão continuamente à procura de melhorias no processo decisório. Nesse 
contexto, a implementação de um sistema de custos é fundamental. Entretanto, são poucos os estudos que 
relatam o uso desses sistemas em organizações prestadoras de serviços. Assim, este estudo teve como 
objetivo descrever a implementação de um sistema de custeio baseado em atividades (ABC) no Centro de 
Informações e Análises do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
(HCFMRP/USP), um dos maiores hospitais da América Latina. A implementação desse sistema de custeio 
foi descrita pelo método do “estudo de caso”. Empregou-se o modelo de custos proposto por Martins (2003) 
[1], o qual foi adaptado às condições do hospital. A implementação do método ABC contribuiu para o 
desenvolvimento de um módulo de custos capaz de fornecer informações de confiáveis e com alto grau de 
qualidade ao hospital, demonstrando a importância desse sistema no gerenciamento de organizações 
prestadoras de serviços. 
 
Palavras-chave: Activity Based Costing (ABC), Sistema de Informação, Serviços e Tecnologia. 
 
 
Abstract  - Organizations are always searching for improvements in the decision-making process. In this 
context, the implementation of a costing system is crucial. However there are a few studies related to its 
usage in services industries. In this way, the aim of this study was to describe the implementation of an 
Activity-Based Costing (ABC) System at AIC - Analysis Information Center at the Medical School Hospital 
(HCFMRP/USP) in Ribeirão Preto, one of the biggest hospital in Latin America. The ABC System 
implementation was described employing a case study method. We also carried out this study using the 
costs model proposed by Martins (2003) [1], which was adapted to the hospital conditions. In this way, we 
observed that the ABC system implementation contributed  for developing a costing module able to supply 
reliable and high quality information to the hospital, showing it is important in the management of services-
providers. 
  
Key words: Activity-based costing, Information System, Service Sector and Technology 
 

CBIS’2004 1168

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



 

Introdução 
 

A atual conjuntura global apresenta 
uma crescente necessidade de obtenção de 
informações que forneçam subsídios para a 
tomada de decisão. Devido a essa 
necessidade, cada vez mais se faz 
imprescindível a utilização de sistemas de 
informações capazes de atender os requisitos 
acima citados. Desse modo, ao longo das 
últimas décadas, surgiram vários segmentos 
de desenvolvimento de sistemas de 
informação, que basicamente se enquadram 
em três grupos: Empresas que desenvolvem 
softwares sob medida, que vendem pacotes 
prontos e as que optaram pelo 
desenvolvimento interno. 

 Nos últimos anos, a concorrência no 
setor de desenvolvimento de sistemas de 
informação aumentou consideravelmente, 
forçando a maioria dessas empresas a adotar 
melhores formas de gerenciamento que sejam 
eficazes a ponto de custear mais 
precisamente os serviços e produtos 
oferecidos. É importante estabelecer uma 
relação custo-benefício, uma vez que, uma 
forte característica dos sistemas de 
informação é seu alto custo de implantação.  

A adoção de um sistema de custos 
atende de forma eficiente a estas 
necessidades. Porém, por se caracterizarem 
basicamente como empresas prestadoras de 
serviços, com grande quantidade de custos 
indiretos e fixos, os sistemas de custeio 
tradicionais não atendem de forma adequada 
a esses requisitos. Além disso, muito pouco se 
ouve falar da aplicação de métodos de custeio 
mais sofisticados para essas empresas 
desenvolvedoras de sistemas de informação. 

É absolutamente incorreto dizer-se 
que um método é, por definição, melhor que o 
outro. Na realidade, um melhor do que outro 
em determinadas circunstâncias, para 
determinadas utilizações. De modo geral, as 
empresas de serviços são candidatas ideais 
ao custeio baseado na atividade, mais ainda 
que as empresas de produção. MARTINS 
(2000) [1] e KAPLAN e COOPER (1998) [2]. 

Nesse contexto, o presente trabalho 
teve por objetivo descrever a aplicação do 
Sistema de Custeio Baseado em Atividades 
(Activity Based Costing) no departamento de 
desenvolvimento de sistemas de informação, 
denominado Centro de Informações e 
Análises (CIA), do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 
USP. 

 
Referencial Teórico 

 

Custeio Baseado em Atividades 
(ABC) 

 
Definição 
 
Segundo HANSEN & MOWEN (2001) 

[3], um sistema de Custeio Baseado em 
Atividades (Activity Based Costing - ABC), 
primeiramente rastreia os custos para as 
atividades e, em seguida, para os produtos e 
outros objetos de custo. A suposição 
subjacente a essa definição é que as 
atividades consomem recursos, e os produtos 
e outros objetos de custo consomem 
atividades.  

Para NAGAKAWA (1994) [4], ABC é 
uma metodologia desenvolvida para facilitar a 
análise estratégica de custos relacionados 
com as atividades que mais impactam o 
consumo de recursos de uma empresa. A 
quantidade, a relação de causa e efeito e a 
eficiência e eficácia com que os recursos são 
consumidos nas atividades mais relevantes 
de uma empresa constituem o objetivo da 
análise estratégica de custos do ABC. 

KAPLAN (1998) [2], afirma que o 
modelo ABC é um mapa econômico das 
despesas e da lucratividade da organização 
baseado nas atividades organizacionais. 
Referir-se a ele como um mapa econômico 
baseado na atividade, e não como um 
sistema de custeio, talvez esclareça seu 
propósito. Esse sistema de custeio relaciona 
despesas relativas a recursos com atividades 
e usa geradores de custo da atividade para 
relacionar custos da atividade a objetos. 

Com base nas definições acima, 
pode-se concluir que o ABC é uma 
metodologia de custeio que visa alocar os 
recursos às atividades identificadas para cada 
tipo de organização e o consumo destas 
atividades pelos objetos de custeio. Esse 
sistema tem como propósito a redução das 
distorções provocadas por outros sistemas 
tradicionais de custeio conforme exposto por 
MARTINS (2003) [1]. Tendo seu foco voltado 
principalmente para os custos indiretos, que 
vem aumentando gradativamente devido ao 
avanço tecnológico e o aumento da 
complexidade dos sistemas de produção se 
comparados com os custos diretos. 

 
Etapas de Implementação 
 
MARTINS (2003) [1] propôs as 

seguintes etapas para a implementação do 
sistema de custeio ABC: 

1. Identificação das atividades 
relevantes; 
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2. Atribuição dos custos às 
atividades; 

3. Identificação dos 
direcionadores de custos; 

4. Atribuição dos custos das 
atividades aos produtos. 

 
Etapa1: Identificação das atividades 
relevantes 
 
 Segundo MARTINS (2003) [1], uma 
atividade é uma ação que utiliza recursos 
humanos, materiais, tecnológicos e financeiros 
para se produzirem bens e serviços. É 
composta por um conjunto de tarefas 
necessárias ao seu desempenho. As 
atividades são necessárias para a 
concretização de um processo, que é uma 
cadeia de atividades correlatas, inter 
relacionadas. Ainda de acordo com o 
mesmo autor, num departamento são 
executadas atividades homogêneas, onde o 
primeiro passo é identificar quais destas são 
relevantes. 
 
Etapa2: Atribuição dos Custos às atividades 
 

MARTINS (2003) [1] afirma que a 
atribuição dos custos às atividades deve ser 
feita da forma mais criteriosa possível, de 
acordo com a seguinte ordem de prioridade: 
 Alocação Direta: faz-se quando existe 
uma identificação clara, direta e objetiva de 
certos itens de custos com certas atividades. 
Pode ocorrer com salários, depreciação, 
material de consumo, etc. 
 Rastreamento: é uma alocação com 
base na identificação da relação de causa e 
efeito entre a ocorrência da atividade e a 
geração dos custos. Essa relação é expressa 
através de direcionadores de custos de 
primeiro estágio, também conhecidos como 
direcionadores de custos de recursos (isto é; 
de recursos para as atividades). 
 Rateio: é realizado apenas quando 
não há possibilidade de utilizar nem a 
alocação direta nem o rastreamento; porém 
deve-se ter em mente que, para fins 
gerenciais, rateios arbitrários não devem ser 
feitos. 
 
Etapa3: Identificação dos direcionadores de 
custos 
 

“Direcionador de custos é o fator que 
determina o custo de uma atividade. Como as 
atividades exigem recursos para serem 
realizadas, deduz-se que o direcionador é a 
verdadeira causa de seus custos” (MARTINS, 
2003) [1]. Existem dois tipos de direcionadores 

de custos, os direcionadores de custos de 
recursos e os direcionadores de custos de 
atividades. 
 Os Direcionadores de custos de 
recursos identificam a maneira como as 
atividades consomem recursos e servem para 
custear as atividades, ou seja, demonstram a 
relação entre os recursos gastos e as 
atividades (MARTINS, 2003) [1]. 
 Os Direcionadores de custos de 
atividades identificam a maneira como os 
produtos “consomem” atividades e servem 
para custear produtos (ou outros 
custeamentos), ou seja, indicam a relação 
entre as atividades e os produtos (MARTINS, 
2003) [1]. 
 
Etapa4: Atribuição dos custos das atividades 
aos produtos 

“A última fase de implementação 
consiste em custear os produtos ou serviços 
prestados, uma vez que os custos, as 
despesas e as atividades relevantes já foram 
identificados, bem como seus direcionadores 
de recursos e direcionadores de atividades 
(MARTINS, 2003) [1]”. 
  
Custos no Setor de Serviços e Tecnologia: 
 
 Com a globalização e o avanço 
tecnológico, o setor de serviços sofreu 
crescimento intensivo. Esse crescimento, 
aliado a forte concorrência fez surgir a 
necessidade de implantação de um sistema de 
custos que possibilitasse a geração de 
informações para a tomada de decisão. 
 De acordo com KAPLAN e COOPER 
(1998, p. 251) [2], “os gerentes de empresas 
de serviços precisam de informações para 
melhorar a qualidade, pontualidade e 
eficiência das atividades que executam, além 
de compreender precisamente o custo e a 
lucratividade de cada um de seus produtos, 
serviços e clientes”. 

Vários métodos de custeio tradicionais 
foram utilizados na tentativa de atender a esse 
requisito, porém alguns deles geravam 
informações muito distorcidas provocadas 
principalmente pela grande quantidade de 
custos indiretos. Na tentativa de melhorar 
essas informações é que passou a ser 
utilizado o custeio ABC. 
 MARTINS (2000, p.314) [1] afirma que 
“é absolutamente incorreto dizer-se que um 
método é, por definição, melhor que o outro. 
Na realidade, um melhor do que outro em 
determinadas circunstâncias, para 
determinadas utilizações, etc”. 
 Ainda de acordo com KAPLAN e 
COOPER (1998, p.251) [2], “de modo geral, as 
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empresas de serviços são candidatas ideais 
ao custeio baseado na atividade, mais ainda 
que as empresas de produção”. 

 
Caracterização do CIA 

 
O Centro de Informações e Análises 

(CIA) é responsável pelo desenvolvimento, 
gerenciamento e suporte de um sistema de 
informações interno utilizado pelo Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, além de prestar serviços de 

manutenção de equipamentos de informática e 
gerenciamento de uma intranet. 

O CIA conta com uma equipe formada 
com 25 profissionais divididos em seis áreas, 
sendo elas: Diretoria (1 funcionário), 
Gerenciamento de Redes (1 funcionário), 
Administração de Banco de Dados (2 
funcionários), Análise e Desenvolvimento (10 
funcionários), Suporte Técnico (4 funcionários) 
e Manutenção (7 funcionários), como pode-se 
verificar na figura 2. 

 
 
Fonte: CIA / HCFMRP - USP  

 
A Diretoria é o setor responsável pelas tarefas 
gerenciais, coordenação e supervisão dos 
projetos e outros setores do CIA. Cabe ao 
setor de Gerenciamento de Redes o 
monitoramento do desempenho da rede 
(Intranet), sua ampliação com projeção de 
novos pontos ou eventuais modificações em 
sua estrutura. A Administração de Banco de 
Dados tem seu foco voltado principalmente 
para o melhoramento do desempenho do 
banco de dados com a criação de processos 
mais “leves” (melhora de performance) do 
ponto de vista operacional do sistema de 
informações. 

A atividade que melhor caracteriza o 
setor de Análise e Desenvolvimento é a 
Implementação, que consiste na construção 
dos sistemas, podendo ser aplicativos 
específicos e relatórios, além do treinamento 
dos usuários para a utilização destes 
programas. O Suporte Técnico tem como 
função o auxílio aos vários usuários do 
sistema no que diz respeito à funcionalidade 
dos aplicativos desenvolvidos pelo setor de 
análise e desenvolvimento. Por fim, a 
Manutenção consiste no reparo de 
equipamentos de informática utilizados em  

 
 
todo o Hospital, e em alguns casos de 
atendimento a usuários. 

 
Método 

 
O presente trabalho foi realizado por 

meio de um estudo de caso fundamentado no 
modelo de implantação de um sistema de 
custeio baseado em atividades proposto por 
MARTINS (2003) [1], conforme exposto no 
referencial teórico, e adaptado às condições 
do Centro de Informações e Análises do  
 
 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto.  

O passo inicial consistiu no 
esclarecimento do Sistema de Custeio ABC 
para todos os funcionários do CIA. Esse 
esclarecimento constituiu-se de uma breve 
explicação do sistema de custeio, abordando 
as principais vantagens e desvantagens se 
comparado com outros sistemas de custeio, 
como absorção e direto variável. A finalidade 
desse processo foi a busca do 
comprometimento dos funcionários com o 
objetivo do trabalho, no qual o apontamento 
das atividades realizadas pelos mesmos era 
de fundamental importância para a qualidade 

 

Diretoria 

Gerenciamento 
de Redes 

Administração 
de Banco de 

Dados 

Análise e 
Desenvolvimento 

Suporte 
Técnico 

Setor de 
Manutenção 

Figura 2: Diagrama do Centro de Informações e Análises 
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e confiabilidade das informações obtidas no 
final da pesquisa. 
 O apontamento das atividades e seus 
respectivos tempos foram feitos com base em 
um software desenvolvido dentro do próprio 
departamento, que continha uma listagem de 
atividades pré-estabelecidas juntamente com 
o Diretor e alguns outros funcionários. Essa 
listagem, porém, ficou aberta a novas 
inclusões que por ventura viessem a ocorrer 
ao longo do período de levantamento de 
informações, que foi estabelecido em 30 dias, 
com início no primeiro dia de Novembro de 
2003, tendo seu término registrado no dia 
trinta do mesmo mês. 
 O levantamento de recursos se deu 
em paralelo com o apontamento das 
atividades e com auxilio, em sua grande 
maioria, de um sistema de informações 
integrado (ERP) com banco de dados 
ORACLE desenvolvido internamente. Os 
recursos são: Salários, telefone, peças para 

reparo, material de consumo, serviço de 
terceiros, aluguel de equipamentos, energia 
elétrica e depreciação.  
 
 Em concordância com o modelo 
proposto, a etapa seguinte consistiu na 
alocação dos recursos às atividades, 
utilizando como direcionador de custos de 
recursos o apontamento de horas das 
atividades. Após o custeamento das 
atividades, surgiu a necessidade de identificar 
os objetos de custos e os direcionadores de 
atividades. Mais uma vez, a consulta ao 
Diretor e outros funcionários do departamento 
se fez necessária. 
 

Apresentação dos Resultados 
 

Recursos Consumidos 

  
 
Do total de recursos consumidos pelo CIA no 

período, a maior parte é referente a salários e 
encargos devido principalmente ao alto capital 
intelectual empregado no departamento. 
  

Atividades Coletadas 
 
Com base no levantamento de dados 

preliminares foi possível classificar as atividades em 
função do número de horas. 

 
Definição dos Objetos de Custos e Macroatividades. 

Em concordância com o Diretor do CIA, as 
atividades foram agrupadas em macroatividades. 
Assim, os resultados podem ser explicados da 
seguinte forma: 

- Recursos: Este primeiro grupo mostra todos 
recursos consumidos pelo departamento ao 
longo do período analisado. 

- Atividades: As atividades foram 
classificadas e agrupadas de acordo 
com os objetos de custos, ou seja, as 
atividades foram relacionadas de 
acordo com seu consumo.  

- Objetos de custos: Foram definidos 
como sendo os serviços oferecidos 
pelo departamento ao Hospital das 
clínicas. 

- Produto final: Esta última etapa é 
definida como sendo o meio como se 
dá o repasse dos objetos de custos 
para os demais setores e 
departamentos da instituição. 

 
Objetos de Custos 
 
 Com base no fluxo comentado acima, 
chegou-se ao valor de cada um dos objetos de 
custos e também ao seu custo-hora.

Salários e Encargos 48.809,78R$              56%
Telefone 287,66R$                   0%
Softwares 532,03R$                   1%
Peças para Reparo 25.089,81R$              29%
Materiais de Consumo 2.199,31R$                3%
Terceiros 851,43R$                   1%
Aluguéis de Equipamento 1.470,20R$                2%
Energia Elétrica 1.243,35R$                1%
Depreciação 6.544,62R$                8%
Total 87.028,19R$              100%

Recursos Consumidos

CBIS’2004 1172

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



 

Obs.: No item Serviço de manutenção de hardware, os valores das peças de reparo foram excluídos 
dos cálculos. As considerações finais tratam este item com maiores detalhes. 
 
Considerações Finais 
 

Algumas considerações e 
recomendações em torno deste trabalho são 
pertinentes, sendo elas: 

1. Apontamento de horas em 
macroatividades: Para implementação 
prática e operacional deste sistema de 
custeio é necessário o agrupamento 
das atividades inicialmente levantadas 
em macroatividades. Isso é 
necessário devido ao alto grau de 
detalhamento desse método de 
custeio, que torna o apontamento de 
horas trabalhoso e demanda custos 
relativamente significantes para ser 
efetuado, deste modo, um 
agrupamento das atividades em 
grupos maiores (macroatividades) 
permite um bom ganho operacional 
relativo a sua implementação. 

 
2. Chegou-se a conclusão de que a 

grande parte dos custos do 
departamento são fixos. Dos serviços 
custeados (objetos) três deles são 
responsáveis por cerca de 92,8% dos 
custos totais do departamento. 

 
3. Cálculo dos custos dos serviços finais: 

Para este trabalho, foi utilizada uma 
visão de empresa prestadora de 
serviços, deste modo chegou-se a 
alguns objetos de custos, porém por 
se tratar de um departamento 
localizado em uma instituição maior 
(hospital), os custos devem ser 
repassados para os usuários através 
das Ordens de Serviço (projeto, redes, 
web, suporte, manutenção, etc). 

 
4. Desenvolvimento de um módulo para 

coleta e cálculo de custos: A estrutura 

e modelo de custos apresentados 
neste projeto servem de base para o 
desenvolvimento de um módulo de 
custos capaz de gerar informações 
pertinentes no ponto de vista 
gerencial. 

 
5. Taxa Horária: As peças de reparo 

foram excluídas do cálculo do custo 
da atividade de manutenção já que 
não podem ser consideradas como 
base para cálculos futuros, uma vez 
que são provenientes de ordens de 
serviços (O.S.) para outros 
departamentos. A taxa horária serve 
de base para comparação entre os 
serviços prestados pelo CIA e 
terceiros. Podendo o gestor, com base 
na comparação de valores, adotar 
medidas mais eficientes ou até 
mesmo optar pela terceirização parcial 
ou total dos serviços. 
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Objetos Custo Horas Taxa Horária
Sistemas de Informação 38.849,39R$              2.053,37            18,92R$                 
Gerenciamento de Banco de Dados 2.993,32R$                65,60                 45,63R$                 
Treinamento 238,73R$                   10,83                 22,04R$                 
Gerenciamento de redes 584,41R$                   24,00                 24,35R$                 
Gerenciamento de Web 340,48R$                   13,95                 24,41R$                 
Serviço de manutenção de Hardware 9.363,18R$                566,42               16,53R$                 
Help Desk 9.294,48R$                596,08               15,59R$                 
Outros Serviços 274,40R$                   12,00                 22,87R$                 
Totais 61.938,38R$              3.342,25            18,53R$                 
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Sistema de informação para clínicas de fisioterapia  e terapia ocupacional 
norte-americanas  
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Resumo –  Os sistemas de informação ainda são pouco difundidos em clínicas de fisioterapia e terapia 
ocupacional norte-americanas, sendo que quase todo o trabalho de preenchimento de prontuários, avaliações e 
fichas de acompanhamento de pacientes é manual. Neste contexto, foi realizada uma pesquisa entre os 
sistemas de informação utilizados para controle de procedimentos em clínicas norte-americanas para identificar 
a necessidade de se desenvolver ferramentas para maximizar a qualidade dos programas de reabilitação. No 
desenvolvimento da pesquisa foram identificadas as principais necessidades das clínicas e quais pontos eram 
mais importantes à intervenção por meio de um sistema informatizado. Assim fora iniciado o projeto M2V 
Therapy, que é um sistema de informação voltado à área de fisioterapia e terapia ocupacional, servindo como 
um prontuário eletrônico dos pacientes (PEP), controlando desde admissão, avaliação, progressão até a alta do 
paciente. Para obter os resultados, a pesquisa foi realizada com o auxílio de 2 clínicas de fisioterapia e terapia 
ocupacional nas cidades de Miami Beach e Sunny Isles Beach, ambas no estado da Flórida nos Estados 
Unidos, que forneceram cases e todas as informações necessárias para  solucionar as reais dificuldades 
enfrentadas pelos profissionais. 
 
Palavras-chave : Fisioterapia, terapia ocupacional, sistema de informação em saúde. 
 
Abstract -  The information systems are still little spread in physiotherapy and therapy occupational clinics North 
Americans, and almost completely the work of completion of handbooks, evaluations and records of patients' 
accompaniment is manual. In this context, a research was accomplished among the information systems used 
for procedures control in North American clinics to identify the need to grow tools to maximize the quality of the 
rehabilitation programs. In the development of the research they were identified the main needs of the clinics 
and which points were more important to the intervention through a computerized system. Like this out initiate 
the project M2V Therapy, that is a procedures  system returned to the physiotherapy and occupational therapy 
area, serving as an computer-based patient record, controlling from admission, evaluation, progression until the 
patient's discharge. To obtain the results, the research was accomplished with the aid of 2 physiotherapy and 
occupational therapy clinics in Miami Beach and Sunny Isles Beach cities, both in the state of Florida in the 
United States, that supplied cases and all the necessary information for us to solve the real difficulties faced by 
the professionals 
 
Key-words : Physical therapy, occupational therapy, information system in health. 
 
 
Introdução 
 

Este artigo tem a finalidade de disseminar 
entre os pesquisadores um maior interesse em 
projetos de sistemas de informação para a área de 
fisioterapia e terapia ocupacional, despertando em 
toda comunidade científica como o setor encontra-
se carente de projetos e pesquisas que visam o 
auxílio e gerenciamento dos procedimentos 
realizados dentro destas clínicas.  

Atualmente, mesmo com a facilidade do 
acesso as mais diversas informações através da 
Internet os fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais têm dificuldades em encontrar 
empresas que forneçam soluções para as clínicas 
em que trabalham, isso se dá pela não 
disseminação destes sistemas de informação nas 
universidades, clínicas e na própria comunidade 
científica, sendo que poucos são os artigos, 
dissertações e teses publicadas em bibliotecas 
digitais acarretando assim o pouco 
desenvolvimento de sistemas de informação por 
empresas privadas neste ramo de atividades. 

Outros fatores analisados para o baixo índice 
de informatização das clínicas são os custos que os 
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais têm 
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sobre o valor dos procedimentos realizados, sendo 
os impostos e despesas operacionais os mais 
relevantes, em conseqüência o baixo lucro também 
contribui para que poucas clínicas utilizem sistemas 
de informação e que poucos profissionais tenham 
uma certa intimidade com processos informatizados 
de reabilitação dos pacientes. 

Diante deste quadro, foi realizada uma 
pesquisa e o desenvolvimento de um projeto para o 
auxílio no gerenciamento dos procedimentos 
realizados dentro das clínicas de terapia física e 
ocupacional. 

 
Metodologia 

 
No projeto foi adotada a metodologia de 

Linguagem Orientada a Objetos com base na 
UML1,  segundo Furlan[1]. 

 
Objetivo 

 
O principal objetivo foi desenvolver um 

sistema de informação em saúde para obter um 
gerenciamento de todos os processos existentes 
nas clínicas, atendendo a realidade, as exigências 
dos planos de saúde, principalmente o Medicare2 e 
o Medicaid3 e a legislação da área de fisioterapia e 
terapia ocupacional estabelecida pelos órgãos 
competentes. 

 
Recursos para o desenvolvimento do projeto 

 
1. Recursos de software 

 
Borland Delphi 7.0 – Enterprise. 
Rational Rose 98 – Ferramenta Case. 
Firebird-1.5.0.4306 – Base de dados. 
Seagate Crystal Reports - 8.5. 
Platinum Erwin 4.0 – Ferramenta Case. 
Windows XP – Professional. 
 

2. Recursos de Hardware 
 
Foram utilizados 4 micro-computadores 

pessoais com configurações básicas para o 
desenvolvimento e testes do projeto. Estes micros 
estavam interligados e simulavam o ambiente de 
uma clínica com uma máquina servidora e 3 
estações de trabalho utilizando-se do ambiente 
operacional Windows. 

 

                                                           
1 UML - Unified Modeling Language 
2 Medicare – Plano de saúde do governo americano voltado à população 
com idade superior a 65 anos. 
3 Medicaid – Plano de saúde do governo americano voltado à população 
de baixa renda. 

3. Recursos de Especialistas na Área de 
Fisioterapia e terapia Ocupacional. 

 
Para auxílio na definição dos processos e 

acompanhamento do projeto foi utilizado o recurso 
de profissionais da área de saúde, sendo 4 
fisioterapeutas (2 brasileiros e 2 norte-americanos) 
e 1 especialista norte-americano em terapia 
ocupacional. 

 
Detalhamento do projeto 
 
Durante a fase de levantamento de dados 

foram realizadas 5 entrevistas com 2 fisioterapeutas 
que atingiram um total de 45 horas, estas 
entrevistas foram realizadas no Brasil, pela 
disponibilidade dos terapeutas, também foram 
necessários muitas horas de ligações telefônicas e 
troca de e-mails para que pudéssemos detalhar 
todo o funcionamento das clínicas, já que o 
desenvolvedor do projeto encontrava-se no Brasil.  
O sistema de informação foi baseado em um plano 
de tratamento e nota de progresso  (física e 
ocupacional) que engloba todas as terapias que as 
clínicas necessitam, utilizando processos 
generalizados, sendo que todos os procedimentos 
foram definidos pelos próprios terapeutas para 
abranger ao máximo todos os itens a serem 
avaliados nas diversas modalidades de reabilitação 
prestadas na clínica. 

A fase de levantamento de dados buscou 
informações sobre todo o projeto do sistema 
proposto, retirando informações a fundo dos 
colaboradores das clínicas a serem automatizadas. 
Estas informações foram tratadas e alteradas de 
forma a atingir os melhores algoritmos para solução 
de todos os problemas existentes. 

O sistema de informação é voltado para a 
área de fisioterapia e terapia ocupacional, que 
compreende todos os setores da clínica, desde 
admissão do paciente, avaliação, progressão física 
e ocupacional, re-avaliação e alta do paciente. 

Para minimizar o trabalho dos profissionais 
de saúde, o projeto traz em sua base de 
conhecimento todo os códigos do CID4 10 e outros 
cadastros como: modificadores, especialidades dos 
médicos e terapeutas, tipo de serviços prestados, 
modalidades de tratamento, principais empresas de 
planos de saúde da região do estado da Flórida e 
metas de reabilitação (goals), muitas destas 
informações foram baseadas  nas padronizações 
adotadas pelo medicare em sistemas 
informatizados.. 

Visando a segurança das informações e o 
atendimento de normas estabelecidas para o uso 

                                                           
4 CID – Classificação internacional de doenças. 
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de softwares na área de saúde, foram 
desenvolvidos processos de auditoria das 
informações, disponibilizando ao administrador do 
sistema informações como: data,  hora e usuário de 
entrada e saída do sistema (login e logoff), 
descrição da operação (inserção, edição, exclusão) 
realizada, usuário, data e hora da que realizou a 
operação. 

Como o sistema é utilizado por diversos 
setores da clínica, visando à segurança das 
informações, os usuários são divididos em grupos 
de acessos, cada grupo partilhando de um conjunto 
de privilégios de acessos aos cadastros e 
processos estabelecidos pelo administrador do 
sistema, desta forma nenhum usuário não 
autorizado poderá acessar informações que não 
são pertinentes a sua função. 

No nível de segurança das informações de 
cada clínica dentro de uma mesma base de dados, 
foi disponibilizado o gerenciamento de clínicas e 
organizações.  

As informações das clínicas ficam separadas 
dentro do mesmo banco de dados respeitando o 
código da clínica em que esta informação foi 
inserida, além de respeitar, como comentado 
anteriormente, os privilégios de acesso destas 
informações para cada grupo de usuários, isso 
permite a união e controle de várias unidades 
clínicas através do mesmo sistema de informação. 

Além de controlar cada clínica 
separadamente, o administrador do sistema pode 
ter uma organização agrupadora de várias 
unidades clínicas, funcionando como uma “holding” 
das informações e procedimentos realizados 
podendo retirar através desta função, relatórios 
gerenciais agrupados por cada conjunto de 
unidades clínicas. 

Na padronização de telas, todas  foram 
confeccionadas com aparência web para 
apresentar ao usuário um layout mais atual e 
“clean”, diferenciando este sistema de informação 
dos demais desenvolvidos com as mesmas 
ferramentas. 

Os relatórios também foram desenvolvidos 
para ter diversas funcionalidades e fornecer 
informações cadastrais ou gerenciais para os 
usuários, por este motivo foi escolhida a ferramenta 
de desenvolvimento de relatórios Crystal Reports, 
que é atualmente a melhor ferramenta disponível 
no mercado. 

 

Figura 1 - Tela principal 

 

 
Figura 2 - Tela de cadastro de pacientes 

 
Implementação  

 
A implementação do projeto foi cumprida 

quase toda dentro do cronograma, havendo atrasos 
devido às modificações e sugestões dos terapeutas 
e diretoras da clínica. 

Durante esta fase, o analista não teve muitos 
problemas para conseguir obter os resultados 
planejados no projeto inicial. 

 
Implantação 

 
A implantação do sistema foi iniciada 

primeiramente na clínica de Miami Beach com a 
instalação do servidor de banco de dados Firebird5 
1.5 e a configuração dos clientes em 4 outras 
estações. Depois, foi dado início aos testes do 
sistema que envolveu os terapeutas, diretores e o 
responsável de TI6 da clínica. Foram encontradas 
ainda algumas modificações a serem realizadas e 
que foram solucionadas sem maiores problemas.  

Os funcionários do setor administrativo 
iniciaram padronização dos cadastros auxiliares 

                                                           
5 FIREBIRD: Banco de Dados relacional bastante difundido em 
pequenas e médias corporações e que possui o código-fonte aberto. 
6 TI: Tecnologia da Informação. 
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para que estas informações estejam disponíveis 
para os planos de tratamento e notas de 
progressão dos pacientes.  

Durante todo o processo de implementação 
foram enviadas várias versões para avaliação e 
testes. Com o acompanhamento de todas as fases 
do sistema, o responsável de TI pôde realizar o 
treinamento de todos os colaboradores e 
terapeutas.  

Depois do término do processo de 
implantação na clínica de Miami Beach, iniciou-se a 
implantação na clínica de Sunny Isles Beach, 
seguindo os mesmos procedimentos descritos para 
a primeira clínica. 

Atualmente, o sistema encontra-se em pleno 
uso nas 2 clínicas, sendo utilizado pelos terapeutas 
para admissão, avaliação, progressão dos 
pacientes, re-avaliação, alta do paciente e para 
emissão de relatório / listagem de faturamento 
(billing) dos procedimentos realizados junto aos 
convênios médicos e pelos diretores como 
ferramenta gerencial da clínica. 

 
Resultados 

 
O Sistema de Informação fornece dados 

gerenciais para facilitar a administração e possibilita 
a emissão / listagem de todos os procedimentos 
realizados para cada convênio médico utilizados 
dentro das clínicas, facilitando o controle e evitando 
esquecimento de cobranças ou glosas o que é 
comum ocorrer sem um sistema de informação. 

Utilizando corretamente o sistema de 
informação, os terapeutas estão maximizando a 
qualidade do atendimento prestado aos pacientes, 
além de facilitar consultas aos históricos clínicos e 
as notas de progressões anteriores. 

O sistema de informação também está 
gerando uma diminuição das despesas 
operacionais e a quantidade de mão-de-obra 
empregada em todo o processo de reabilitação na 
clínica, segundo seus diretores, pois evita o 
esquecimento de cobrança, maximiza o trabalho de 
conferência das informações em fichas do paciente 
e o preparo de listagens de cobrança dos 
procedimentos para com os planos de saúde, 
realizado semanalmente, além de diminuição do 
espaço físico reservado para as fichas dos 
pacientes. 

 
Discussão e Conclusões 

 
O uso de sistemas de informação voltados à 

área de fisioterapia e terapia ocupacional no âmbito 
da sua realidade representa uma importante 
ferramenta de apoio, pois através dos dados 

armazenados, da seqüência dos procedimentos e 
facilidades disponíveis pela ferramenta,  o 
terapeuta pode maximizar a qualidade da 
reabilitação, ganhar tempo, diminuir custos e atingir 
melhores resultados juntos aos pacientes, porém 
nenhum sistema de informação, por melhor que 
seja, dispensa o conhecimento dos profissionais de 
fisioterapia e terapia ocupacional, servindo apenas 
como ferramenta de auxílio ou apoio à decisão. 
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Resumo – Este trabalho apresenta uma ferramenta alternativa à ajuda no diagnostico de traumatismo 
craniano ao usar a tomografia computadorizada.  Usando este processo é possível ajustar os níveis de 
brilho e contraste da imagem a fim conseguir mais precisão.  Além disso, um modelo 3D do exame é 
fornecido usando a seqüência de imagens da tomografia computadorizada, visando facilitar o diagnostico e 
de torná-lo mais rápido.  Este software estaria disponível por um valor abaixo de 50% dos atuais da mesma 
categoria. 
 
Palavras-chave: DICOM, Processamento de Imagens, Volumetria, Computação Gráfica. 
 
Abstract  – This work presents an alternative tool to help in the cranial traumatism diagnostic when using 
computed tomography. Using this process it is possible to adjust the image brightness and contrast levels in 
order to have more accuracy. In addition to that a 3D model of the exam is provided using the computed 
tomography sequence of images, besides facilitating the diagnostic and making than faster. This software 
would be available for less than 50% of the current ones.   
 
Key-words: DICOM, Image Processing, Volumetry, Computer Graphics. 
 
 
Introdução 
 

Os traumatismos crânio-encefálicos nos últimos anos vem aumentando continuamente em 
freqüência, e tornaram-se uma das principais causas de morte em invalidez. Traumatismos na região da 
face podem afetar tanto a pele, músculos, nervos como fraturar os ossos e nos casos mais graves podem 
estar associados a danos cerebrais [1]. 

Para esses casos, técnicas como tomografia computadorizada permitem obter um estudo dinâmico 
das estruturas afetadas, auxiliando o médico especialista em um melhor diagnóstico do paciente. É 
analisada uma seqüência que pode variar de 1 a 200 imagens bidimensionais dependendo da região 
examinada, também é possível utilizar um software para ajustar o brilho e o contraste e fazer uma 
reconstrução tridimensional volumétrica o que facilita a analise do medico especialista. 

Porém tais softwares possuem custos muito elevados, dificultando o uso em hospitais da rede 
pública. Levando isso em conta, foi desenvolvida uma ferramenta com um custo final em média 50% abaixo 
dos softwares com a mesma finalidade presentes no mercado. 
 
  
Metodologia 

Atualmente, está ocorrendo uma 
verdadeira revolução na informática. Os 
computadores não são somente os Pcs que 
conhecíamos, existem muitos sistemas 
operacionais, existem os Palm Tops, muitos dos 
aplicativos podem ser usados em rede ou até 
mesmo pela Internet. 

Tendo isso em mente, para o 
desenvolvimento desse aplicativo, foi utilizada a 
plataforma .Net da Microsoft, por ser uma 
plataforma que assim como Java permite rodar o 
mesmo aplicativo em sistemas operacionais 
diferentes, além de uma grande capacidade para 
o desenvolvimento de aplicativos para a Internet. 
A linguagem de programação escolhida foi a 
linguagem C++, considerada uma das melhores 

linguagens para desenvolvimento de aplicativos 
que envolvam computação gráfica e 
processamento de imagens, por sua alta 
performance, o compilador utilizado foi o 
Microsoft Visual C++ .Net 2003. 

Para desenvolvimento da parte de 
computação gráfica foi utilizado o VTK 4.4 
(Visualization Toolkit), que pode ser encontrado 
no site www.vtk.org,  esse consiste em uma série 
da bibliotecas para auxiliar no trabalho de 
reconstrução tridimensional. 

Foi constatado que o aparelho de 
tomografia computadorizada gera imagens e as 
salva em disco, em arquivos que seguem o 
padrão internacional DICOM. Esse padrão 
proporciona uma série de funções para auxiliar na 
comunicação de imagens médicas de aparelhos 
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diferentes, qualquer software que trabalhe com 
imagens médicas pode usar esse padrão. 

A biblioteca VTK tem um arquivo próprio 
para abrir imagens do tipo DICOM, é o 
vtkDICOMImageReader.h, com ele é possível ao 
desenvolvedor além de visualizar as imagens, 
pegar todas as informações presentes no arquivo 
DICOM, como nome do paciente, tipo do exame, 
numero de cortes, etc. 

Uma imagem digital é uma matriz 
bidimensional de Pixels. Pixel é uma função f(x, 
y), onde x e y denotam as coordenadas espaciais 
de cada ponto da imagem, e f é a intensidade de 
cor desse ponto [2]. Como pode ser visto na 
figura abaixo: 
 

 
Figura 1 

Representação de Pixel 
 

Nesse ponto já é possível visualizar o 
exame de forma bidimensional, porém para 
aumentar a precisão do exame é de fundamental 
importância que o médico possa alterar os níveis 
de brilho e contraste das imagens. 

O ajuste de brilho é uma transformação 
linear regida pela fórmula g(x, y)=a*f(x, y)+b, onde 
g(x, y) e f(x, y) são, respectivamente, o novo e o 
antigo valor do Pixel em questão. O ajuste de 
brilho é feito mudando b para um valor maior ou 
menor que 0. Se o valor for mantido em 0, a 
imagem não é alterada. Assim, adiciona-se 
intensidade ao canal do Pixel em questão. 

O ajuste de contraste é uma transformação 
regida pela mesma fórmula do brilho. No entanto, 
o contraste se volta para a alteração do ganho, no 
caso, o parâmetro a. Se o ganho for mantido em 
1, a imagem permanece inalterada. Com valores 
entre 0 e 1, a imagem tem seu contraste reduzido 
e, para valores maiores, o contraste é aumentado 
[3]. 

Os benefícios que esse processamento 
pode trazer ao médico podem ser comprovados 
na figura abaixo: 
 

 
A   B 

Figura 2 
Ajustes de brilho e contraste 

 
A Figura A mostra um exame com o brilho 

e os contrastes mal ajustados, a figura B mostra 
esse mesmo exame com o brilho e o contraste 
ajustados com o uso do software desenvolvido 
nesse projeto. Os detalhes da imagem estão 
muito mais visíveis na figura B. 

Um outro ponto importante é a 
reconstrução tridimensional, ela possibilita uma 
visão geral do exame completo, ajudando no 
diagnostico mais preciso e aumentando a 
velocidade com que o exame é efetuado. Para 
isso, não foi usado o conceito de Pixels, e sim um 
derivado do Pixel, o Voxel, que é o Pixel 
volumétrico. 

 

 
Figura 3 

Representação de Voxel 
 

Foi usado o método de pontos 
estruturados, esse método consiste em uma 
matriz tridimensional de Voxels, onde cada Voxel 
é representado por f(x, y, z), onde x, y e z são as 
coordenadas espaciais e f é a intensidade de cor 
desse Voxel [4]. A figura abaixo ilustra como um 
cubo tridimensional é feito usando o conceito de 
Voxels e pontos estruturados: 

 

 
Figura 4 

Cubo 3D feito usando o conceito de Voxels 
 

Para se reconstruir tridimensionalmente 
estrutura de maior complexidade, é necessário 
que alguns tons se tornem invisíveis ao usuário, a 
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seqüência de figuras abaixo ilustra como isso é 
feito: 

 

 
Figura 5.1 

Matriz de Voxels com a grade visível 
 

 
Figura 5.2 

Matriz de Voxels com a grade invisível 
 

 
Figura 5.3 

Resultado final apresentado ao usuário 
 

Para trabalhar com Voxels usando o 
método de pontos estruturados, o VTK possui 
uma biblioteca chamada vtkStructuredPoints.h e 
outra chamada vtkVolumeRayCastFunction, com 
ela é possível usar o método Ray-Cating que é 
uma técnica de apresentação de cenas em tempo 
real. Traça-se um raio que parte do ponto de 
vista, através de um Pixel do monitor de vídeo. 
Para realizar a interseção de um objeto definido 
no espaço virtual, a cor de um objeto fechado 
intersectado é registrada por aquele Pixel do 
monitor de vídeo. 

 
Resultados 

 
Para que fosse possível comprovar os 

resultados, o Hospital de Base de São José do 
Rio Preto forneceu as imagens de exames reais. 
Foram testados exames de ultra-som, tomografia 
computadorizada, radiografia e ressonância 
magnética. Nos casos de ultra-som e radiografia, 
o programa não é capaz de fazer uma 
reconstrução tridimensional, porque os exames 
não são divididos em cortes, portanto nesses 

casos só a visualização do exame, a ampliação 
da imagem e alteração de brilho e contraste 
podem ser feitos com o uso do software. Já nos 
casos de tomografia computadorizada e 
ressonância magnética os exames são divididos 
em cortes, e o programa é capaz de fazer a 
reconstrução tridimensional volumétrica sendo 
que o usuário é capaz de aproximar ou afastar o 
modelo visualizá-lo num angulo de 360 graus, 
além de também fornecer opções de brilho e 
contraste e ampliação da imagem no caso de 
imagens bidimensionais. O programa também foi 
capaz de pegar todas as informações contidas 
nos arquivos do tipo DICOM, o que é muito 
importante, pois muitas informações relevantes 
sobre o exame e sobre o paciente estão 
geralmente gravadas nesses arquivos. 

A qualidade dos modelos tridimensionais 
gerados depende do número de cortes da 
imagem. 

 O software tem uma interface simples e 
intuitiva, foi testado em um PC AMD Athlon XP 
1.6 Ghz, 256 MB de memória RAM, placa de 
vídeo G-Force 4 MX 440, usando sistema 
operacional Windows XP, o programa rodou 
perfeitamente com todos os exames, o próximo 
passo é testá-lo para outros sistemas 
operacionais.  A interface e a usabilidade foram 
aprovadas pelos médicos, por possuir uma 
interface visual, simples e amigável, como pode 
ser visto nas figuras abaixo: 

 

 
Figura 6 

Visualização bidimensional com o uso do 
software 
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Figura 7 

Visualização tridimensional com o uso do 
software 

 
Discussão e Conclusões 
 

Softwares para visualização de arquivos 
DICOM são facilmente encontrados, porém a 
grande maioria não trabalha com volumetria e 
com reconstrução tridimensional. 

 O objetivo agora é que esse software 
possa ser usado pelos médicos do Hospital de 
Base de São José do Rio Preto, e por ser um 
software que roda em um PC comum e em 
sistema operacional Windows XP, que esses 
médicos possam usá-lo em suas casas. Após 
isso o objetivo é comercializá-lo por um custo 
menor que 50% em relação a outros da mesma 
categoria.  

Esse projeto está sendo a base para o 
desenvolvimento de um outro, que usa tudo que 
está presente neste, porém, se trata de um 
software para isolamento, e reconstrução 
tridimensional de estruturas vasculares, o objetivo 
com isso é desenvolver um tipo de exame 
alternativo ao cateterismo. 

 
Agradecimentos 

 
Primeiramente agradecemos aos 

orientadores Marcelo Costa Oliveira e Oscar 
Alessandro de Matos. 

Também a professora Célia Regina do 
Carmo Moraes que, nos ensinou Geometria 
Analítica e Cálculo Diferencial e Integral, mas 
principalmente nos ensinou muito sobre a vida e 
sobre lutar pelo que queremos. 

Finalmente ao Dr. Antonio Soares Souza, 
responsável pelo fornecimento dos exames 
cedidos pelo Hospital de Base de São José do 
Rio Preto, sem exames reais seria impossível 
concluir um projeto desse tipo. 

 
 
 
 

Referências 
 

Site do Ministério da Saúde  brasileiro 
(2003), http://portal.saude.gov.br/saude/. 

 
 

Jonas Gomes, Luiz Velho (1998), 
Computação Gráfica Volume 1. 

 
 

Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods 
(2000), Processamento de imagens digitais. 

 
 

Kitware (2002), Visualization Toolkit (VTK) 
User’s Guide. 

 
 
 

Contato 
 
Matheus Borges Alves 
Telefone: (17) 3325-5268 
E-mail: skywalkerbr@msn.com 
 
Rafael Landim de Souza 
Telefone: (17) 3323-4485 
E-mail: landim@famerp.br 
 
Luciene de Oliveira Calvalcante 
Telefone: (17) 9123-3738 
E-mail: prof_lcr@unorp.br 

 

CBIS’2004 1181

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde
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Resumo - Muitas vezes a criança portadora de deficiência motora não freqüenta a escola devido a suas 
dificuldades em manusear o material escolar podendo, portanto não estar dominando a leitura/escrita. Foi 
desenvolvido um jogo que auxilia a aquisição dessa capacidade fora do ambiente escolar. O software permite 
que a aprendizagem seja feita através de uma interface que possibilita a acessibilidade da criança mesmo com 
limitações motoras.  
 
Palavras-chave: Deficiência Motora, Jogo Computadorizado, Letramento. 
 
Abstract -  Motor deficiency could hinder the frequency of children in the school environment because of the 
difficulty met to handle their own material. Therefore, they could not have self-control in the reading and writing 
comprehension. A game was developed to allow the acquisition of this capacity out of the school environment. 
This graphical interface allows the learning and provides the same accessibility of children with motor limitations. 
 
Key-words: Motor Deficiency, Computerized Game, Learning. 
 
 
Introdução 
 

Deficiência motora é a perda de capacidades 
afetando diretamente a postura e/ou o movimento, 
em conseqüência de uma lesão, congênita ou 
adquirida, nas estruturas reguladoras e afetoras do 
movimento no Sistema Nervoso. Entretanto, 
deficiência motora não pode ser interpretada como 
deficiência mental e a criança com essa limitação 
poderia ser alfabetizada se conseguisse manusear 
o lápis e o papel, e acompanhar as atividades da 
sala de aula regular. Entretanto se a inclusão na 
escola não foi bem trabalhada, as crianças com 
deficiências motoras podem apresentar dificuldades 
na alfabetização em especial não serem capazes 
de atribuir sentidos e dar significados para suas 
atividades de leitura. 

Atualmente, para auxiliar no processo de 
letramento, os jogos educativos cada vez mais 
estão sendo utilizados para desempenhar um papel 
motivador no processo de ensino-aprendizagem 
abordando algumas capacidades de linguagem que 
são mobilizadas pelas crianças na fase inicial da 
escrita [1]. Os jogos educativos além de serem um 
atrativo para as crianças também podem despertar 
nelas: motivação, curiosidade, iniciativa e a 
autoconfiança, gerando interesse em aprender. Os 
jogos proporcionam o desenvolvimento da 
linguagem, do pensamento e da concentração da 
atenção, mas de maneira lúdica e prazerosa se 
diferenciando dos métodos atuais de cartilha [2]. 

Quando o computador assume o papel de 
máquina de ensinar, ele implementa uma proposta 
instrucionista de educação, informatizando os 
atuais processos de ensino e, portanto, facilitando a 
integração ou a disseminação das instituições e 
classes de educação especial [3]. 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver 
um jogo computadorizado que apresente uma 
interface gráfica de fácil acessibilidade para as 
crianças portadoras de deficiências motoras, com 
restrições na movimentação fina de membros 
superiores, utilizando botões grandes em vez do 
mouse ou teclado, propondo ações que as auxiliam 
a adquirir as capacidades lingüísticas necessárias 
para se reconhecer as palavras e identificar as 
letras que compõem uma palavra. 
 
Metodologia 
 

O jogo foi desenvolvido para crianças com 
idade entre 7 e 10 anos, tendo como estilo aventura 
e se baseia na história de um menino, o 
personagem principal, que se chama Jack. Este 
menino está em seu quarto lendo quando uma luz 
muito forte sai do livro levando-o para uma floresta 
desconhecida. Ele deve contar com a ajuda da 
criança que esta jogando para descobrir a saída e 
vencer os desafios que encontrar no caminho. 

Todos os desafios têm como objetivo adquirir 
a capacidade de reconhecer as palavras, 
compreendendo o significado correto delas e 
identificar as letras que as compõem. 
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Na primeira fase Jack encontra como desafio 
uma ponte destruída que deve atravessar para 
prosseguir. Na ponte, existe um macaco que sabe 
como passar, mas só fala se o menino der o que 
ele está pedindo. O pedido está escrito num balão e 
a criança tem que ler a palavra e associar seu 
significado com um dos três objetos que estão 
colocados na frente de Jack. 

Na outra fase se encontra um elefante e logo 
após o elefante o desafio de um precipício. Para 
atravessar, Jack tem que contar com ajuda do 
elefante usando sua tromba. O elefante pede um 
outro objeto. 

Na próxima fase o menino encontra um índio 
que o informa sobre os perigos que vai encontrar 
adiante. Jack continua andando pela floresta, mas 
se ele entendeu as dicas do índio ele consegue 
evitar os perigos representados por cobras, flores 
venenosas, e pedras que caem. Mais adiante, Jack 
encontra um templo antigo onde está guardado a 
pedra azul que o levará para casa. Na frente do 
templo uma barreira de pedras impede a 
passagem. Para erguer as pedras, a criança tem 
que ligar cada letra da palavra ao seu 
correspondente no alfabeto. Ele pega a pedra azul, 
mas o templo começa a desmoronar, o barulho do 
desmoronamento o acorda e ele percebe que sua 
mãe está batendo na porta chamando para jantar, 
mas na sua mão está a pedra azul.  

 Para a construção do jogo descrito acima foi 
utilizado o programa Macromedia® Flash MX que é 
voltado para criação de animações com gráficos 
vetoriais e aplicações web [4]. Este programa tem 
como linguagem de criação de scripts o 
ActionScript que é uma forma de comunicação com 
um programa. Pode ser usada para informar ao 
Flash o que deve ser feito e para perguntar-lhe o 
que está acontecendo durante a execução de um 
filme. Os elementos do ActionScript podem ser 
operadores, palavras-chave, comandos, ações, 
propriedades, funções, objetos, componentes e 
métodos. 

O ActionScript é uma linguagem de script 
orientada a objetos que tem diversos recursos e 
convenções de sintaxe que a tornam semelhante à 
linguagem de programação JavaScript básica. Isso 
significa que as ações controlam objetos quando 
ocorre um determinado evento. Nos scripts 
orientados a objetos, a pessoa organiza 
informações em grupos chamados classes. Podem 
ser criadas várias instâncias de uma classe, 
chamadas objects, para uso nos scripts. Pode-se 
usar as classes predefinidas do ActionScript e criar 
suas próprias classes. Ao criar uma classe, define-
se todas as propriedades (características) e todos 
os métodos (comportamentos) de cada objeto, 
exatamente como os objetos reais são definidos. 

Para garantir a acessibilidade de crianças 
portadoras de dificuldades motoras, botões grandes 
foram implementados e ligados ao computador 
através da porta DB 9. Para utilização foi 
implementado um software desenvolvido em Visual 
Basic 6 que atribui a cada botão uma característica 
específica do teclado utilizada pelo jogo. Por 
exemplo, se a criança pressionar o botão que 
representa a seta para direta, o software lê o botão 
pressionado e automaticamente faz com que o 
sistema operacional Windows® o reconheça como 
a tecla “seta para direita” podendo assim, ser 
utilizado pelo programa Flash MX. Para que a 
criança saiba o significado de cada um dos 4 
botões, foi colocado um símbolo em cima de cada 
um deles que representa sua função no jogo 
(Figura 1), por exemplo, andar para direita ou 
esquerda, selecionar ou atirar uma pedra nos 
inimigos que aparecem. 

Com a utilização dos botões, substituindo o 
mouse e o teclado, a criança tem acesso a todos os 
movimentos e ações do personagem principal. Para 
os movimentos do personagem são 
disponibilizadas duas setas, uma de cada lado do 
personagem, indicando as ações de andar para 
frente ou andar para trás, caso estejam habilitadas. 
Para aplicar este efeito no Flash MX não foi 
aplicado o evento de botão já existente no 
programa, onde é aplicado o evento release, pois 
este evento só funciona com a utilização do mouse, 
mas foi utilizado o evento Key Press que indica que 
a ação só deve ser executada quando a criança 
pressionar o botão que corresponde a uma 
determinada ação no jogo, caso esteja habilitada.  

 

 
  

Figura 1: Botões grandes utilizados no jogo 
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Para que a criança consiga interagir mais 
com o jogo, ou seja, pegar um objeto pré-
estabelecido ou apenas o selecionar, basta 
posicionar o personagem próximo ao objeto e 
pressionar o botão de seleção uma vez, com isso a 
criança passa a utilizar as setas para selecionar o 
objeto que deseja, bastando apenas pressionar 
mais uma vez o botão de seleção para que o 
personagem faça a ação pré-estabelecida. Todos 
os objetos contidos no jogo foram transformados 
em símbolos para que pudessem ser reutilizados 
no Flash MX várias vezes com propriedades 
diferentes. Para tanto eles ficam listados na 
Biblioteca, que é uma janela do Flash MX na qual é 
possível controlar e administrar todos os símbolos, 
sendo que os símbolos podem ter os seguintes 
comportamentos: Gráfico, Botão e Clipe de Filme. 

Para indicar se o objeto selecionado foi 
entregue ao local correspondente, foi aplicado o 
método Hit Test que permite testar se houve uma 
colisão entre duas instâncias de clipe de filme, ou 
seja, se um clipe de filme sobrepôs o outro. Caso 
ocorra, o programa faz uma rotina de teste para 
saber se a criança acertou ou não. Além do método 
Hit Test, também foi utilizado o objeto String que 
permite trabalhar com seqüências de caracteres de 
maneira mais dinâmica, sendo assim, foi testado 
também se a criança acertou a letra solicitada. 

 
Resultados 
 

Para desenvolver a capacidade da criança de 
reconhecer as palavras do universo cotidiano, 
dando-lhes significado como também de identificar 
as letras que compõem as palavras, mas sem a 
necessidade de organizá-las foi desenvolvido o 
jogo “As aventuras de Jack”. O cenário do jogo é 
uma floresta desconhecida um tanto assustadora 
(Figura 2), que a cada fase vai se modificando. Em 
todas as fases aparecem as palavras que devem 
ser reconhecidas na maioria das vezes em balões 
que identificam as falas dos personagens. 
 

 
 

Figura 2: Tela do jogo na floresta desconhecida 
 

A palavra pisca por algum tempo e fica 
estática quando a criança posicionar Jack 
corretamente para executar a ação de pegar o 
objeto e entregá-lo para o outro personagem. Caso 
a criança selecione o objeto errado, é emitido um 
som de erro e logo em seguida o personagem que 
pediu o objeto executa uma ação engraçada. Se a 
criança acertar o objeto pedido, o personagem 
agradece e ajuda Jack a atravessar a barreira 
imposta pela fase. 

Para melhor entendimento da criança de qual 
botão pressionar durante o jogo, são mostrados no 
canto inferior esquerdo da tela, ícones iguais aos 
símbolos colocados em acima dos botões. 

Quando o desafio peça que a criança 
identifica as letras que compõem uma palavra, ela 
tem que selecionar, uma por uma, as letras que 
estão no canto superior esquerdo da tela e associá-
las a palavra que está escrita no lado direito da tela, 
como mostra a figura 3. O jogo foi testado por uma 
criança que apresenta tremores e por outra que tem 
limitações da amplitude dos movimentos dos 
braços em função de um acidente de carro. As 
crianças acessaram tranqüilamente, o jogo, já que 
não foi prevista nenhuma operação do tipo 
“arrastar” com o mouse, sendo somente necessário 
pressionar a letra no canto da tela e pressionar a 
letra correspondente a palavra. Se a associação for 
correta a letra é destacada na palavra, caso seja 
errada, a letra explode jogando Jack do outro lado 
da tela, e a criança deve ir para uma nova tentativa. 

 

  
 

Figura 3: Identificação das letras de uma palavra 
 
Discussão e Conclusões 
 

A ferramenta Flash MX utilizada permitiu a 
criança portadora de deficiência motora acesso ao 
jogo sem dificuldades e realiza as atividades 
educacionais. O objetivo principal foi atingido já que 
o software permite a imersão da criança no 
ambiente, sendo que ela considera a atividade 
como um jogo de aventura e não como uma 
atividade escolar. 
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A utilização dos botões grandes permitiu que 
as crianças com dificuldades motoras tenham 
acesso ao jogo e com isso, adquiriram as 
capacidades pretendidas. Contudo, o jogo pode 
fornecer resultados não previstos, mas tão 
importantes quanto os previamente determinados, 
oferecendo oportunidades para que a criança utilize 
a lógica e raciocínio para resolver problemas de 
maneira mais interessante, do que seria com um 
exercício comum. 

Entretanto a educadora que assessora o 
projeto considerou que o jogo também propicia a 
aquisição das capacidades desejadas no âmbito do 
letramento. 
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Introdução 
 

Em 2001, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) lançou o Projeto Hospitais 
Sentinela que visava a criação de uma rede inte-
grada atuando nas áreas de Farmacovigilância, 
Tecnovigilância e Hemovigilância, que acompa-
nhará o desempenho e a eficácia de: medicamen-
tos; equipamentos de diagnóstico, de terapia e de 
apoio médico-hospitalar; materiais e artigos des-
cartáveis, implantáveis e de apoio médico-
hospitalar; equipamentos, materiais e artigos de 
educação física, embelezamento ou correção 
estética; materiais e produtos de diagnóstico de 
uso in vitro; sangue e seus componentes e sane-
antes de uso hospitalar [1].  

Para a vigilância dos produtos para a saú-
de envolvidos nas 3 áreas citadas, fez-se neces-
sário a adaptação do Sistema de Informação utili-
zado no Hospital Universitário Walter Cantídio da 
UFC (HUWC/UFC), que teve a sua Comissão de 
Riscos Hospitalares criada em janeiro de 2002, 
visando a facilidade e a disponibilidade das infor-
mações requeridas. 

 
 
Metodologia 
 

Inicialmente foi realizado o levantamento 
das informações necessárias que deveriam cons-
tar no Sistema de Informação para cada área: 

Farmacovigilância: necessidade de infor-
mações sobre movimentação de estoque de me-
dicamentos, lote, validade e fabricante dos produ-
tos, lista de pacientes que usam ou usaram de-
terminado fármaco, lista de produtos interditados 
ou suspensos de comercialização, empresas com 
certificado de boas práticas cancelado. 

Tecnovigilância: informações sobre produ-
tos para a saúde alvos de notificações de eventos 
adversos no HUWC e/ou interditados pela ANVI-
AS, empresas com certificado de boas práticas 
cancelado. 

Hemovigilância: cadastro de pacientes em 
uso de hemocomponentes, cadastro dos inciden-
tes transfusionais por paciente, relatórios do uso 
de hemocomponentes por unidade de internação, 
relatórios das notificações de incidentes trasnfu-
sionais por tipo de hemocomponente, por tipo de 
reação transfusional e por tipo de notificador. 

 
Resultados 
 

Para a área de Farmacovigilância foi criada 
uma tela denominada “Rastreabilidade de Medi-
camentos” (Figura 1): 

Figura 1 
 

A partir dessa tela é possível conhecer, lote 
validade e fabricante de qualquer dos produtos 
comprados no HUWC, assim como da quantidade 
em estoque de cada lote nas diversas farmácias 
existentes no hospital. Como o sistema de 
dispensação de medicamentos é o de dose 
individual e com saída por paciente registrada por 
código de barras, é possível escolher o lote que 
foi, por exemplo, alvo de interdição por parte da 
ANVISA  e daí obter relatório informativos sobre 
quais pacientes fizeram ou fazem uso de 
medicamento.  

Ainda na Farmacovigilância, informa-se os 
lotes interditados pela ANVISA e caso haja a 
compra desse produto, ao digitar-se lote e 
validade no ato da entrada do material no 
sistema, o mesmo emite um alerta de que o lote 
está com seu uso proibido. 

Para a Tecnovigilância, foi criada uma tela 
onde são informados os produtos e os fabricantes 
que foram alvos de notificação de eventos 
adversos. Essas informação são repassadas on-
line para o Setor de Compras que receberá um 
alerta caso o produto, alvo de notificação, seja 
cotado. 

Para as duas áreas acima, são também 
informadas as empresas que conseguiram ou 
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tiveram seu Certificado de Boas Práticas 
cancelado. 

No caso da Hemovigilância, ainda estão 
em fase de elaboração a tela de cadastro do 
paciente. Nesta tela serão informados todos os 
pacientes que estão fazendo uso de 
hemocomponentes, com dados referentes tanto 
do paciente quanto de todos os 
hemocomponentes administrados, tais como 
número da Requisição Transfusional (RT), 
número do hemocomponente e validade, se 
houve registro de Incidente Transfusional e nesse 
caso, quem foi o notificador. Dessa tela serão 
retirados os diversos relatórios pertinentes ao 
trabalho de hemovigilância. 
 
Discussão e Conclusões 
 

Os Sistemas de Informação são aliados 
importantes para a vigilância hospitalar, pois 
permite resgate rápido de informação por parte de 
todos os profissionais de saúde envolvidos na 
investigação e acompanhamento de eventos 
adversos nos Hospitais Sentinelas.   

Com a alimentação dos bancos de dados 
sobre produtos para a saúde e com uma futura 
inserção de Prescrição e Prontuário eletrônicos, 

será possível diminuir ainda mais os riscos de 
ocorrência de eventos sentinela nos pacientes 
atendidos por nossa instituição. 
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Construção de Serviços Web para Apoiar a Troca de Informações de 
Exames Radiológicos entre Instituições de Saúde 
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Resumo – Este artigo explora as tecnologias Serviços Web e XML, e a plataforma Java com o objetivo de 
apoiar a troca de informações de exames radiológicos entre instituições de saúde, em particular clínicas 
médicas, hospitais e laboratórios que trabalham com exames computadorizados. São definidos serviços 
básicos relacionados à requisição e consulta de exames radiológicos feitas por médicos em seus 
consultórios ou hospitais, e recebimento, laudo e entrega desses exames pelos radiologistas. Para isso, 
foram desenvolvidos programas computacionais Java que implementam esses serviços. Os programas são 
divididos em módulos: o módulo cliente, composto de uma versão para clínicas médicas e de uma outra 
versão para laboratórios, e também o módulo servidor.     
 
Palavras-chave: Serviços Web, XML, imagens médicas, exames radiológicos, interoperabilidade.  
 
Abstract - This article explores Web Services and XML technologies, and the Java platform with the 
objective to support information exchange of radiological exams between health institutions, particularly 
medical clinics and laboratories that carry through computerized exams. Basic services are defined and are 
related to the solicitation and consultation of radiological examinations made by doctors in its offices or 
hospitals, and act of receiving, finding and delivery of these same examinations for the radiologists. For this 
purpose, Java programs had been developed, divided in modules: client module, made up of a version for 
medical clinics and one another version for laboratories, and also the server module. 
 
   
Key-words: Web Services, XML, medical images. radiological exams, interoperability 
 
 
Introdução 
 

A realidade no dia-a-dia de clínicas 
médicas, hospitais, centros de saúde e clínicas 
radiológicas apresenta um cenário de 
necessidade na troca de informações entre essas 
instituições de saúde, como por exemplo, troca de 
pacientes entre hospitais e clínicas médicas 
diferentes, e de modo particular, a solicitação 
pelos médicos de exames radiológicos a clínicas 
radiológicas ou às quaisquer estabelecimentos 
que oferecem esse tipo de serviço. Evidente 
também é que essas informações são trocadas, 
na maioria das vezes, utilizando-se de papéis, 
acarretando o surgimento de vários problemas, 
como perda de informações, ilegibilidade, demora 
no preenchimento, desorganização, dentre outros 
como dificuldade na recuperação e acesso às 
informações.  

Nesse contexto, esforços devem existir no 
sentido de se alterar a situação atual para que a 
troca de informações entre as instituições de 
saúde ocorra de maneira eletrônica. Assim, é 
motivador a construção de sistemas 
computacionais, padrões e especificações que 
dêem suporte à troca digital de informações, 
facilitando assim, a agilidade no atendimento de 
pacientes, o acesso às informações e a 
legibilidade dos dados.  

Exames radiológicos de diversas 
modalidades de aquisição como tomografia 
computadorizada, ressonância magnética, 
radiografia computadorizada, ultrasom e medicina 
nuclear, são realizados diariamente por clínicas 
especializadas mediante solicitações de médicos 
que precisam destes para a decisão do 
diagnóstico mais preciso de um paciente e 
também para o acompanhamento da evolução 
deste diagnóstico. Ao receberem estas 
solicitações, radiologistas e físicos executam o 
exame radiológico, obtêm os resultados 
(possivelmente uma imagem digital) e 
posteriormente avaliam esses resultados. 
Finalmente, constroem um relatório em papel, 
chamado de laudo, com observações do 
resultado do exame, anexando muitas vezes a 
esse laudo, a própria imagem em formato de 
filme. Em seguida, o resultado do exame é 
devolvido ao médico solicitante que também 
analisa o resultado, fazendo suas conclusões.  

O cenário apresentado anteriormente pode 
e deve ser auxiliado por programas 
computacionais que auxiliam na troca de 
informações dos exames radiológicos entre 
médicos e físicos/radiologistas localizados em 
instituições de saúde diferentes e distante 
geograficamente. Ainda, casos esses 
profissionais estejam utilizando algum software já 
existente, existe uma grande chance desses 
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programas não conseguirem trocar informações 
entre si. Assim, é necessário utilizar na 
implementação desses programas 
computacionais soluções tecnológicas que sejam 
independente de linguagem de programação ou 
plataforma computacional. E uma dessas 
soluções é a especificação Serviços Web, 
explorada neste artigo. 

O objetivo deste trabalho é a construção de 
Serviços Web em Java que suportem a troca de 
informações de exames radiológicos entre 
instituições de saúde. São descritos documentos 
XML chamados de WSDL e apresentados 
programas computacionais que implementam os 
serviços definidos no documento WSDL. 

A seção seguinte apresenta a metodologia 
a partir do contexto descrito anteriormente. Em 
seguida, é apresentado e descrito o documento 
WSDL criado para a construção dos Serviços 
Web. Nas outras seções do artigo são mostradas, 
nesta ordem, a descrição dos programas 
computacionais que criam os serviços web e os 
programas (módulo cliente e módulo servidor) 
que se utilizam desses serviços, os resultados 
obtidos até o presente momento, e finalmente, 
algumas considerações a respeito de trabalhos 
futuros, trabalhos relacionados e conclusões 
finais. 

 
Metodologia 
 

Para o desenvolvimento dos Serviços Web 
e dos programas computacionais que suportam a 
troca de informações de exames radiológicos 
entre instituições de saúde, foram necessários o 
levantamento bibliográfico e o estudo de algumas 
tecnologias e especificações, como: Web Service, 
XML (Extensible MarkUp Language), WSDL (Web 
Services Definition Language), SOAP (Service 
Object Access Protocol) e a linguagem de 
programação Java. Elas são descritas muito 
brevemente a seguir:  

Web Services [1] são provavelmente a 
tecnologia mais interessante para trocar 
informações pela Internet. Esses serviços são 
disponibilizados de tal forma que permitem que 
diferentes aplicações desenvolvidas em 
linguagens de programação também diferentes, 
mesmo utilizando distintas tecnologias e 
plataformas computacionais, possam se conectar 
de maneira padrão, e executem procedimentos 
remotos sobre o protocolo HTTP (Hypertext 
Protocol). Normalmente, Web Services são 
implementados utilizando-se da tecnologia SOAP 
e documentos estruturados XML, como a 
linguagem WSDL. 

XML [2] é uma linguagem de marcação 
caracterizada por possuir um conjunto de regras 
para a construção de documentos formatados 
permitindo assim a representação dos dados. O 
usuário da linguagem XML pode construir seus 
próprios nomes de elementos (tags) e atributos. 

XML é ao mesmo tempo uma meta-linguagem, 
por possibilitar a definição de recursos para que 
se definam gramáticas com conjuntos de 
elementos, atributos e regras de composição 
utilizando-se de documentos DTD (Document 
Type Definition) ou XML Schema. 

WSDL [3] é uma linguagem XML utilizada 
para definir os serviços web disponíveis, e assim, 
fornece substancialmente três tipos de 
informações essenciais para o usuário 
programador da aplicação que utilizará os 
serviços: o que é especificamente o serviço 
sendo disponibilizado, onde encontrar esses 
serviços e como chamá-los. WSDL define os 
serviços como um conjunto de endpoints, isto é, 
os pontos de acesso pelas aplicações clientes na 
Internet.  

Embora XML seja uma linguagem feita 
para a troca de dados, ela sozinha não é 
suficiente para o intercâmbio de informações 
através da Intranet. É necessário ter um protocolo 
que possa auxiliar no envio e recebimento das 
mensagens contendo documentos XML. É neste 
contexto que o protocolo SOAP [4] para troca de 
informações em um ambiente distribuído  torna-se 
fundamental e aplicável no desenvolvimento de 
serviços Web. SOAP tem o propósito de fazer 
chamadas a procedimentos remotos utilizando o 
protocolo HTTP (ou outro protocolo padronizado 
da Web), com a grande vantagem de não impor 
restrições de algum tipo de implementação para 
os pontos de acesso, como fazem atualmente 
RMI, CORBA e DCOM.  

A linguagem Java [5] vem sendo muito 
utilizada nos últimos anos, principalmente no 
desenvolvimento de aplicações para a Web, por 
ser orientada a objetos e por propiciar às 
aplicações portabilidade e independência de 
plataforma, esta última uma característica 
marcante da arquitetura Internet. Especificamente 
em relação ao suporte Java para 
desenvolvimento de web services, várias 
empresas vêm desenvolvendo um conjunto de 
APIs (Application Program Interface) Java para 
tal, entre elas a Sun Microsystems1 e Apache2.  

A seção seguinte apresenta o documento 
WSDL criado e necessário para a descrição dos 
serviços web relacionados à troca de informações 
de exames radiológicos entre instituições de 
saúde.  
 
O Documento WSDL 
 

A Figura 1 a seguir apresenta a parte 
inicial do documento WSDL construído neste 
trabalho. Nesta parte, são definidos o endereço 
na Internet onde é possível de se encontrar os 
serviços web (http://200.210.60.62), o local do 

                                                
1 http://java.sun.com 
2 http://apache.org 
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arquivo (jws) que apresenta o próprio documento 
WSDL 
(http://200.210.60.62/axis/weblen/LabServiceImpl.
jws) e qual namespace foi utilizado para a 
implementação do protocolo SOAP. Neste caso, 
foi utilizado o namespace da APACHE (  
xmlns:apachesoap=http://xml.apache.org/xml-
soap) 

A Figura 2 a seguir apresenta uma outro 
parte do documento WSDL ilustrando a definição 
de um dos serviços criados, o serviço 
requisitaExame. Esse serviço utiliza-se de uma 
mensagem chamada requisitaExameRequest, 
apresentada na figura. Também é possível 
encontrar na Figura 2 as partes que compõem a 
mensagem requisitaExameRequest e a ordem 
dos parâmetros que se deve passar quando se 
faz uma chamada à essa mensagem.   

 Na próxima seção são apresentados os 
programas desenvolvidos e que implementaram 
os serviços descritos no documento WSDL 
apresentado nesta seção.  
 
A Implementação dos Serviços Web 
 
 Para a implementação dos Serviços Web 
definidos no documento WSDL apresentado na 
seção anterior, foram definidas duas aplicações 
divididas em: módulo do servidor e o módulo do 
cliente. 
 O módulo do servidor basicamente possui 
dois arquivos Java. O primeiro arquivo contém 
uma classe interface onde são definidos os 7 
métodos ou serviços disponíveis, apresentando 
os tipos retornados, e número e tipo dos 
parâmetros que esses métodos recebem. Como 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <wsdl:definitions targetNamespace=http://200.210.60.62:81/axis/weblen/LabServiceImpl.jws 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:impl="http://200.210.60.62:81/axis/weblen/LabServiceImpl.jws" 
xmlns:intf="http://200.210.60.62:81/axis/weblen/LabServiceImpl.jws" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

- <wsdl:types> 
- <schema targetNamespace=http://200.210.60.62:81/axis/weblen/LabServiceImpl.jws 
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />  
- <complexType name="ArrayOfArrayOf_xsd_anyType"> 

- <complexContent> 
- <restriction base="soapenc:Array"> 

  <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="xsd:anyType[][]" />  
  </restriction> 

  </complexContent> 
  </complexType> 

  </schema> 
  </wsdl:types> 

Figura 1 – Parte inicial do documento WSDL que apresenta endereço dos Serviços Web e qual namespace SOAP utilizado  

<wsdl:message name="requisitaExameRequest"> 
  <wsdl:part name="paciente" type="xsd:string" />  
  <wsdl:part name="convenio" type="xsd:string" />  
  <wsdl:part name="cod_pac" type="xsd:string" />  
  <wsdl:part name="medico" type="xsd:string" />  
  <wsdl:part name="crm" type="xsd:string" />  
  <wsdl:part name="clinica" type="xsd:string" />  
  <wsdl:part name="data_cons" type="xsd:string" />  
  <wsdl:part name="nro_consu" type="xsd:string" />  
  <wsdl:part name="exame" type="xsd:string" />  
  <wsdl:part name="cod_exam" type="xsd:string" />  
  <wsdl:part name="qtde" type="xsd:string" />  
  <wsdl:part name="nro_ch" type="xsd:string" />  
  <wsdl:part name="cid_10" type="xsd:string" />  
  <wsdl:part name="justificativa" type="xsd:string" />  
  <wsdl:part name="temp_problema" type="xsd:string" />  
  <wsdl:part name="urgencia" type="xsd:string" />  
  </wsdl:message> 
... 
<wsdl:portType name="LabServiceImpl"> 
- <wsdl:operation name="requisitaExame" parameterOrder="paciente convenio cod_pac medico crm clinica data_cons 
nro_consu exame cod_exam qtde nro_ch cid_10 justificativa temp_problema urgencia"> 
  <wsdl:input message="impl:requisitaExameRequest" name="requisitaExameRequest" />  
  <wsdl:output message="impl:requisitaExameResponse" name="requisitaExameResponse" />  
  </wsdl:operation> 
… 
<wsdl:binding name="LabServiceImplSoapBinding" type="impl:LabServiceImpl"> 
  <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />  
- <wsdl:operation name="requisitaExame"> 
  <wsdlsoap:operation soapAction="" />  
- <wsdl:input name="requisitaExameRequest"> 
  <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="http://DefaultNamespace" 
use="encoded" />  
  </wsdl:input> 
… 

Figura 2 – Parte do documento WSDL que define o serviço requisitaExame 
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exemplo, foi definido o método requisitaExame, 
que recebe 16 variáveis do tipo String como 
parâmetro (paciente, convenio, ,cod_pac, medico, 
crm, clinica, data_cons, nro_consu, exame, 
cod_exam, qtde, nro_ch, cid_10, justificativa, 
temp_problema, urgência). Esses parâmetros 
estão de acordo com o documento WSDL 
apresentado nas Figuras 1 e 2. O segundo 
arquivo é uma classe Java que implementa a 
interface do primeiro arquivo, isto é, implementa 
os 7 métodos definidos na interface. Esses 
métodos serão chamados nos programas do 
módulo cliente. 
 O módulo cliente é composto de duas 
versões: a versão da clínica médica onde o 
médico faz solicitações e consultas de exames, e 
a versão do laboratório onde o radiologista ou 
físico verifica a presença de novas solicitações de 
exames, faz o laudo dos mesmos, associa um 
arquivo digital que representa a imagem do 
exame e devolve o resultado para o médico 
através do programa.      
 A Figura 3 apresenta uma tela onde um 
médico pode requisitar um novo exame através 
do módulo cliente com versão para uma clínica 
médica. Essa requisição fica armazenada no 
banco de dados local do médico. A Figura 4 
apresenta uma tela onde o radiologista pode 
consultar novas requisições de exames e que 
ainda não foram realizadas. Já a Figura 5 ilustra a 
situação onde o radiologista faz o laudo de um 
exame novo e anexa ao laudo o arquivo digital 
relacionado à imagem do exame. Ao final, o 
exame é devolvido ao médico através do 
programa. A Figura 6 apresenta uma tela onde o 
médico pode utilizar a versão da clínica médica 
para consultar se algum exame pendente está 
pronto. Com o exame realizado, o médico pode 
utilizar o sistema para consultar os resultados do 
exame, como ilustra a Figura 7. 

A próxima seção apresenta algumas 
discussões a respeito da implementação dos 
módulos cliente e servidor, e propõe trabalhos 
futuros. 
 
 

 
Figura 3 – Tela para solicitação de um exame 
 
Discussão e Conclusões 

 
Com os serviços localizados e 

disponibilizados no módulo servidor, qualquer 
aplicação independente de linguagem de 
programação ou plataforma computacional pode 
implementar esses serviços conforme necessário, 
como fizeram as aplicações no módulo cliente.   

Como apresentado, este trabalho 
procurou abordar apenas as atividades 
consideradas básicas no tocante à troca de 
informações radiológicas entre instituições de 
saúde. Atividades relacionadas ao tratamento de 
imagens foram desconsideradas por fugir do 
escopo deste trabalho. Ainda, processos 
relacionados às empresas conveniadas para 
solicitação de exames serão definidas e 
implementadas em trabalhos futuros. 

 

 
Figura 4 – Tela de consulta de novas requisições de exames 
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Figura 5 – Tela para o radiologista fazer o laudo  
 

 
Figura 6 – Tela para verificar se algum exame solicitado está 
pronto 
 

 
Figura 7 – Tela para consultar o laudo do radiologista 
 

A implementação das aplicações que 
compõem os módulos foi realizada utilizando-se 
do software APACHE3 que suporta o 
desenvolvimento de Serviços Web, como o 
servidor AXIS, embora outros softwares poderiam 
ter sido utilizados, como o JWSDP (Java Web 
Service Development Pack) 1.3 da Sun 
Microsystems4. O sistema gerenciador de banco 
de dados utilizado foi o MySQL5. É importante 
salientar que todos esses softwares são gratuitos 
e de domínio público. 

Tendo concluído a implementação das 
dos módulos cliente (clínica médica e laboratório) 
e também do servidor, as próximas etapas deste 
trabalho serão: 

                                                
3 http://ws.apache.org 
4 http://java.sun.com 
5 http://www.mysql.com 

• Utilização do padrão em saúde DICOM 
(Digital Imaging and Communications for 
Medicine) como formato das imagens 
digitais sendo transferidas pela Internet. 
Vários trabalhos vêm desenvolvendo 
aplicações com suporte a DICOM, a 
exemplo de [6] e [7]. 

• Estudar a possibilidade de se alterar as 
aplicações do módulo cliente, tornando-
as componentes de software, de modo 
que as mesmas possam ser utilizadas 
como um plug-in em softwares já 
existentes, como em um prontuário 
eletrônico de pacientes (PEP) e softwares 
laboratoriais e hospitalares.  

• Verificar a possibilidade de desenvolver 
um módulo para as empresas 
conveniadas. E adicionar serviços 
relacionados no módulo servidor. Assim, 
um médico faz a solicitação do exame à 
conveniada, que por sua vez pode 
verificar em qual clínica laboratorial deve 
ser feito o exame ou ainda se aquele 
exame já foi feito anteriormente e 
representa um custo adicional para a 
conveniada.  

• Procurar parceiros como laboratórios de 
exames computadorizados, clínicas 
médicas e conveniadas, que estejam 
dispostos a realizar testes e cooperar no 
aperfeiçoamento deste trabalho. Assim, 
será possível realizar testes que se 
aproximem ao máximo da realidade.  

 
Por fim, serão avaliados os resultados 

esperados e obtidos com trabalhos relacionados 
na literatura.  
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de Crianças com Transtorno de Atenção 
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Resumo - Este artigo apresenta um jogo computadorizado desenvolvido para auxiliar na aquisição de algumas 
capacidades lingüísticas em crianças com transtorno de atenção. Estas crianças não conseguem focar, por 
muito tempo, a sua atenção ou concentração em um determinado assunto. O jogo educativo desenvolvido atrai 
por tempo suficiente a atenção destas crianças e as estimula à desenvolver o lado cognitivo da escrita, através 
de associações entre palavras e objetos disponíveis no jogo.  
 
Palavras-chave: Jogos de Computador, Informática na Educação e Educação Especial. 
 
Abstract -  A computer games was developed to help children with attention disturbance. This graphical tool 
should provide children who do not have enough attention or concentration in a determined task for a long period 
of time. This educative game is important because it could capture their attention stimulating the growth of 
written cognitive using associations among words and objects placed in the game environment. 
 
Key-words: Computer Games, Computer in Education and Special Education 
 
 
Introdução 
 

O transtorno ou déficit de atenção, é uma 
disfunção neurológica que afeta crianças fazendo 
com que elas não consigam focar sua atenção ao 
que lhe é realmente importante. Para esta criança, 
qualquer estímulo que não pertença à tarefa que 
deve ser feita é o suficiente para que a sua atenção 
seja desviada e focada em uma outra coisa. É 
comum encontrar, neste universo, crianças que 
apresentam quadros com deficiências no 
letramento. Algumas têm dificuldades em relacionar 
a escrita à uma ação concreta, ou seja, elas sabem 
ler o que está escrito mas, não desenvolveram a 
capacidade de interpretar o texto. Para conseguir 
auxiliar a aprendizagem, temos que nos ater, 
também, a melhorar a capacidade de concentração 
da criança. Isso pode ser feito através de jogos 
computadorizados, pois,  existem técnicas 
eficientes para produzir softwares com 
particularidades lúdicas suficientes para cativar a 
atenção mesmo introduzindo aspectos educativos. 

Hoje em dia, o uso de softwares voltados à 
educação especial e portadores de deficiências, 
sejam estas de ordem física ou neurológica, já é 
fato inquestionável, devido à popularização dos 
computadores e o interesse que os softwares 
provocam nas pessoas [1].  Os jogos educativos 
podem despertar na criança a curiosidade e 
principalmente, o interesse em aprender, além de 
melhorar a auto-confiança. Os jogos podem ser 
empregados em uma variedade de propósitos 

dentro do contexto de aprendizado. Até mesmo o 
mais simplório dos jogos pode ser empregado para 
proporcionar informações factuais e praticar 
habilidades, conferindo destreza e competência. 
Portanto, o jogo é um método eficaz que possibilita 
uma prática significativa daquilo que está sendo 
aprendido [2]. Para tratar o déficit de atenção, os 
terapeutas especializados em neurologia pediátrica 
recomendam que sejam praticadas atividades que 
se propõem a melhorar certas capacidades 
mentais, tais como a memória, concentração, visão 
espacial e outras [3], mas é preciso salientar que 
para se conseguir alcançar resultados significativos 
também é altamente recomendado organizar os 
ambientes doméstico e escolar, estabelecendo 
normas e não exigindo que a criança se comporte 
de uma maneira à que ela não tem controle.  

O objetivo deste trabalho é, portanto, 
desenvolver um jogo educativo cuja parte gráfica 
deve proporcionar um ambiente atrativo, que seja 
agradável a este tipo de criança, propiciando uma 
melhor imersão no mundo fictício da história. É 
preciso desenvolver, também, uma estrutura que 
seja de fácil manipulação, para evitar que a criança 
fique irritada caso não consiga executar alguma 
ação e, conseqüentemente, desista do jogo. 
Também deve ter uma interface que faça com que 
esta dedique maior atenção aos detalhes da 
imagem. O jogo deste projeto foi desenvolvido 
atendendo esses requisitos mas objetiva também 
auxiliar a criança no desenvolvimento ou aquisição 
de algumas capacidades lingüísticas que ela não 

CBIS’2004 1194

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



conseguiu adquirir em função do transtorno de 
atenção. A possibilidade em se adaptar o jogo e 
integrá-lo à sistemas de e-learning é útil no auxílio 
ao letramento destas crianças, pois desta forma, a 
criança pode utilizar o jogo em ambientes mais 
reservados, como em sua casa e, desta forma, ficar 
menos exposta à estímulos que poderiam interferir 
em sua concentração. 
 
Metodologia 
 

O jogo foi desenvolvido para crianças entre 
07 e 10 anos de idade, mantendo a característica 
de atividade lúdica no processo de aprendizagem. 
O enredo é baseado nos tradicionais contos do 
Velho-Oeste, mesclando, no decorrer da história, 
elementos de ação e aventura. 

 Roteiro do jogo: Tudo estava absolutamente 
tranqüilo na pacata Texasville, uma pequena cidade 
do velho oeste, conhecida pelo seu índice 
praticamente nulo de violência. Até que surge na 
cidade, inesperadamente, um grupo de foras-da-lei 
que assaltam o banco e seqüestram Mei, a bela 
filha do prefeito, que estava presente no momento 
do assalto.  

Após estes eventos, os foras-da-lei deixam a 
cidade levando todo o ouro do banco e também a 
filha do prefeito que, desesperado, anuncia uma 
recompensa à quem lhe trouxer, sã e salva, sua 
querida Mei, o ouro e ainda conseguir capturar, vivo 
ou morto, o líder dos foras-da-lei. 

Um garoto comum, conhecido como Ted, que 
brinca o dia inteiro pela cidade, montado sobre seu 
cavalinho-de-pau com rodinhas, vê nas 
recompensas, a sua chance de conseguir um 
dinheiro extra para poder comprar um cavalo de 
verdade e, tornar-se um cowboy legítimo. Eis que 
Ted decide encarar a jornada rumo à captura dos 
bandidos e encontrar, além do ouro, também Mei, a 
bela filha do prefeito. 

Ted precisa, à partir de então, interagir com 
as demais personagens da vila para conseguir 
coletar informações sobre onde esconderam-se os 
bandidos e quais seriam os seus pontos fracos. A 
busca se prolonga até que Ted consiga capturar o 
líder dos bandidos, recuperar o ouro roubado e 
resgatar a bela Mei. 

Para poder prosseguir no jogo a criança deve 
compreender o texto que é exibido e, utilizar as 
informações fornecidas para ter um bom 
desempenho. Outra capacidade trabalhada 
consiste em identificar determinadas palavras que 
estão em destaque no texto e, associá-las à objetos 
concretos disponíveis no cenário. Durante o jogo, 
palavras contidas nas frases são destacadas, a 
história é temporariamente travada, até que as 

crianças associem à um objeto disponível no 
cenário. 

Este tipo de atividade está diretamente 
relacionada ao desenvolvimento de algumas das 
capacidades de leitura, listadas em uma 
investigação realizada por Smolka e colaboradores 
[4], que resumidamente seriam: a capacidade da 
criança ler e procurar adivinhar parte do que está 
escrito, tentando estabelecer algumas relações 
adequadas ou, num estágio mais adiantado, ler 
qualquer escrita, compreendendo e atribuindo 
sentido concreto à palavra ou frase. 

 Desenvolvimento do jogo: A principal 
ferramenta utilizada para se produzir o jogo foi o 
Flash, da Macromídia. Este programa, que é 
voltado à criação de animação vetorial, possui uma 
poderosa linguagem de programação denominada 
ActionScript, baseada na tecnologia JavaScript, 
programação orientada a objetos, suporte à 
funções e outras peculiaridades [5]. Todas estas 
características facilitaram, e muito, o processo de 
desenvolvimento do jogo. 

O ActionScript é uma linguagem de 
programação que possibilita criar animações com 
interatividade. Pode-se, através dela, transformar 
uma simples imagem em um objeto e, atribuir-lhe 
ações, como por exemplo, converter um interruptor 
em um botão e, este terá a finalidade de acender 
ou apagar a luz do ambiente programado.  

Este processo de atribuir ações à objetos é o 
que constitui, basicamente, a maior parte do jogo. 
Para se programar estas ações, os eventos mais 
utilizados foram: mouse.hide, mouse.show, 
mouse.up, startdrag  e hit test. 

- Mouse.hide: ao se solicitar este evento, o 
cursor do mouse é ocultado da tela do jogo; 

- Mouse.Show: ao ser solicitado, o cursor do 
mouse é novamente exibido na tela do jogo; 

- Mouse.Up: este evento é utilizado para 
indicar que as ações do Clipe de Filme devem ser 
executadas apenas quando o usuário soltar o botão 
do mouse; 

- StartDrag: este evento, é responsável por 
fazer com que, ao ser realizado um clique sobre um 
determinado objeto, o cursor do mouse passe a 
arrastar algum objeto ou clipe de filme; 

- Hit Test: evento que indica se houve 
alguma colisão entre os objetos ou clipes de filme. 

O princípio fundamental da lógica de 
programação deste jogo, consiste em utilizar, 
conjuntamente, estes eventos para fazer com que o 
usuário, ao clicar com o mouse sobre uma 
determinada figura disponível na tela, tenha o 
cursor original trocado pela figura clicada, isso é 
feito combinando as ações dos eventos Mouse.hide 
e StartDrag. Em seguida, o usuário arrasta o 
cursor, com o novo design, até um outro objeto 
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específico e, clica sobre este objeto, que é 
identificado através de uma palavra em destaque 
no texto. Neste ponto, o programa deve efetuar 
uma verificação condicional entre os objetos e, 
confirmada a condição desejada, o programa 
restaura o design padrão do cursor do mouse e 
dará continuidade na apresentação da animação. 
Para se realizar estas ações, foram utilizados os 
eventos Hit Test, Mouse.show, além de comandos 
como o If, que verificam uma determinada condição 
para decidir qual ação será executada em seguida. 

Para dar acabamento à parte sonora e 
gráfica, que são alguns dos elementos 
fundamentais para a melhoria da qualidade final do 
jogo, foram utilizados os editores de som do 
Microsoft Windows, que permitem gravar e editar os 
sons e efeitos especiais embutidos nas animações 
das personagens e,  para dar o acabamento gráfico 
do jogo, foi utilizado o Adobe Photoshop, que é 
uma ferramenta muito utilizada por profissionais da 
área gráfica. 

 
Resultados 
 

O jogo foi apresentado à duas crianças com 
características de transtorno de atenção. Estas 
demonstraram imediato interesse em usar o 
computador e verificar do que se tratava. Em 
momento algum, elas reclamaram ou associaram a 
atividade à alguma ferramenta de aprendizagem. 
Estas crianças, que normalmente não se 
concentram por muito tempo em atividades de 
ensino, prestaram atenção no conteúdo exibido nas 
apresentações do jogo e, conseguiram estabelecer 
algumas das relações exigidas durante o 
desencadear da história. A Figura 1 ilustra um 
exemplo de indicação do jogo. 
 

 
 

Figura  1: Tela com relação à ser estabelecida. 
 

Neste momento, a criança prestou atenção 
aos detalhes do cenário e procurou pela a raposa 
escondida. Para efetuar estas associações a 
criança estava com a sua atenção focada no jogo. 

As capacidades lingüísticas podem ser 
melhor adquiridas através do jogo porque, na 
maioria das vezes, este tem a característica de 
exercer um certo domínio sobre a atenção das 
crianças, o jogo desenvolvido fez com que a 
criança se mantivesse concentrada em uma 
determinada tarefa por um tempo superior ao que 
ela normalmente ficaria caso estivesse em uma 
sala de aula. Este domínio que o jogo exerce sobre 
a atenção/concentração, se deu pela identificação 
da criança com algum personagem carismático da 
história ou pelo fato da criança ter que observar 
dicas fornecidas para poder concluir o jogo. A 
Figura 2, indica um exemplo de dica fornecida pelo 
jogo. 
 

 
 

Figura  2 – Exemplo de dica fornecida. 
 
Discussão e Conclusões 
 

Alguns fatores foram atendidos neste projeto, 
referentes a aceitação deste jogo por parte das 
crianças, a sua validade pedagógica e sua 
apresentação gráfica. 

A aceitação do jogo pela criança pode ser 
considerada relativamente simples, pois, as 
crianças buscam por atividades divertidas ou algo 
onde elas possam se identificar na história. Por 
esse motivo, foi criado Ted, a personagem 
principal, que na verdade é um garotinho comum e, 
em suas brincadeiras sobre seu cavalo-de-madeira, 
sempre fantasia que é um cowboy de verdade.  

A parte vinculada à aprendizagem foi 
considerada adequada pela educadora que 
assessora o projeto. 

E a parte gráfica propicia não apenas um 
ambiente agradável, mas também todas as 
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personagens contidas no jogo têm uma aparência 
visual que agradou as crianças, pois, possuem 
características semelhantes aos desenhos 
animados. 

É evidente que, qualquer criança desenvolve 
sua auto-confiança quando se trata de jogos ou 
brincadeiras e que isso pode, facilmente, ser 
adaptado de forma à fazer com que a criança passe 
a ter gosto pelo aprendizado. Podem ser obtidos 
melhores resultados, se a criança não perceber, 
inicialmente, que o jogo está vinculado à uma 
atividade pedagógica. 

O simples fato do jogo ser capaz de fazer 
com que as crianças dediquem, voluntariamente, 
esforço e paciência para cumprir os objetivos 
necessários e, principalmente, que se concentrem, 
serviu para auxiliar com o transtorno de atenção. 
Foi neste momento, enquanto a criança mantinha 
sua concentração no jogo, que podemos introduzir 
ou desenvolver as capacidades lingüísticas, 
auxiliando a criança à trabalhar as suas 
dificuldades, de uma maneira que ela nem 
percebeu e, ficou apenas se divertindo. Ou seja, 
possibilitamos o auxílio ao letramento de uma 
criança que sofre com transtornos de atenção, 
preservando a característica de atividade lúdica no 
processo de aprendizagem. 
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Resumo - Muitas Crianças apresentam Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade e em cnsequência 
dessa patologia podem ter deficiências na aprendizagem entre outras a da leitura. Foi desenvolvido um jogo 
computadorizado utilizando algumas ferramentas gráficas como RPG Maker e Blender que proporcionaram 
uma interface gráfica suficientemente atrativa para conseguir retê-la em frente ao computador atribuindo 
sentido ao texto durante as tarefas em função da complexidade do nível até o final do jogo. 

 
Palavras-chave: Aprendizagem, Hiperatividade, Computação Gráfica. 

 
Abstract -  Many children could present attention-deficit and hyperactivity disorder, a consequence of this 
pathology could be the learning deficiencies, such as reading. A computer game was developed using some 
graphical tools as RPG Maker and Blender to provide an attractive interface to keep children in front of the 
computer in order to attribute a meaning of a text during the tasks in function of the complexity levels until the 
end of the game.   

 
Key-words: Learning, Hyperactivity, Graphical Computation. 

 
 

Introdução 
 

As crianças com Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH) tipo 
hiperativo/impulsivo até podem saber o que deve 
ser feito, mas não conseguem fazer aquilo que 
sabem devido à inabilidade de realmente pensar 
antes de agir, não importando a tarefa. Esse 
transtorno é provocado por problemas 
neurológicos tratados nos casos patológicos por 
drogas. As crianças hiperativas têm vários 
problemas na fase escolar: apresentam uma 
maior probabilidade de repetência, são propensas 
à evasão escolar, apresentam baixo rendimento 
na escola, pois têm dificuldades tanto de se 
concentrar em sala de aula quanto de 
relacionamento com os colegas. Em decorrência, 
na maioria dos casos a criança acaba adquirindo 
um bloqueio na aprendizagem e/ou questões 
comportamentais[1]. Quando a criança percebe 
que não vai conseguir atingir o grau de absorção 
de conhecimento esperado pelos professores, 
colegas e parentes ela diminui sua auto estima, e 
piora ainda seu desempenho chegando às vezes 
a rejeitar todas as situações associadas a esse 
fracasso, em particular o processo de 
alfabetização. Entretanto é possível contornar 
essa rejeição incluindo a criança num processo 
de letramento mais amplo que o ensino da 
cartilha introduzindo as capacidades de 

leitura/escrita no contexto social, principalmente 
utilizando os recursos de e-learning. Para tanto o 
jogo fica alocado em uma base de dados remota 
onde o aluno através de reconhecimento 
usuário/senha pode acessar via Internet e 
executar esse aplicativo. 

 Jogos computadorizados podem ser 
utilizados para desenvolver a motivação no 
ensino e no processo de aprendizagem [2]. 
Aprender sem saber que esta aprendendo é 
possível quando se associa o caráter lúdico a 
aprendizagem. Um jogo computadorizado pode 
ser definido como um sistema composto de três 
partes básicas que são o enredo, o motor e a 
interface, onde o enredo define o tema, a trama e 
os objetivos já o motor é o mecanismo que 
controla a reação do jogo em função da ação do 
usuário, e a interface do sistema controla a 
interação do motor com o usuário, reportando 
graficamente o estágio do jogo [3].  

Crianças com TDAH tipo 
hiperativo/impulsivo exigem respostas imediatas, 
freqüentes, previsíveis e coerentemente aplicadas 
ao seu comportamento.  Da mesma maneira, 
necessitam de  mais tentativas para aprender 
corretamente.  A associação americana de 
psiquiatria recomenda que quando a criança 
consegue completar uma tarefa ou realizar 
alguma coisa corretamente, deve ser 
recompensada socialmente ou com algo tangível 
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mais freqüentemente que o normal. Também 
doze tarefas de 5 minutos cada uma trazem 
melhores resultados do que duas tarefas de meia 
hora.  Mudar o ritmo ou o tipo de tarefa com 
freqüência elimina a  necessidade de ficar 
enfrentando a inabilidade de sustentar a atenção. 
Desenvolver métodos variados utilizando apelos 
sensoriais diferentes (som, visão, tato) paracem 
ser bem sucedido ao ensinar uma criança com 
TDAH[4].  

Utilizamos esses artifícios para auxiliar 
crianças, com idade de 7 à 10 anos, com 
características de hiperatividade a se apropriar da 
leitura e atribuir sentido ao que foi lido, 
desenvolvendo um jogo computadorizado que 
proporcione um ambiente amigável onde a 
criança sinta-se bem, sem que seu desempenho 
lhe proporcione algum tipo de constrangimento e 
ao mesmo tempo a ajude e adquirir a capacidade 
de entender o que esta lendo. 

 
Metodologia 

 
O enredo do jogo é baseado em um velho 

pirata chamado Unnor que estava em um velho 
bar de um velho porto quando escutou a conversa 
de outros piratas, falando de um mapa onde 
estava localizado um tesouro na ilha Ruppa. 
Unnor se interessou, mas por ele ser velho e 
gordo não conseguiu embarcar, Unnor procurou 
seu amigo chamado Abbi.  

Para conseguir encontrar o tesouro Unnor 
e Abbi terão que vencer vários desafios como 
lutar contra cobras venenosas, zumbis, piratas e 
com canibais que se apoderaram da ilha de 
Ruppa. 

Primeiramente o jogo deve promover uma 
imersão na história, ser adequado às 
características de crianças com hiperatividade, 
também deve divertir além de ensinar ao mesmo 
tempo. A capacidade que o jogo pretende 
trabalhar é que a criança consiga ler e atribuir 
sentido ao que ela leu.  

Para tanto no desenrolar da história a 
criança se encontra em situações onde precisa da 
ajuda dos personagens do jogo, e estes dão 
algumas dicas de como vencer os desafios e 
passar de fase. Espera-se que a necessidade de 
ler uma dica e tomar uma decisão, ajude a 
criança em contextualizar a frase. As dicas ficam 
mais difíceis de se entender a medida que o 
jogador se aproxima do fim do jogo(Figura 1). 

O jogo foi desenvolvido utilizando duas 
ferramentas: Blender 2.33[5] e rpg maker 2003[6]. 
O programa blender 2.33 é um editor animações 
3D, ele apresenta uma interface gráfica onde é 
possível desenhar um personagem e/ou um 
cenário e também animá-los. Neste trabalho o 
Blender serviu para desenvolver os filmes de 
apresentação das diferentes etapas do jogo, 
assim como os personagens e as cenas iniciais. 

Esses filmes possuem animações em 3D 
que proporcionam uma interface gráfica atrativa 
chamando a atenção do jogador e auxiliando sua 
imersão no jogo. Porém esse artifício requer 
muito esforço de processamento não sendo 
portanto utilizado nas fases do jogo. 

Para animar os personagens foi utilizado 
um plugin chamado Make Human[7], esse plungin 
é um aplicativo do blender que utiliza códigos da 
linguagem C e botões para alterar as 
características do personagem. 

 

 

Figura 1  - Fluxograma do jogo 

Para desenvolver as fases do jogo foi 
utilizado o RPG Maker, um aplicativo 
desenvolvido para a criação de jogos do tipo RPG 
(Rolling Play Game). Esse aplicativo possui uma 
interface gráfica que facilita o entendimento desse 
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programa, atendendo uma linguagem própria 
para criar facilmente os personagens principais e 
os demais personagens do jogo, assim como criar 
diálogos entre eles, utilizando uma linguagem de 
programação do próprio aplicativo de forma 
orientada objeto contendo, por exemplo 
comandos de decisões.  

As fases são ambientadas em ilhas 
habitadas, ilhas amaldiçoadas, barcos e interior 
de casas, essas fases foram desenvolvidas 
utilizando gráficos 2D pela sua característica fácil 
manipulação e pouco esforço de processamento. 

A figura 2 mostra a construção do 
personagem principal, utilizando a ferramenta 
gráfica Blender. 

 

 

Figura 2  - Make Human sendo executado no 

Blender 

A validação do jogo foi realizada 
mensurando o tempo de permanência de 10 
crianças, com características de hiperatividade, 
na frente do computador. 

 
Resultados 

 
A Figura 3 mostra parte da FASE 1 descrita 

no fluxograma do jogo, onde o Unnor precisa 
encontrar seu amigo e a Figura 4 mostra a luta de 
Unnor com um zumbi, essa é uma tarefa da 
FASE 4. 

 

Figura 3  - Unnor procurando pelo seu amigo. 

As características de hiperatividade das 
crianças foram avaliadas por um neurologista que 
atuou também no projeto. Essas crianças 
acessaram o computador numa sala que continha 
brinquedos como carinho de controle remoto, 
bonecos, CD Player e televisão. As crianças 
permaneceram em média 20 minutos jogando. 

 

 

Figura 4  -  Unnor em uma batalha contra um 

zumbi. 

 
Discussão e Conclusões 

 
A ferramenta gráfica Make Human em 

conjunto com o Blender proporcionou uma 
interface atrativa, com grande quantidade de 
detalhes, que conseguiu reter a atenção das 
crianças. 

No decorrer do jogo as crianças 
enfrentaram desafios constantes, como lutar com 
outros piratas, cobras venenosas, canibais e até 
contra monstros como zumbis, exigindo respostas 
imediatas, contudo previsíveis e coerentes. 

Outra característica do jogo desenvolvido, 
própria para reter a atenção de crianças 
hiperativas, é a exigência de muitas tarefas a 
serem cumpridas em um curto espaço de tempo. 
Além disso foram proporcionadas mudanças 
constantes no ritmo e no tipo de tarefa. Em cada 
tarefa foram empregados diferentes tipos de sons 
e de efeitos visuais, atendendo dessa maneira as 
recomendações da associação americana de 
psiquiatria para o planejamento de atividades 
destinadas à crianças com TDAH do tipo 
hiperativo/impulsivo. 

Os programas que foram utilizados para 
desenvolver este jogo proporcionaram uma 
interface gráfica que aumenta o realismo e o nível 
de imersão da criança na história, criando um 
ambiente amigável e com todos os requisitos 
necessários  para cativar crianças hiperativas. 
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Resumo - Este artigo apresenta uma abordagem interlingual para recuperação de informações translingual, 
onde as queries, bem como os documentos, são mapeados em uma camada conceitual independente da língua 
na qual as operações de recuperação são realizadas. Essa abordagem é comparada com outra que traduz 
diretamente as queries em línguas que não a inglesa (alemão e português, neste caso) para o inglês que, 
subseqüentemente, são processadas em documentos em inglês. Por fim, relata-se a avaliação empírica das 
abordagens em uma vasta coleção de documentos médicos (o corpus Ohsumed). 
 
Palavras-chave: Recuperação de Informação, Translingual, Interlíngua, Tesauro, Lemas. 
 
Abstract - This paper introduces an interlingua-based approach to cross-language information retrieval, in which 
queries, as well as documents, are mapped onto a language-independent concept layer on which retrieval 
operations are performed. This approach is contrasted with another that directly translates non-English queries 
(German and Portuguese, in this case) to English ones which, subsequently, are processed on English 
documents. Finally, the empirical evaluation of both approaches on a large medical document collection (the 
Ohsumed corpus) is presented. 
 
Keywords: Information Retrieval, Cross-language, Interlingua, Thesaurus, Subwords. 
 
 
Introdução 
 

A recuperação de documentos médicos 
apresenta uma combinação única de desafios para 
a modelagem e implementação de máquinas de 
recuperação [1]. As coleções de documentos 
clínicos são comumente grandes e dinâmicas, com 
estimativas da ordem de milhões de documentos 
(para um único site) e centenas de novos 
documentos adicionados todos os dias. Do ponto 
de vista do projeto de sistemas de recuperação de 
informação (RI), isso dificulta a reutilização de 
muitas das abordagens que desempenham 
eficientemente sob condições experimentais de 
pequena escala como a indexação semântica 
latente ou modelos probabilísticos ainda mais 
sofisticados [2]. Isso ocorre porque nenhuma 
máquina de busca é capaz de manter vetores de 
índice de documento de grandes dimensões (n >> 
100000) para tão grande volume de documentos e 
altas freqüências de atualização. 

As coleções de documentos médicos são 
multilinguais. Apesar dos documentos clínicos 
serem tipicamente escritos na língua materna dos 
médicos, as buscas nas maiores bases 
bibliográficas, como o MEDLINE, requerem um 
conhecimento da terminologia médica na língua 
inglesa que a maioria dos médicos que falam outras 
línguas não possuem. Portanto, algum tipo de 
ponte entre sinônimos ou termos de línguas 
diferentes relacionados deve ser criado para fazer 
uso das informações que essas bases de dados 
contêm. 

A população de usuários de sistemas de 
recuperação de documentos médicos é 
heterogênea. Não somente médicos, mas também 
enfermeiros, companhias de seguro e pacientes 
têm acesso a esses recursos. A Web adiciona uma 
multidão de pesquisadores ainda maior. Logo, o 
mapeamento entre diferentes terminologias é 
inevitável para satisfazer às necessidades dessa 
comunidade com estratégias de busca 
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heterogêneas. Por isso, a simplicidade na 
representação do conteúdo dos documentos, bem 
como o mapeamento lexical intra e interlinguais ou 
transformações de expressões equivalentes, 
tornam-se questões cruciais para uma metodologia 
adequada na RI de documentos médicos. 

Este artigo propõe uma abordagem em cujo 
cerne está um novo tipo de dicionário, no qual as 
entradas são classes de equivalência de subwords 
[3]. Essas classes de equivalência armazenam a 
sinonímia intra e interlingual. As classes de 
equivalência formam uma interlíngua porque 
ignoram particularidades intra e interlínguas e as 
referências são feitas por meio de um sistema de 
códigos independente de língua. Comparado a 
interlínguas relativamente mais ricas (baseadas no 
WordNet, por exemplo) utilizadas em recuperação 
translingual [4], utilizou-se neste trabalho um 
conjunto muito limitado de relações semânticas e 
buscou-se uma abordagem mais restrita às 
sinonímias. Particularmente, o sistema não busca 
satisfazer a linguagem geral mas, pelo contrário, 
restringe-se à terminologia utilizada no domínio 
médico. 
 
Metodologia 
 

A Indexação Morfossemântica (IMS) traduz 
os documentos fonte e queries de uma coleção em 
uma representação interlingual na qual os 
conteúdos são representados por descritores 
semânticos independentes de língua. Esse 
procedimento ocorre com base na máquina de pré-
processamento de documentos chamada 
MorphoSaurus (acrônimo de MORPHeme e 
theSAURUS) que consiste, basicamente, em regras 
de normalização ortográfica, componentes 
morfológicos para segmentação de palavras, 
léxicos de lemas para cada língua analisada e um 
tesauro independente de língua. 

O MorphoSaurus fundamenta-se na 
suposição que nem palavras totalmente flexionadas 
nem as segmentadas heuristicamente constituem 
um nível apropriado de granularidade para a 
descrição do conteúdo. Especialmente nas 
terminologias científica e técnica, observou-se que 
as entidades semânticas básicas são agrupadas 
em formas de palavras complexas como em 
‘pseudo⊕hypo⊕para⊕thyroid⊕ism’. Para abordar 
esses fenômenos, introduz-se a subword como 
uma unidade semântica mínima auto-suficiente. 

O critério para se estabelecer o quão 
pequena deve ser uma subword é difícil de definir. 
Por exemplo, dado o token ‘diaphysis’, uma 
decomposição em morfemas poderia levar a 
‘dia⊕phys⊕is’. Do ponto de vista médico, uma 
segmentação mais grosseira em ‘diaphys⊕is’ 

parece mais razoável, porque a decomposição 
lingüística canônica possui maior granularidade e é 
propensa a criar muitas ambigüidades entre as 
subwords. Em outro exemplo, a segmentação em 
morfemas de tokens semanticamente não 
relacionados, como ‘dia⊕lyt⊕ic’ e ‘phys⊕iol⊕ogy’, 
postulam ‘dia’ e ‘phys’ como unidades de morfemas 
que, indesejavelmente, também serão equivalidas 
às unidades de ‘dia⊕phys⊕is’. Portanto, a auto-
suficiência (semântica) de uma subword é 
suportada pela existência de um sinônimo, por 
exemplo ‘shaft’ para ‘diaphys’. 

As subwords são agrupadas em léxico e 
tesauro multilinguais. Para cada entrada de 
subword, atributos especiais e relações semânticas 
entre subwords são especificadas. O léxico e o 
tesauro são construídos considerando-se que: 

-as subwords são registradas, com seus 
atributos como língua, tipo (lema, prefixo, sufixo), 
comentários e outros dados. A cada entrada é 
atribuído um identificador que representa uma 
classe de sinonímia (MID, Morphosaurus Identifier); 

-fundem-se as classes de sinonímia que 
contêm sinônimos intralinguais e traduções 
interlinguais de uma subword; 

-adicionam-se as ligações semânticas entre 
classes de equivalência. As relações semânticas 
são restritas a dois tipos: 

(i) uma relação paradigmática ‘has-meaning’, 
que relaciona uma classe ambígua ao seu 
significado como em 
{head} : {kopf, zephal, caput, cephal, cabec, cefal} 
       OU {leader, boss, líder, chefe}; 

(ii) uma relação sintagmática ‘expand-to’, que 
consiste de segmentações predefinidas para 
subwords extremamente pequenas, como em 
{myalg} : {muskel, muscle, muscul}  
           ⊕  {schmerz, pain, dor}. 

A Tabela 1 indica de que forma os 
documentos são convertidos em representações 
interlinguais através de um procedimento de três 
passos. O primeiro passo trata da normalização 
ortográfica. Um pré-processador converte todos os 
caracteres capitalizados para minúsculo e realiza 
substituições de caracteres específicas para cada 
língua, de forma a facilitar a equivalência entre os 
tokens de texto e as entradas do léxico. 

O próximo passo trata da segmentação 
morfológica. O sistema decompõe o texto 
normalizado ortograficamente em uma seqüência 
de subwords (correspondentes às entradas no 
léxico) e restos lexicais (não presentes no léxico). 

O resultado da segmentação é verificado por 
um autômato finito que rejeita segmentações 
inválidas (isto é, sem lemas ou que se iniciam com 
sufixo). Se existirem leituras válidas ambíguas ou 
segmentações   incompletas,    devido   a   entradas  

CBIS’2004 1203

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



 

 
inexistentes no léxico, regras são aplicadas para 
encontrar as segmentações mais longas, com o 
menor  número  de  segmentos  não  especificados, 
etc. Se o algoritmo de segmentação não detectar 
uma leitura válida, a palavra original é restituída.  

No passo final (normalização semântica), 
cada subword é substituída pelo seu MID. Depois 
disso, todos os sinônimos de uma mesma língua e 
todas as traduções de subwords que se equivalem 
semanticamente em línguas diferentes são 
representadas pelo mesmo item de código na 
representação final. Os termos compostos (como 
‘myalg⊕y’), que são ligados aos seus componentes 
por meio da relação ‘expands-to’, são substituídos 
pelas MIDs dos seus componentes. As classes 
ambíguas, aquelas relacionadas por ‘has-meaning’, 
resultam numa seqüência com os MIDs dos termos 
ambíguos. O resultado é um documento 
normalizado morfossemanticamente em uma 
representação interlingual, independente de língua. 

Os testes foram realizados sobre o corpus 
Ohsumed [5], que é um dos ambientes de teste 
padrão para RI em documentos do domínio médico. 
O Ohsumed é um subconjunto da base Medline que 
contém informações bibliográficas de artigos das 
ciências da saúde e de biomedicina. Ele foi criado 
especificamente para estudos de RI no domínio 
médico e disponibiliza 106 queries (possuindo 
julgamento de relevância) que foram utilizadas nos 
testes. O Ohsumed contém apenas documentos em 
inglês e isso dificulta que queries de outras línguas 
acessem os documentos. Para contornar esse 
problema, os pesquisadores têm que traduzir as 
suas queries para o inglês utilizando tecnologias da 
Web. Porém, se a tradução for de qualidade ruim, a 
query do pesquisador não será resolvida. 

A Figura 1 ilustra a comparação de duas 
arquiteturas de busca: a tradução direta (TR) de 
queries  e  a  IMS.  A TR  utilizou  um sistema de RI  

 

 
contendo algoritmo de stemming de Porter e listas 
de stop words específicas para cada língua. 

Inicialmente, as queries em inglês foram 
traduzidas para o português e alemão. Então, elas 
foram retraduzidas manualmente para o inglês 
utilizando o Google Translator.  

Se depois da tradução de um termo não é 
encontrada alguma correspondência na língua 
inglesa, o termo é deixado sem tradução. Para 
melhorar a tradução, empregou-se a base de 
lexemas UMLS. Em seguida, as stop words foram 
removidas da query. O lado esquerdo da Figura 1 
mostra a abordagem da TR e o direito apresenta a 
abordagem da IMS. 

Para uma avaliação imparcial das duas 
abordagens, utilizou-se um sistema simples de 
busca booleana. O algoritmo de classificação 
mantém três pontuações para cada documento: 
número de termos da query que ocorrem no 
documento; valor absoluto das ocorrências dos 
termos da query; e proximidade entre as 
ocorrências dos termos no documento. 

 
Resultados 
 

Neste estudo, identificam-se três cenários de 
teste: base de comparação (BC), que emprega o 
Ohsumed segmentado com algoritmo de Porter; 
tradução direta (TR) de queries em português e 
alemão para o inglês, também segmentada com 
algoritmo de Porter; e IMS, em que todo o 
Ohsumed foi convertido para códigos IMS. 

Foram utilizados 3 tipos de cálculo para 
comparar o desempenho da TR e da IMS. Os dois 
primeiros são a média dos valores de precisão dos 
11 pontos de revocação - AvgP11 - (0,0; 0,1;...; 1,0) 
e a média dos valores dos dois primeiros pontos de 
revocação - AvgP2 - (0,0 e 0,1). O terceiro é o valor 
de  precisão  para  os  primeiros  k  documentos  na  

Tabela 1 – Processo de indexação morfossemântica (IMS) para o inglês, alemão e português 
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classificação. Estabeleceram-se duas condições de 
teste, onde na primeira considerou-se uma regra de  
proximidade entre tokens e na outra nenhuma regra 
foi considerada. 

A Tabela 2 apresenta os valores de precisão 
e revocação levando-se em consideração a regra 
de proximidade. 

 
Tabela 2 – Tabela precisão/revocação 
considerando a regra de proximidade 

Inglês Português Alemão Pontos de 
revocação BC TR IMS TR IMS 

0,0 ,4000 ,2286 ,2667 ,2667 ,3429 
0,1 ,3228 ,1876 ,2528 ,1922 ,3046 
0,2 ,2282 ,1279 ,1768 ,1448 ,2237 
0,3 ,1779 ,0905 ,1128 ,1176 ,1618 
0,4 ,1425 ,0687 ,0871 ,0926 ,1306 
0,5 ,1174 ,0542 ,0634 ,0668 ,1039 
0,6 ,0829 ,0363 ,0394 ,0380 ,0747 
0,7 ,0394 ,0170 ,0217 ,0184 ,0437 
0,8 ,0155 ,0077 ,0133 ,0098 ,0181 
0,9 ,0041 ,0027 ,0053 ,0013 ,0128 
1,0 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0071 

AvgP11 ,1392 ,0747 ,0945 ,0862 ,1294 
AvgP2 ,3614 ,2018 ,2598 ,2294 ,3237 

% de BC 100,0 53,7 67,9 61,9 93,0 
BC – base de comparação, TR – tradução direta e IMS – 

indexação morfossemântica 
 
Pode-se observar que BC tem o melhor 

desempenho de AvgP11  com  0,14.  O resultado de 
AvgP11  para o alemão empregando a IMS é quase 
igual à BC (0,13), ao passo que com TR fica mais 
de  0,05  abaixo  (0,09).  Ou seja, a abordagem  IMS  

 
 
 

alcançou 93 % do desempenho da BC, 31 % maior 
que   TR.    Os   valores    de   AvgP11   foram   mais  
modestos para o português, porém, ainda 
consideráveis (68 % para IMS e 54 % para TR). 
Esse menor desempenho do português deve-se à 
menor quantidade de entradas no léxico e não a 
particularidades da língua portuguesa. De qualquer 
modo, em todos os pontos de revocação, a IMS 
superou a TR, tanto para o português quanto para o 
alemão. Quanto aos valores de AvgP2, o português 
empregando IMS atingiu a precisão de 0,26 (72 % 
de BC) e o alemão alcançou 0,32 (90 % de BC). 

Devido ao fato de que certas composições 
complexas da língua alemã, em particular, são 
particionadas nas subwords que as constituem, a 
adoção de um critério de proximidade entre as 
ocorrências das subwords no documento parece 
benéfica para aumentar a precisão da busca. Sem 
tal critério, a ocorrência de duas subwords dentro 
de uma única formação complexa ou em pontos 
bem distantes no documento é abordada 
igualmente. Para verificar o efeito do critério de 
proximidade, basta analisar a Tabela 3. 

A comparação entre a AvgP11 da BC e da 
IMS para o alemão revela um decréscimo (0,10) 
que para a TR é ainda maior (0,08). De modo 
similar, a IMS atingiu somente 84 % do 
desempenho da BC (decréscimo se comparado 
com os 93 % atingidos com o critério de 
proximidade). A TR melhorou seu desempenho 
sem o critério de proximidade (63 % vs. 62 %); 
porém, tal variação estatística é insignificante. Para 
o português, a IMS não atingiu melhor desempenho 
sem o critério de proximidade. 

Figura 1 – Passos da tradução direta (TR – esq.) e da indexação morfossemântica (IMS – dir.) 
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Tabela 3 – Tabela precisão/revocação sem 
considerar a regra de proximidade 

Inglês Português Alemão Pontos de 
revocação BC TR IMS TR IMS 

0,0 ,3619 ,2476 ,2381 ,2381 ,3143 
0,1 ,3201 ,1735 ,2011 ,1923 ,2587 
0,2 ,2174 ,1260 ,1500 ,1344 ,1750 
0,3 ,1651 ,0834 ,0873 ,1059 ,1253 
0,4 ,1191 ,0587 ,0666 ,0806 ,0970 
0,5 ,0921 ,0392 ,0466 ,0640 ,0717 
0,6 ,0579 ,0243 ,0255 ,0311 ,0479 
0,7 ,0251 ,0079 ,0112 ,0148 ,0333 
0,8 ,0054 ,0012 ,0087 ,0000 ,0113 
0,9 ,0066 ,0034 ,0045 ,0034 ,0093 
1,0 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0048 

AvgP11 ,1246 ,0696 ,0763 ,0786 ,1044 
AvgP2 ,3410 ,2105 ,2196 ,2152 ,2865 

% de BC 100,0 55,9 61,2 63,1 83,8 
BC – base de comparação, TR – tradução direta e IMS – 

indexação morfossemântica 
 
Um médico precisando tomar uma decisão 

rápida, interessa-se nos poucos documentos que 
aparecem no topo da classificação dos resultados 
de uma busca. Por isso, o valor de precisão desses 
documentos representa melhor o desempenho da 
TR e da IMS dentro do contexto médico. As 
Tabelas 4 e 5 informam essas pontuações com e 
sem o critério de proximidade, respectivamente. 

 
Tabela 4 – Precisão para os k primeiros 
documentos (com regra de proximidade) 

Inglês Português Alemão k 
BC TR IMS TR IMS 

5 ,3429 ,1943 ,2324 ,2133 ,2952 
10 ,2867 ,1752 ,2086 ,1886 ,2495 
15 ,2622 ,1524 ,1790 ,1638 ,2165 
20 ,2405 ,1371 ,1733 ,1490 ,1919 
30 ,2057 ,1127 ,1470 ,1302 ,1717 
50 ,1623 ,0939 ,1162 ,1072 ,1411 
100 ,1158 ,0662 ,0841 ,0726 ,1038 

BC – base de comparação, TR – tradução direta e IMS – 
indexação morfossemântica 

 
Tabela 5 – Precisão para os k primeiros 
documentos (sem regra de proximidade) 

Inglês Português Alemão k 
BC TR IMS TR IMS 

5 ,3314 ,1829 ,1981 ,2152 ,2610 
10 ,2800 ,1514 ,1705 ,1714 ,2181 
15 ,2476 ,1384 ,1644 ,1568 ,1924 
20 ,2224 ,1262 ,1543 ,1395 ,1714 
30 ,1933 ,1117 ,1337 ,1213 ,1502 
50 ,1545 ,0922 ,1021 ,1032 ,1227 
100 ,1100 ,0650 ,0734 ,0730 ,0886 

BC – base de comparação, TR – tradução direta e IMS – 
indexação morfossemântica 

Dos dados indicados na Tabela 4, pode-se 
extrair que, para quase todos os k, a IMS para o 
alemão (português) atinge mais de 80 % (70 %) de 
BC e tem desempenho melhor que TR, em média, 
20 % (13 %). Na Tabela 5, sem regra de 
proximidade, há uma queda média de 7 % (5 %) 
para a IMS em alemão (português). Apesar do 
desempenho da TR ser pouco conclusivo para o 
alemão e o português, pode-se verificar que a 
ausência de critério de proximidade leva a um 
decréscimo na precisão. 

 
Discussão 
 

Em se discutindo a tradução de documentos 
e queries, Savoy (2003) apresenta uma estratégia 
recente para RI translingual baseada em tradução 
automática utilizando software comercial [6]. 
Entretanto, essa abordagem geralmente fornece 
um fraco suporte às terminologias técnicas. Para o 
jargão médico, entre outros léxicos multilinguais 
não especializados, (baseados no WordNet) 
também oferecem suporte limitado [4]. 

Alternativamente, significativo progresso tem 
sido alcançado no campo de aquisição de unidades 
morfológicas (isto é, lemas e afixos) supervisionada 
e não supervisionada [7]. Porém, esse sistema é 
incapaz de decompor nomes, o que é essencial 
para a análise da terminologia médica alemã. Por 
isso, foi necessário construir um léxico multilingual 
de termos médicos para a realização deste projeto. 

O benefício do emprego do critério de 
proximidade entre ocorrências de termos de query 
na elaboração da classificação dos resultados da 
busca já foi mostrado e discutido por Clarke and 
Cormack (2000) [8] e já está sendo considerado 
pela maioria das máquinas de busca da Web. 
Existem trabalhos que introduziram regras de 
proximidade entre os tokens que constituem uma 
palavra composta depois que ela é particionada [9]. 
A menos que cuidados desse tipo sejam tomados, 
a precisão diminui conforme mostram os resultados 
descritos. 

Existe o relato de testes similares ao 
realizado neste trabalho com as línguas francesa e 
espanhola, também utilizando o corpus Ohsumed 
com tradução das queries empregando o UMLS 
[10]. Essa abordagem atingiu 71 % da BC para o 
espanhol e 61 % para o francês (o presente estudo 
alcançou 93 % para o alemão e 68 % para o 
português). Os valores de precisão para o espanhol 
(francês) com k = 5, 10, 30 foram, respectivamente: 
0,23 (0,17); 0, 21 (0,14); 0,14 (0,11). Os resultados 
deste trabalho para o alemão (português) 
empregando a IMS com os mesmos valores de k 
alcançaram, respectivamente: 0,30 (0,23); 0,25 
(0,21); 0,17 (0,15). A utilização da IMS supera o 
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desempenho obtido nos testes com o espanhol e o 
francês, mesmo sem empregar nenhum critério de 
proximidade entre tokens. 
 
Conclusão 

 
Este artigo apresentou uma representação 

interlingual para a recuperação translingual em uma 
coleção de documentos médicos, baseada em um 
dicionário de classes de equivalência que 
armazenam sinonímias intra e interlinguais. 
Comparada com a abordagem de tradução direta 
das queries, a interlíngua desenvolvida (IMS) 
obteve um bom desempenho. Os testes com o 
alemão atingiram 93 % da BC (adotando-se o 
critério de proximidade), enquanto que com o 
português atingiram 68 %. Os testes com o 
português tiveram um desempenho menor devido à 
disparidade no tamanho dos léxicos.  

No presente momento, estuda-se o 
aperfeiçoamento do léxico de subwords em 
português, a integração de estratégias de 
desambiguação e a incorporação de outras línguas 
(particularmente, o espanhol). Em linhas gerais, a 
IMS pode ser adaptada em qualquer arquitetura de 
máquina de busca. Por isso, deseja-se também 
realizar novamente o presente estudo com um 
modelo de espaço vetorial. 
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Introdução 
 

Nas últimas décadas do século XX a 
informática revolucionou atividade humana. 
Deixou de ser área reservada a especialistas e se 
insinuou na vida cotidiana, permitindo acesso das 
pessoas a informação, instrumentalizando os 
profissionais [1]. O Assistente Social na 
maternidade do interior paulista implantou-se 
devido às dificuldades encontradas pela equipe 
interdisciplinar, para realizar o diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento da parturiente 
com base no conhecimento das características da 
população atendida, A inserção da informática 
facilitou seu instrumento de trabalho [2] [3] [4]. 
 
Metodologia 

 
Período analisado outubro de 2003 à 

março de 2004. 
Internações no período: 1.349, sendo 687 

entrevistas, (51%). Realizada análise quanti-
qualitativa, entrevista semi-estruturada e método 
dialético. 

 
Resultados 
 
84% das parturientes residem em Ribeirão Preto 
e 16% são dos municípios próximos. 86%  região 
Norte,  onde se concentra uma população de 
baixa renda, as demais; 14% outros bairros. 42% 
das pacientes são solteiras, residem com 
familiares, principalmente com a mãe, 37% 
amasiadas, 20% casadas, 1% separada e, ou 
viúva.73% não tem vínculo empregatício, 26% 
trabalham com carteira assinada, 1% são 
estudantes.Quanto ao cônjuge, 86% trabalham 
registrados, 13% desempregados, 0,5% 
aposentados. 71% tem renda familiar de zero a 
dois e meio salário mínimo,  29% tem renda 
superior a dois salários mínimos e meio. 89% 
largaram os estudos entre 1ª e 8ª série do ensino 
fundamental, 9,5% chegaram ao ensino médio e 
menos de 1% ingressaram no ensino superior, 
mas não concluíram, 0,5% são analfabetas. Seu 
cônjuge 83% não concluíram ensino fundamental, 
12% pararam no ensino médio, 2% ingressaram 
no ensino superior, 1% concluiu e 3% são 

analfabetos.83% tiveram de 1 a 3 filhos e 16% 
tem mais de 3 filhos. 
 
Discussão e Conclusões 
 

A práxis informacional permite estabelecer 
melhores procedimentos de atendimento a uma 
determinada população, garantindo ação 
interdisciplinar profícua na área da saúde, 
assegurando ao eixo formador de cuidados, 
oportunizar meios que efetivem práticas de 
excelência gerando contribuições à partir de 
trabalhos conjuntos. 

O baixo salário dessas famílias pode ser 
analisado pela baixa escolaridade  e a falta de 
profissionalização.Importante estabelecer 
melhores procedimentos de atendimento a essa 
população, tendo por base um conhecimento 
mais detalhado de suas condições e expectativas 
de vida. 
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Resumo : Este artigo apresenta um método que permite que dependentes químicos em tratamento 
desenvolvam jogos de computador durante sessões de Terapia Ocupacional. Com este método, o paciente 
juntamente ao terapeuta e outros integrantes do grupo  desenvolve jogos utilizando o RPG Maker, dando inicio 
a um processo de comunicação não verbal a seu benefício, permitindo a externalização de sentimentos e 
pensamentos. Os resultados obtidos mostram que esse processo auxilia o dependente químico na 
conscientização e confronto de seus conflitos internos e suas dificuldades de realização, possibilitando a 
conciliação entre o mundo ideal e real. 
 
Palavras Chaves : jogos de computador, terapia ocupacional, dependentes químicos. 
 
Abstract : This article presents a method that allows that chemical dependents in treatment develop computer 
games during sessions of Occupational Therapy. With this method, the patient together to the therapist and 
other integrant ones of the group develop games using the RPG Maker, giving beginning to a process of not 
verbal communication its benefit, allowing the externalização of feelings and thoughts. The gotten results show 
that this ancillary proceeding the chemical dependent in the awareness and confrontation of its internal conflicts 
and its difficulties of accomplishment, making possible the conciliation between the ideal and real world.  
 
Key-words : games of computer, occupational therapy, chemical dependents. 
 
 
Introdução 
 

A conscientização pelo dependente químico 
em relação a sua dependência pela droga é um 
importante problema durante e após o tratamento. 
Sabe-se que a ansiedade, assim como a alegria, o 
medo, a tristeza, são emoções naturais do ser 
humano, mas dependendo do nível em que esta 
ansiedade se encontra, poderá ser utilizada como 
mola propulsora de motivação, impulsionando o 
indivíduo a satisfazer suas necessidades e/ ou 
desejo. No caso dos dependentes químicos esta 
poderá induzi-lo inconscientemente ao consumo da 
droga. 

A terapia ocupacional tem papel significante 
dentro deste tratamento devendo ser uma 
facilitadora de situações diversas que inclui o 
dependente e suas ações , sendo um espaço 
intermediário vivido durante a realização de 
atividades que auxiliam o paciente a experimentar 
novas  formas de ser e se relacionar com objetos, 
pessoas e consigo mesmo. Este ambiente 
proporcionado é um mixto entre extrema 
organização e atrapalhação, cabendo, 
desarticulações, estruturação e criação. Este 

espaço é  chamado de “setting terapêutico”. Neste 
momento inicia-se um processo de comunicação 
não verbal através da ação. O paciente externaliza 
assim seus sentimentos e pensamentos, 
favorecendo o contato com seu mundo interno. Isto 
é muito importante para os dependentes químicos, 
pois os mesmos  tendem  a projetar no mundo 
externo os seus problemas e a atividade constitui 
um facilitador para este confronto. Durante este 
processo ocorre também a conscientização das 
perdas e dos recursos disponíveis, ou seja, a 
possibilidade de encontrar  formas diferentes para 
se expor, possibilitando o seu confronto com 
recursos internos, os quais eles muitas vezes não 
imaginam possuir e como conseqüência facilita a 
reflexão sobre perdas vividas durante o processo 
de intoxicação.  

O método que apresentamos neste trabalho 
permite que, criando jogos computadorizados, o 
paciente tem a oportunidade de viver em diferentes 
mundos, diferentes realidades e diferentes 
personagens e, à partir disso passará a sublimar e 
viver as suas próprias fantasias, ligadas aos seus 
desejos mais íntimos e secretos e poderá expressá-
los de forma saudável e aceitável  em seu meio. 
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Esses desejos de outra forma poderiam tomar 
rumos perigosos e prejudiciais a si e a sociedade.O 
paciente/jogador acaba sendo impulsionado para 
novas experiências, novas relações, da mesma 
forma que navega por novos mundos, novas 
realidades e novas personalidades. 

Outro fator essencial no desenvolvimento 
desta atividade é que a mesma oferece recursos 
que possibilitam ao dependente o reencontro com 
suas capacidades de realizar projetos para sua vida 
e, isto é fundamental para o reajuste de papéis 
abandonados em função da dependência química e 
o planejamento de novas ações que possam ser 
criativas e produtivas. 
 O objetivo desse trabalho é implementar uma 
ferramenta para dependentes químicos 
desenvolverem jogos computadorizados à distância 
como atividade terapêutica para a redução do nível 
da ansiedade, adquirindo um caráter preventivo e 
facilitador do tratamento. 
 
Materiais e Métodos   

 
Para realização deste trabalho foi necessário 

a  implementação de um guia de comandos básicos  
e bibliotecas para que os pacientes elaborassem 
facilmente jogos e histórias. Para tanto utilizamos  o 
RPG Maker, o qual é um programa de criação de 
jogos de computador, de fácil acesso e que não 
exige experiência com programação, nem 
conhecimentos profundos de informática.  

Foi utilizado um computador PC Pentium 233 
MMX com 32 MB de RAM, 04 MB de vídeo e CD 
ROOM de 8 x e software do RPG Maker. 

O RPG Maker 2003 é um programa 
fantástico, ele permite muitas opções: como a 
mudança de menus e conta com um database 
apurado e completo. Toda programação é feita de 
maneira fácil e a quantidade de eventos é suficiente 
para aproveitar a criatividade do paciente. Enfim, é 
um super programa que foi feito pela softhouse 
japonesa Ascii® e traduzido para o inglês. 

Com esse programa não é necessário ter  
conhecimento de linguagem de programação como 
Visual Basic ou qualquer outro e nem conhecimento 
de computação gráfica entre outras coisas, só 
precisa ter criatividade e  montar seu jogo com os 
tiles (pedaços de chipsets), charas (personagens), 
É possível escrever diálogos, colocar a música que 
quiser, criar até 5000 objetos, 5000 tipos de magias 
e 5000 personagens diferentes, assim como definir 
as  habilidades e as fraquezas dos atores. Em 
resumo, é possível programar tudo o que um jogo 
normal de RPG deve ter. 

Para facilitar a implementação do jogo foram 
desenvolvidas bibliotecas, onde cenários prontos 
foram gravados. 

Resultados 
 

 
 
Fig 1 - tela do jogo desenvolvida durante         
sessão de T.O. 
 
 

 
 
Fig 2 – tela do jogo desenvolvida durante  
sessão de T.O 
 
A facilidade de criar jogos de computador foi 

testada com 03 dependentes químicos de drogas 
lícitas e ilicítas em sessões de Terapia Ocupacional 
durante tratamento em regime de semi internação, 
em hospital dia. Todos do sexo masculino e faixa 
etária dos 17 aos 38 anos. 

Para a realização dessa atividade, os grupos 
foram formados por afinidades, e neste caso a 
dependência química é a afinidade mais importante 
entre eles. 

As situações imaginadas por cada paciente, 
que o personagem do jogo deve enfrentar em cada 
cenário foram facilmente implementadas com a 
ferramenta, pois puderam  de forma espontânea e 
sem receios de se serem discriminados, 
estigmatizados e/ou avaliados  expor, estravazando 
suas vontades, necessidades, pensamentos e  
agressividades. 
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Inicialmente os pacientes foram orientados 
pela terapeuta ocupacional sobre o manuseio da 
ferramenta e  estimulados a desenvolverem 
situações onde o personagem principal encontra 
desafios relacionados à patologia apresentada 
pelos mesmos. 

Um dos jogos elaborados espontaneamente  
durante as sessões utilizou como tema, as 
trajetórias de vida de um dependente químico. O 
jogo contou com uma primeira fase onde o 
jovem/personagem aparece bebendo (drogas 
lícitas) com colegas de turma, e posteriormente 
surge a escolha de usar ou não outros tipos de 
drogas (ilícitas), ainda e, durante esta fase do jogo 
o grupo optou por implementar situações 
estressoras a serem vividas pelo personagem como 
por exemplo, situações familiares e sociais dos 
seus cotidianos que podem ou não estimulá-lo ao 
uso. Em fase posterior (fig 1), o personagem tem a 
opção de escolha de qual caminho quer para sua 
vida e, entre as opções estão: um cemitério, uma 
penitenciária, um manicômio e uma clínica de 
tratamento. Diante da escolha realizada, o 
personagem era orientado  quanto a direção que 
deveria seguir para chegar ao local, sendo  
remetido a um cenário com características 
referentes ao local escolhido e submetido às 
conseqüências do mesmo. No caso do cemitério, 
fig(2), o personagem passa por várias etapas até 
chegar a morte e não tem opção de ganhar o jogo, 
pois o fim desta etapa é sempre uma tela com  as 
palavras  “game over” decoradas com gotas de 
sangue.  Na opção do manicômio, ao entrar o 
jogador não consegue realizar nenhuma ação se 
usar a lógica, a crítica, pois é como se fosse um 
mundo imaginário, sem regras, onde o personagem 
é remetido a cenários de extremas loucuras e 
idéias delirantes, como falar com seres alienígenas, 
existência de poderes sobrenaturais, 
conseqüentemente também chega ao “game over”, 
pois pela lógica não consegue realizar as tarefas e 
desafios. Já no caso da penitenciária, o jogador é 
remetido a um cenário onde o personagem esta 
preso por grades e submetido a  situações 
estressoras e, assim também chega ao “game 
over”. Resta ao personagem a opção pela clínica, 
onde o jogador tenta sobreviver à sua dependência 
e dar continuidade a sua história de vida. 

 Para a realização dessa atividade, os grupos 
foram formados por afinidades, e neste caso a 
dependência química é a afinidade mais importante 
entre eles. 

Observou-se que durante a realização desta 
atividade o paciente/jogador deparou-se diversas 
vezes com questões fundamentais em seu 
tratamento como por exemplo: situações de risco, 
de limites, de experimentação de comportamentos, 

possibilidade de criação de hábitos saudáveis para 
a vida e possibilidade de elaborarem  e construírem 
seus projetos.  

Percebeu-se que esta atividade não só 
desempenha papel na comunicação de sentimentos 
usando outros recursos que não a linguagem 
verbal, mas também possibilita que o resultado de 
sua atividade, produção, tenha um significado e, 
assim facilita a articulação do afeto e ação, do 
mundo subjetivo e mundo real. 

Durante esta atividade, o paciente/jogador  
que estiver descontente e não estiver disposto a  
expor suas fantasias e ansiedades, é logo 
identificado pelo grupo perturbando o jogo e o 
desenrolar da história. 

Jogar naturalmente, levará o paciente/jogador 
a uma comunicação mais espontânea 

 
Discussão 

 
É importante salientar que o uso da droga 

representa uma resposta frente a situações de 
conflitos e/ou sentimentos negativos e estímulos 
estressores.  No comportamento do dependente os 
fatores determinantes são: a vulnerabilidade dos 
estressores déficit ou excessos comportamentais, 
história de vida e demandas sociais. 

O processo de recuperação da dependência 
é lento, doloroso e repleto de obstáculos, portanto 
prever e criar formas  lúdicas de lidar com esses 
obstáculos e limites é uma das alternativas de 
tratamento, no contexto da Terapia Ocupacional. 

Além da ambientação e da integração social 
junto aos colegas de grupo, outro aspecto 
terapêutico fundamental e talvez o mais importante 
está na criação de seus personagens, pois nesta 
atividade, o paciente/ jogador  descarrega todos os 
seus sonhos, frustrações, desejos e ansiedades. 

O método apresentado neste trabalho 
proporcionou ao paciente/jogador imaginar, criar, 
destruir para reconstruir, através de cenas virtuais 
que remetem à realidade, com personagens e 
situações que despertam reflexões e críticas acerca 
de seu cotidiano. 

 
Conclusão 

 
Através do desenvolvimento e utilização de 

jogos de computador pelo RPG Maker por 
pacientes dependentes químicos em sessões de 
Terapia Ocupacional é proporcionado ao 
paciente/jogador o caminho à sua maturação em 
relação a sua dependência pela droga, onde este 
indivíduo passa desde a dependência absoluta para 
a dependência relativa, almejando a busca de sua 
independência, reforçando assim suas 
capacidades, competências e a sua auto-estima 
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sempre com a noção do “eu sou / eu faço”, pois é 
através de exercícios constantes da imaginação 
que lhes é proporcionado instrumentos poderosos 
na sua interação com a realidade. É após 
experimentar diversas fantasias, diversas 
realidades, várias maneiras de ser e de fazer 
através de inúmeras situações e experiências, o 
paciente estará munido de um rico repertório de 
ações, pensamentos, reações, emoções no 
enfrentamento com o mundo real. Portanto a 
realidade será para este paciente/jogador um 
universo de múltiplas possibilidades, do que é 
possível e do que não é possível, identificando ao 
mesmo a condição de sair da posição “ eu + droga” 
para a posição de um indivíduo com limitações, 
mas com possibilidades de interagir criativamente 
para com o mundo. 
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Introdução 
 

O presente trabalho apresenta uma 
arquitetura do sistema colaborativo adaptado à 
telecardiologia [1], denominado MedColaB. Esse 
sistema está sendo desenvolvido em parceria com 
a Unidade Cardio Materno-Fetal (UCMF) do Real 
Hospital Português (RHP) e a entidade civil 
Círculo do Coração. O trabalho apresenta as 
classes mais importantes do sistema e suas 
relações, organizadas logicamente em camadas. 
 
Metodologia 
 

O desenvolvimento da arquitetura do 
MedColaB utilizou o Rational Unified Development 
Process (RUP), que possibilita um 
desenvolvimento de forma incremental e iterativa, 
sendo esse guiado por casos de uso e centrado 
na arquitetura (framework) do sistema [2, 3]. 

Um ciclo do RUP é composto por 4 fases: 
concepção, elaboração, construção e transição [2-
4]. As duas primeiras fases foram executadas para 
a realização deste trabalho. 

A concepção é responsável pelo 
levantamento dos requisitos principais, definição 
dos módulos iniciais do sistema, listagem dos 
casos de uso, construção do diagrama de casos 
de uso, detalhamento dos casos de uso mais 
relevantes e análise orientada a objetos para 
definição de uma arquitetura candidata [2-4]. 

A elaboração contempla: levantamento dos 
requisitos restantes, detalhamento dos casos de 
uso identificados, refinamento dos diagramas já 
desenvolvidos, construção do diagrama de classes 
e o refinamento da arquitetura candidata do 
sistema [2-4]. 
 
Resultados 
 

Inicialmente foi realizado um estudo da 
cardiologia pediátrica e fetal, através de 
entrevistas e acompanhamento dos profissionais 
da UCMF durante as rotinas médicas.  
Analisaram-se as consultas e os exames médicos 
praticados e as informações relacionadas aos 
mesmos.  

O levantamento de requisitos definiu o 
objetivo do sistema e suas funções essenciais, 

que foram estabelecidas através de reuniões com 
os funcionários da UCMF, definindo os módulos 
iniciais: agendamento e atendimento. Esses 
módulos permitem a marcação e realização de 
consultas e exames, além de possibilitarem a 
colaboração entre grupos médicos para 
diagnósticos à distância e segunda opinião clínica, 
utilizando uma estratégia Store and Forward [5].   

A partir da análise dos módulos iniciais, os 
principais casos de uso foram identificados e 
posteriormente detalhados. Essa análise 
contribuiu para o desenvolvimento de um 
diagrama de classes, que serviu de alicerce para a 
construção da arquitetura do sistema. 

A arquitetura desse sistema foi 
desenvolvida em três camadas: apresentação, 
negócio e armazenamento, conforme mostra a 
Figura 1. 

A camada de apresentação é formada pelas 
classes GUI (Graphic User Interface) e Fachada 
(Facade). A GUI recebe as solicitações do usuário, 
realiza as filtragens necessárias e chama o 
método da Fachada correspondente à solicitação 
do usuário. A Fachada conhece os métodos da 
camada de negócio e ao receber uma solicitação 
da GUI, chama o método do cadastro responsável. 

A camada de negócio do sistema é formada 
por cinco cadastros complementares. O cadastro 
de documentos é responsável por armazenar e 
manipular os documentos públicos do sistema. O 
cadastro de funcionários mantém as informações 
de todos os usuários do sistema, incluindo 
médicos, recepcionistas e o administrador. O 
cadastro de pacientes mantém todos os registros 
de pacientes gerados pelo MedColaB. A classe 
cadastro de grupos é responsável por manipular 
as informações dos grupos ativos e por armazenar 
os dados dos grupos desativados. O cadastro de 
agendamentos é responsável pelo 
armazenamento e manutenção dos agendamentos 
de consultas e exames. Todos os cadastros 
possuem interfaces responsáveis pela 
comunicação com a camada de armazenamento. 

Por último, as classes que implementam 
essas interfaces residem na camada de 
armazenamento, responsável por manter a 
persistência dos dados do sistema.
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Figura  1 – Arquitetura em três camadas do MedColaB. 
 
Discussão e Conclusões 
 

A implementação de um sistema, adotando 
a arquitetura proposta neste trabalho, faz com que 
o conhecimento seja armazenado nos repositórios 
de dados e transmitidos ao destino quando 
solicitado. Portanto, todas as informações 
armazenadas geram uma base de conhecimento 
que pode ser acessada por profissionais com 
menor background, permitindo uma aprendizagem 
médica continuada. 

Um sistema colaborativo adaptado à 
telemedicina tem restrições específicas no acesso 
e manipulação das informações em comparação a 
outros sistemas de colaboração. A arquitetura 
proposta fornece mecanismos para impedir 
acessos indevidos a documentos dos pacientes, 
permitindo apenas que membros do grupo 
responsável pelo paciente com um nível de 
acesso válido possam manipular as informações. 
Outro aspecto considerado nesse sistema é não 
permitir que documentos de um paciente sejam 
adulterados ou eliminados, para segurança do 
paciente. 
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Introdução 
 
A Síndrome do Nevo Epidérmico é uma 
facomatose, caracterizada pela presença de nevo 
sebáceo de Jadassohn (lesão localizada na face 
e escalpe, caracterizada por papiloma 
hiperplásico da epiderme e aumento do número 
de glândulas sebáceas). Estes pacientes podem 
desenvolver síndromes epilépticas, algumas das 
quais de difícil controle farmacológico. Comum 
nestes casos é o achado de hemimegalencefalia 
(malformação cerebral devido à proliferação 
neuronal e glial anormais) a qual impõe um 
desafio na investigação para cirurgia de epilepsia. 
O objetivo deste relato de caso é descrever a 
contribuição de um  software de corregistro entre 
Ressonância Magnética (RM) e a Subtração entre 
as Tomografias Computadorizadas de Fóton 
Único (SPECT) ictal e interictal para a localização 
e a lateralização da zona epileptogênica em uma 
paciente com hemimegalencefalia e síndrome do 
nevo epidérmico. 
 
Metodologia 
 
A paciente foi submetida a Monitorização Vídeo-
Eletroencefalográfica (Vídeo-EEG) com 
Equipamentos Vangard (Cleveland Clinic 
Foundation, Cleveland, Ohio, EUA). O SPECT 
ictal foi realizado em equipamento Siemens 
Orbiter, detector único, matriz 64X64, 64 frames, 
360º, após a administração de Etilenodicisteína 
marcado com Tecnécio-99m (Tc99m-ECD), com 
atividade de 40 mCi, injetado durante a crise 
epiléptica. As imagens de RM foram adquiridas 
em equipamento Siemens (Magneton Vision) de 
1,5 Tesla. Foram realizadas seqüências 
ponderadas em T1, T2, FLAIR e MPR.  O 
Software de corregistro (MRI-SPECT, SPECT-
SPECT) foi desenvolvido utilizando-se o 
programa vtkCISG (CISG, King's College, 
Londres), um sistema “open-source” (Marques et 
al., 2003) e distribuído gratuitamente, sobre 
plataforma GNU/Linux. Como método de 
corregistro a técnica de otimização estatística de 
similaridade de voxel foi utilizada com a medida 
de similaridade “Normalized Mutual Information” 
(Studholme et al 1999). 
Resultados 

Paciente ABPSB, 10 meses, branca, feminina, 
com diagnóstico pré-natal de macrocefalia e 
hidrocefalia, e parto sem intercorrências. Crises 
epilépticas fugazes do tipo tônicas iniciaram-se no 
terceiro dia de vida, tornando-se de freqüência 
diária, quase contínua, configurando estado de 
mal-epiléptico (Coma epiléptico). Ao exame físico 
apresenta hemimacrocefalia à esquerda, 
associada à mancha hipercrômica com discreto 
relevo na hemiface esquerda, nistagmo 
horizontal, hemiparesia direita e atraso global do 
desenvolvimento. A RM de encéfalo revelou 
hemimegalencefalia à esquerda. O Vídeo-EEG 
evidenciou crises epilépticas com início no lobo 
frontal esquerdo. O SPECT ictal evidenciou 
intenso aumento do Fluxo Sanguíneo Regional 
Cerebral (rCBF) em todo o lobo frontal esquerdo 
e no lobo occipital esquerdo, achados estes não 
observados no SPECT interictal (fora da crise). 
Questionava-se então qual era a zona de máxima 
epileptogênese: lobo frontal esquerdo ou lobo 
occipital esquerdo? O Software de Corregistro da 
RM com o SPECT foi aplicado e localizou área 
focal de intensa hiperemia no lobo frontal 
esquerdo, coincidente com as alterações 
eletrencefalográficas. A paciente foi submetida à 
hemisferectomia funcional à esquerda em abril de 
2004 e encontrando-se livre das crises 
epilépticas. 

Discussão 
 
As hemimegalencefalias são malformações 
cerebrais que acometem todo um hemisfério 
cerebral. Quando este hemisfério é o sítio de 
origem das crises epilépticas um grande 
problema se impõe: a regionalização e a 
determinação precisa da zona epileptogênica, 
com vistas à cirurgia de epilepsia. Este relato de 
caso demonstrou a acurácia do Software de 
Corregistro entre RM e SPECT na localização da 
zona epileptogênica ao apontar o lobo frontal 
esquerdo como área de início ictal, sendo 
corroborado pelos achados eletroencefalográficos 
que apontaram a mesma região. Acreditamos que 
o Software de Corregistro entre as imagens de 
RM e SPECT pode conferir grande precisão e 
exatidão na localização de alterações 
perfusionais correlacionadas a patologias e 

CBIS’2004 1215

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



alterações funcionais do parênquima cerebral 
devendo ser utilizado rotineiramente na prática 
clínica. 
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FIGURA 
 

 
 
 
Legenda à FIGURA: 
 
 Neuroimagem estrutural e functional da Hemimegalencefalia no Hemisfério Cerebral Esquerdo, 
exibida em cortes transversal (Transverse) e coronal (Coronal) (R: Direita; L: Esquerda; A: Anterior; P: 
Posterior). Primeira coluna (MRI): Note a extensa lesão no hemisfério cerebral esquerdo, ie. 
Hemimegalencefalia, associado a intensa dilatação do ventrículo lateral esquerdo. Segunda coluna (MRI + 
Ictal SPECT): RM corregistrada com o SPECT Ictal mostrando hiperperfusão nos lobos frontal e occipital  
esquerdos. Terceira coluna (MRI + Interictal SPECT): RM corregistrada com o SPECT interictal mostrando 
hipoperfusão na hemisfério cerebral esquerdo. Quarta coluna (MRI + Subtracted SPECT): Subtração entre 
os SPECTs Ictal e Interictal corregistrado com a RM evidencia aumento intenso do Fluxo Sanguíneo 
Regional Cerebral nos Lobos Frontal e Occipital esquerdos. Quarta coluna (2SD Subtraction): A subtração 
entre os SPECTs Ictal e Interictal é submetida a cálculos estatístico o qual permite evidenciar apenas as 
áreas com hiperemia acima de 2 desvios padrão acima da média: Note que a máxima hiperperfusão é 
observa no lobo frontal esquerdo, resultado este concordante com o início da crise epiléptica documenta 
pelo eletroencefalograma.  
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Telegerenciamento de Doenças Crônicas 
 

Adolfo Cassoli Gomes1, Anita Cardoso Gomes2 

 
1CEFET-ES / Coordenadoria de Eletrotécnica, Vitória / ES, Brasil 

2 Prefeitura Municipal da Serra, Secretaria de Saúde, Serra / ES, Brasil  
 
 
 
Introdução 
 

Segundo dados e projeções do Ministério da 
Saúde (MS), o Brasil ocupará, em 2025, a posição 
de sexto lugar no ranking dos países que possuem 
uma população acima de sessenta anos de idade, 
correspondendo a cerca de 14% da população total. 
Com isso não se pode desvincular o aparecimento 
concomitante das patologias crônico-degenerativas 
que irão acometer essa faixa etária [1]. Sensível a 
essas questões o Projeto de Vigilância em Saúde - 
VIGISUS II, do MS, destaca entre seus objetivos a 
implementação de sistemas locais de 
monitoramento de doenças crônicas não 
transmissíveis e a ampliação da capacidade de 
realização de análise de situação de saúde com 
vistas ao aprimoramento da programação e a 
escolha das intervenções prioritárias de acordo com 
os problemas de saúde locais. O telegerenciamento 
de doenças crônicas surge como uma forma de 
manter os doentes sob acompanhamento e 
vigilância constante, prevenindo e tratando 
precocemente eventuais descompensações.  

O presente trabalho introduz o projeto 
TELECRONIC com o objetivo de desenvolver uma 
estrutura configurável destinada ao gerenciamento 
de doenças crônicas, baseada num sistema 
integrado de hardware  e  software  utilizando as 
Tecnologias de Informação e de Comunicação 
(TIC), para Internet. 
 
Metodologia 
 

As especificações do sistema incluem um 
custo relativo baixo, a modularidade, simplicidade 
de uso, monitoramento de sinais clínicos relevantes, 
fornecimento de feedback ao paciente e a oferta de 
um serviço permanente de educação à distância. A 
figura 1 representa a estrutura do sistema proposto, 
subdividida em módulos com as seguintes 
funcionalidades: 
a) Módulo Multiparamétrico – responsável pela 
captação e envio de informações dos sinais 
fisiológicos do paciente para a central de controle, o 
que inclui os seguintes parâmetros:  
� Peso 
� Temperatura 

 
 

 
Figura 1 - Diagrama esquemático do Sistema de 

Telegerenciamento. 
 
� Pressão arterial 
� Batimento cardíaco 
� Capacidade pulmonar 
Estudos iniciais de custo/benefício apontam para a 
utilização de instrumentação biomédica de baixo 
custo, já existente, como forma de integração com o 
módulo proposto.    
b) Módulo de Apoio a Decisão – responsável pela 
análise dos parâmetros medidos de cada paciente, 
avaliação do estado em função de protocolos pré-

Internet 

Estação de trabalho 
da equipe 

multidisciplinar 

Peso 

Temperatura 

Pressão arterial 

Batimento cardíaco 

Capacidade pulmonar 

Parâmetros 
Fisiológicos 

Agenda de Saúde 

Educação do Paciente 

Residência  

Servidor de 
dados 

Apoio à decisão 
clínica 

CBIS’2004 1217

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



determinados para cada tipo de agravo sob 
acompanhamento, auxiliando no processo de 
decisão terapêutica e utilizando ferramentas de IA, 
dentre as quais podemos destacar os sistemas 
especialistas baseados em regras, redes neuronais, 
redes bayesianas e de Markov. 
c) Módulo de Educação do Paciente – responsável 
pelos esclarecimentos e orientações sobre a 
doença, medicação, alimentação, atividade física e 
mental, podendo ser estendida aos familiares e 
cuidadores. A estrutura de navegação poderá se 
adaptar as preferências do paciente, procurando 
otimizar o processo de aprendizagem, utilizando 
multimídia interativa. 
d) Módulo de Agenda da Saúde – responsável pelo 
registro das orientações quanto à medicação, 
alimentação, resultados de exames e orientações 
dadas pela equipe multidisciplinar e registro do 
estado de saúde diário quando o sistema é ativado 
pelo paciente, fazendo um rastreamento do quadro 
clínico através de um questionário básico. Caso o 
conjunto das respostas não seja satisfatório, 
indicando que algo não vai bem, a central é 
acionada sendo feito contato por videofone. 
 
Discussão 
 

As perspectivas de melhoria do tratamento 
de pacientes crônicos a partir das TIC 
desenvolvidas são muito animadoras, pois um país 
com dimensões continentais como o Brasil, não 
permite que seja desenvolvido um trabalho 
terapêutico mais intenso dos profissionais de saúde 
junto aos pacientes e familiares, o que acarreta uma 
sensação de abandono, dando origem a um 
desânimo profundo e a uma perda da auto-estima. 
Quando as limitações de espaço/tempo são 
eliminadas, várias ações podem ser 
implementadas, através de comunidades virtuais, 
em prol da melhoria do processo de tratamento[2]. 
Como sede para a construção de comunidades 
virtuais será utilizado o ambiente cooperativo 
denominado AmCorA, desenvolvido pelo GAIA – 
Grupo de Aplicação da Informática na 
Aprendizagem da Universidade Federal do Espírito 
Santo que fornece uma arquitetura multiagente para 
ambientes cooperativos utilizando a Internet [3].  

Exceto em situações mais graves que 
necessitem de exames complementares e/ou 
internação, o uso de comunidades virtuais poderá 
facultar orientações terapêuticas dirigidas pela 
equipe multidisciplinar aos pacientes residentes em 
localidades distantes, diminuindo, sempre que 
possível, os custos e os inconvenientes envolvidos 
com o deslocamento para o centro de tratamento. 
Para tanto, o AmCorA apresenta suporte à 
comunicação síncrona e assíncrona, em forma de 

chat, fórum, mural e correio eletrônico; à 
representação do conhecimento do grupo através 
do armazenamento compartilhado; resgate e 
pesquisa de documentos, além da gerência de 
mensagens e e-mails pessoais e de grupo; à 
percepção da presença de membros e envio de 
mensagens instantâneas; à criação de bookmarks 
pessoais e do grupo e cadastramento de grupos e 
subgrupos; suporte ao gerenciamento de dúvidas 
durante a realização de conferências; à 
coordenação das atividades de grupo, através de 
uma agenda com o uso de agentes que gerencie a 
disponibilidade dos vários membros e auxilie na 
tomada de decisões conjuntas. 
 
Considerações Finais 
 

O uso das TIC, na Internet, não deve afetar 
adversamente a relação entre os profissionais de 
saúde e o paciente. Quando é utilizada de maneira 
correta, ela tem o potencial de melhorar essa 
relação através de mais oportunidades para 
comunicar-se e um acesso mais fácil de ambas as 
partes. A relação deve basear-se no respeito 
mútuo, na independência de opinião profissional, na 
autonomia do paciente e na confidencialidade 
profissional [4]. O sucesso da integração das 
tecnologias com o processo acontece na forma 
como o profissional de saúde se relaciona com o 
paciente, como o motiva, como conduz o 
tratamento, como liga conceitos teóricos à realidade 
prática, promovendo assim, uma participação ativa 
do mesmo. 
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Introdução 
 
 Os hamartomas do assoalho do 4º. 
ventrículo (HFFV) são raros e podem estar 
associados com ataques repetitivos e 
estereotipados de espasmos hemifaciais, 
piscamento palpebral, movimentos faciais, 
desvios da cabeça e manifestações autonômicas, 
durante os períodos neonatal e da infância 
(Arzimanoglu et al., 1999). Tem sido sugerido que 
estes ataques originam-se dentro dos 
hamartomas, constituindo-se em um tipo 
particular de crise não cortical, similar às crises 
gelásticas (crises de risos) devidos a hamartomas 
hipotalâmicos. O objetivo do presente relato de 
caso é descrever a contribuição do Software de 
corregistro entre Ressonância Magnética (RM) e 
a Tomografia Computadorizada de Fóton Único 
(SPECT) para a localização da zona 
epileptogênica em uma paciente com hamartoma 
do assoalho do 4º. Ventrículo. 
 
Metodologia 
 

A paciente foi submetida a Monitorização 
Vídeo-Eletroencefalográfica (Vídeo-EEG) com 
Equipamentos Vangard (Cleveland Clinic 
Foundation, Cleveland, Ohio, EUA). O SPECT 
ictal foi realizado em equipamento Siemens 
Orbiter, detector único, matriz 64X64, 64 frames, 
360º, após a administração de Etilenodicisteína 
marcado com Tecnécio-99m (Tc99m-ECD), com 
atividade de 40 mCi, injetado durante a crise 
epiléptica. As imagens de RM foram adquiridas 
em equipamento Siemens (Magneton Vision) de 
1,5 Tesla. Foram realizadas seqüências 
ponderadas em T1, T2, FLAIR e MPR.  O 
Software de corregistro (MRI-SPECT, SPECT-
SPECT) foi desenvolvido utilizando-se o 
programa vtkCISG (CISG, King's College, 
Londres), um sistema “open-source” (Marques et 
al., 2003) e distribuído gratuitamente, sobre 
plataforma GNU/Linux. Como método de 
corregistro a técnica de otimização estatística de 
similaridade de voxel foi utilizada com a medida 
de similaridade “Normalized Mutual Information” 
(Studholme et al 1999). 
 
Resultados 
 

 A RM evidenciou hamartoma no assoalho 
do 4º. Ventrículo; o Vídeo-EEG foi não 
localizatório e não lateralizatório; o Software de 
corregistro RM e SPECT revelou intensa 
hiperemia intrínsicamente ao hamartoma, porém 
extendendo-se aos núcleos da ponte à esquerda 
e envolvendo parcialmente a porção mesial do 
hemisfério cerebelar esquerdo (Veja FIGURA 
abaixo). A paciente foi submetida à ressecção 
cirúrgica da lesão e a mesma encontra-se livre de 
crises epilépticas desce a cirurgia.  
 
Discussão 
 

Crises epilépticas não corticais 
associadas a hamartomas do assoalho do 4o 
ventriculo são geralmente resistentes ao 
tratamento farmacológico. Estas crises podem 
causar prejuízo grave dos comportamentos de 
alimentação e socias, e parecem mostrar boa 
resposta à ressecção cirúrgica. Ainda mais, 
configura-se neste caso um exemplo de status 
epilepticus subcortical.  

Adicionalmente, evidencia-se a 
contribuição do Software de corregistro entre RM 
e SPECT na determinação da zona 
epileptogênica e sua contribuição para o 
entendimento da fisiopatologia envolvida neste 
raro tipo de status epilepticus.  
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FIGURA  
 

 
 
 
 
Legenda à FIGURA: 
 
 Neuroimagem estrutural e funcional do Hamartoma de 4o. ventrículo, exibida em cortes transversal, 
coronal e sagital (R: Right; L: Left; A: Anterior; P: Posterior). Primeira coluna (MRI): Note a lesão 
hamartomatosa no assoalho do 4o. ventrículo. Segunda coluna (MRI + Ictal SPECT): RM corregistrada com 
o SPECT Ictal mostrando hiperperfusão intrinsicamente dentro do hamartoma. Terceira coluna (MRI + 
Interictal SPECT): RM corregistrada com o SPECT interictal mostrando hipoperfusão na região do 
hamartoma. Quarta coluna (MRI + Subtracted SPECT): Subtração entre os SPECTs Ictal e Interictal 
corregistrado com a RM mostrando a maxima hiperperfusão dentro do hamartomas, parte do hemisfério 
cerebelar esquerdo e núcleos da ponte.  
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Introdução 
 
 A incontinência urinária de esforço e o 
prolapso genital afetam cerca de 10 milhões de 
mulheres nos Estados Unidos e têm como causa 
principal as alterações anatômicas do assoalho 
pélvico [1]. A visualização 3D representa um 
avanço na interpretação das imagens do assoalho 
pélvico, uma vez que possibilita a análise 
volumétrica das estruturas anatômicas e evidencia 
com mais clareza sua configuração e suas relações 
espaciais [2]. Procuramos avaliar o uso do 3D 
Slicer [3] para caracterização morfológica do 
assoalho pélvico feminino utilizando modelos de 
visualização 3D, recebendo especial destaque a 
configuração do músculo levantador do ânus. 
 
Metodologia 
 
 Imagens digitalizadas de MRI da pelve de 
mulheres nulíparas foram submetidas à 
segmentação combinada semi-automática e 
manual (Fig. 1), seguida de classificação e da 
geração de modelos 3D através do 3D Slicer 
versão 2.1b1, sistema operacional Solaris 2.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Segmentação de imagens de MRI da pelve feminina. 

 O 3D Slicer é um programa para 
processamento tridimensional de imagens médicas 
desenvolvido pelo Surgical Planning Laboratory do 
Brigham and Women's Hospital, afiliado da Harvard 
Medical School, em conjunto com o Artificial 
Intelligence Laboratory do Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). O software, gratuitamente 
disponível para fins de pesquisa, é compatível com 
estações de trabalho Sun UltraSPARC utilizando o 
sistema operacional Solaris 2.8 e OpenGL 1.2, e 
com PCs operando com Windows98 e Windows NT 
ou Red Hat Linux 7.3. 

Resultados 
 
 Obtivemos como resultados modelos 3D de 
superfície que permitem estudos detalhados da 
forma, volume e relações espaciais das estruturas 
do assoalho pélvico, incluindo o músculo levantador 
do ânus (Fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Modelo tridimensional de superfície da pelve feminina. 

Conclusão 
 
 Concluímos que a metodologia é de grande 
aplicabilidade na caracterização morfológica do 
assoalho pélvico feminino, representando, portanto 
valioso recurso para o melhor entendimento da 
fisiopatologia da incontinência urinária e dos 
prolapsos genitais, de modo a permitir no futuro o 
desenvolvimento de ações mais efetivas para sua 
prevenção e tratamento.  
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Introdução 
 

Na década de 80 na Espanha se iniciou 
uma mudança do seu sistema sanitário com a Lei 
Geral Sanitária 14/1986 que implantou uma 
reforma da Atenção Primária1, que supôs o 
desenvolvimento de experiências, vivências e 
novas formas de organizar serviços de saúde 
para prestar assistência sanitária, tanto no nível 
ambulatorial como no domicílio e de urgência à 
população adscrita às equipes, em coordenação 
com o nível de atendimento especializado2. Este 
processo foi incrementado pela melhora da 
capacitação dos profissionais derivada da criação 
da Especialidade de Medicina Familiar e 
Comunitária e pela potencialidade do papel da 
Enfermaria no Centro de Saúde. O planejamento, 
seguimento e controle das reformas sanitárias 
requerem de um sistema de informação 
adequado, incluindo tanto os aspectos formais do 
registro como seus conteúdos (aspectos 
individuais dos usuários dos serviços de saúde, 
aspectos relativos à comunidade, aspectos 
relativos às famílias, atividades curativas, 
atividades de promoção, prevenção, tratamento, 
recuperação e outros). Cada vez mais, os 
sistemas de informação estão servindo para uma 
avaliação e garantia de qualidade pelos próprios 
profissionais, de forma que eles possam se 
engajar em uma melhora contínua da qualidade. 
A questão da informatização é potencial para 
melhorar não apenas a atenção clínica, mas 
também o planejamento, a prestação de serviços, 
avaliação dos serviços para as populações e as 
bases do conhecimento nas quais encontra-se o 
progresso da prestação dos serviços de saúde3. 
O propósito é apresentar os indicadores da 
carteira de serviços que se utilizam no Sistema de 
Informação em Atenção Primária na Espanha. 
 
Metodologia 
 
Como metodologias elegem duas aproximações: 
a) a revisão bibliográfica e a recopilação e análise 

de legislação e documentos sobre Sistema de 
Informação em Atenção Primária produzidos nos 
últimos cinco anos em Espanha, com enfoque na 
carteira de serviços.  
 
 
Resultados 
 

Na Espanha se está implantando em 
Centros de Saúde de Atenção Primária o 
Programa Informático OMI-AP (Oficina Médica 
Informatizada)4-5.A história clínica e o cartão 
sanitário constituem as fontes de dados principais 
para a avaliação da carteira de serviços.  

Os indicadores que se utilizam a partir dos 
dados da OMI e da história clínica para a carteira 
de serviços são: cobertura para cada atividade da 
carteira (nº. de pessoas atendidas/população 
alvo) e normas técnicas de qualidade (proporção 
de histórias que cumprem com os requisitos de 
qualidade previamente aceitados do total de 
histórias estudadas). Ambos indicadores se 
comparam com os parâmetros acordados. A 
carteira de serviços é avaliada para todas as 
áreas da Comunidade de Madri uma vez ao ano 
com os mesmos critérios e serviços.  
A carteira de serviços da Atenção Primária foi 
implantada no final de 1990 e se organiza em 
blocos de serviços para atenção aos diferentes 
grupos de idade da população: criança, mulher, 
adulto e idoso6. Em cada serviço da carteira se 
enumeram uma série de atividades.  
Na atenção às crianças se incluem atividades de 
consulta; vacinações, revisões da criança de 0-
23meses, de 2-5anos, de 6-14anos e educação 
para a saúde em Centros Educativos. 
Na atenção às mulheres: captação e valoração da 
mulher grávida; seguimento da mulher grávida; 
preparação ao parto; visita no primeiro mês de 
pós-parto. Informação e seguimento de métodos 
contraceptivos; vacinação contra a rubéola, 
diagnóstico precoce do câncer de colo uterino, 
diagnóstico precoce do câncer de mama e 
atenção à mulher no climatério. 
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Na atenção aos adultos e idosos: consulta; 
vacinação contra a gripe para os maiores ou igual 
a 65 anos; vacinações contra a gripe menores de 
65 anos; vacinação contra o tétano; vacinação 
contra a Hepatite B para grupos de risco; 
prevenção de doenças cardiovasculares; 
atendimento a pacientes crônicos: hipertensos, 
diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
obesos, hipercolesterolemia; atendimento a 
pacientes com HIV– AIDS; educação para a 
saúde a grupos de pacientes diabéticos; 
educação para a saúde a outros grupos; atenção 
domiciliar a pacientes imobilizados; atenção a 
pacientes terminais e atenção ao consumidor 
excessivo de álcool.  
Existem Unidades de Apoio que prestam algumas 
atividades específicas da carteira de serviços: 
programa de atenção dental infantil; tratamentos 
básicos de fisioterapia e tratamentos de 
psicologia6.  
 
  
 
Discussão e Conclusões 
 
 O sistema de informação em atenção primária tem três objetivos principais: o administrativo, atenção clínica nos níveis individual e populacional e a geração de conh

O sistema de informação em atenção 
primária tem três objetivos principais: o 
administrativo, atenção clínica nos níveis 
individual e populacional e a geração de 
conhecimento.  

A Carteira de Serviços contém os 
serviços que se ofertam à população e é um 
instrumento fundamental para medir a atuação 
sanitária das equipes de Atenção Primária em 
quantidade (coberturas), em qualidade (normas 
técnicas mínimas) e em resultados (melhoria no 
estado de saúde da população). 
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Resumo – O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a aplicabilidade da técnica de redes bayesiana, 
na detecção do risco potencial de infecção hospitalar em pacientes de UTI Neonatal. Para a construção da rede 
foi escolhida a ferramenta case NETICA da empresa NORSYS e desenvolvido um sistema de entrada de dados 
a partir da escolha de um conjunto de potenciais de risco. Como variável de desfecho foram classificadas as 
infecções hospitalares em topografias. A forma de aprendizagem e calibração dos pesos de cada nó da rede foi 
através do banco de dados de fichas de busca ativa, representando uma amostra de 2 meses de casos na UTI 
Neonatal do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba-PR. Após apresentados os resultados a técnica mostrou-se 
capaz de diagnosticar casos de forma semelhante ao especialista e servir de apoio na investigação de novos 
casos pois pode ser utilizada para evitar a ocorrência dos mesmos, uma vez que sinaliza a probabilidade do 
caso vir a acontecer, tentando minimizar o greve problema sócio-econômico da infecção hospitalar sobre o 
paciente. 
 
Palavras-chave: Sistemas de Apoio a Decisões Clínicas, Inteligência Artificial, Técnicas de Apoio para Decisão. 
 
Introdução 
 
 Informar é reduzir a incerteza sobre fatos e 
coisas e nesta linha, sistemas especialistas vêm 
sendo desenvolvidos com a mesma intenção, 
visando a complementação diagnóstica, tentando e 
conseguindo imitar nosso processo de pensar.[1] 
 O uso de técnicas de inteligência artificial 
vem sendo difundido na área de sistemas em 
saúde e com grande nível de aceitação, e seus 
resultados são a cada dia melhores. 

Sistemas especialistas são sistemas 
computacionais que devem apresentar um 
comportamento semelhante a um especialista em 
um determinado domínio.[2] 
 A escolha pelo tema de infecções 
hospitalares foi feita tendo como base as 
implicações sócio-econômicas que aplacam sobre o 
sistema de saúde e mais ainda sobre a população. 
 Pensar então em infecção hospitalar e sua 
ocorrência em pacientes neonatais torna-se ainda 
importante sua aplicação e qualquer que seja o 
resultado positivo alcançado, é facilmente 
justificado se puder contribuir para sua diminuição. 
 O objetivo deste trabalho e representação 
através de uma rede bayesiana, ou seja, baseada 
no Teorema de Bayes que envolve a probabilidade 

condicional, para calcular e demonstrar a 
possibilidade em forma de probabilidade de uma 
paciente de uti neonatal vir a desenvolver ou 
contrair alguma forma de infecção hospitalar 
baseada nos riscos ao qual está submetido. 
  
Metodologia 
 

Em conjunto com a equipe médica e de 
enfermagem do Hospital Pequeno Príncipe, foi 
escolhida a UTI Neonatal para o projeto, pois nesta 
unidade as fichas de busca ativa, utilizadas para 
investigação epidemiológica continham todos os 
requisitos necessários e seus dados podiam ser 
convertidos para os potenciais de risco que se 
desejava investigar. 

Foram escolhidos os potenciais de risco 
para a composição do trabalho, baseados na 
experiência da equipe de saúde voltada para esta 
especialidade e nos trabalhos de diversos autores 
no sentido de identificar quais potenciais 
representam risco ao paciente. 

Os potenciais de risco escolhidos foram: 
Nutrição parenteral; ventilação mecânica; 

tempo de ventilação mecânica; dreno de tórax; uso 
de cateter central e tipo de cateter central; tabela de 
diagnósticos de risco de entrada; colonização nasal 
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de entrada; bolsa rota (acima de 18 horas); 
potencial de contaminação da cirurgia; esquema de 
antibióticos; uso prévio de antibióticos; infecção 
prévia, tipo de internação; prematuridade em 
semanas, procedência, tempo de permanência; 
peso classificado, sexo. 

Alguns destes potenciais de risco foram 
classificados em tabelas para tabular a entrada de 
dados. 

A próxima fase foi a escolha da técnica de 
inteligência artificial que mais de adequasse ao 
problema. Como solução escolhida foi a construção 
de uma rede bayesiana, pois o teorema de Bayes 
transforma a crença a priori (distribuição a priori, 
prevalência antes do teste) através da 
verossimilhança (dados, resultado do teste), em 
crença a posteriori (distribuição a posteriori, 
prevalência após o resultado).[3] 

Esta abordagem foi a principal chave para a 
construção do processo de conhecimento e 
escolheu-se a construção a partir de casos 
conhecidos, ou seja, a rede deveria aprender com 
os casos já coletados e procurara correlações entre 
causa e efeito através de probabilidades. 

A construção da rede bayesiana iniciou 
com a escolha da ferramenta case. Foi escolhido o 
NETICA da empresa NORSYS devido sua fácil 
compilação e a possibilidade de importação e 
comunicação via DLL para outros aplicativos. 

Como todas as ficha encontravam-se 
impressas e os dados colhidos de forma manual, 
optou-se pela criação de um sistema de entrada de 
dados, figura 1, visando a digitação, tabulação e a 
inserção de processos de críticas básicas na 
entrada de dados evitando erros de digitação. 

 

 
Figura 1 – Tela de entrada de dados 
 
Com os dados coletados, e totalizando 

aproximadamente 02 meses de amostra inicial, o 
conjunto de potenciais de risco foram novamente 
avaliados, visando corrigir alguma falha na escolha 
inicial. 

Deparamo-nos nesta fase com o problema 
da não linearidade na classificação diagnóstica por 
parte da equipe médica, comum na área devido a 
enfoques diferentes para casos semelhantes. Para 
contornar a questão, a equipe revisou as fichas de 
busca ativa buscando a uniformidade na 
classificação diagnóstica, que pode ser facilmente 
resolvida na base de dados. 

Uma vez que a base encontrava-se 
criticada iniciou-se a construção da rede na 
ferramenta NETICA. 

A composição da rede teve como figura 
central a representação da probabilidade de 
ocorrência de infecção hospitalar e classificada pela 
topografia. Figura 2 

A partir da importação da base de dados 
em formato texto (txt) para a ferramenta NETICA o 
sistema pode “aprender” com os casos e criar as 
probabilidades a priori, transformando-as as 
prioridades a posteriori na demonstração de um 
novo caso. 

 

 
Figura 1 – Rede Bayesiana 

 
Resultados 
 
 O resultados obtidos a partir do 
processamento da primeira base de entrada 
demonstraram um nível de acerto compatível com 
os especialistas da equipe e ainda, mostrando 
algumas correlações que não podiam ser vistas na 
ficha de busca ativa, demonstrando a agregação de 
conhecimento buscada em sistemas especialistas. 
 Pudemos notar o consenso no diagnóstico 
das topografias mais comuns e que pode ser 
alcançado para as demais topografias na próxima 
etapa onde serão coletados mais dados para 
compor a amostra. 
 Como resultado secundário do trabalho 
obtivemos um início de estudo para a reformulação 
da ficha de busca ativa, mais adaptada para a 
coleta de dados e contendo um maior conjunto de 
campos tabulados e voltados ao sistema. 
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Discussão e Conclusões 
 
 A infecção hospitalar representa uma 
questão sócio-econômica de grande importância no 
contexto de saúde coletiva e seus estudos no 
sentido de reduzir as chances de sua ocorrência 
revelam um resultado de grande valia à população. 

Desenvolver sistemas especialistas que 
possam contribuir neste sentido mostrou-se um 
caminho correto devido aos resultados obtidos e às 
próximas contribuições esperadas. 

A implementação da Teoria de Bayes para 
a representação da probabilidade infecção 
hospitalar mostrou-se apta a fornecer os resultados 
esperados pelos especialistas no sentido de reduzir 
a incerteza e sinalizar a provável ocorrência do 
evento em um paciente. 

A aprendizagem da rede baseada em uma 
base de dados tabulada e criticada é uma opção 
viável e a incorporação de novos casos virá a 
melhorar a performance da técnica ainda mais. 
 Para próxima etapa está prevista a entrada 
de dados correspondente a um ano de internação, 
evitando assim qualquer chance de sazonalidade 
na amostra. Alguns novos procedimentos de risco 
também poderão ser agregados, porém dependem 
do estabelecimento de protocolos para sua coleta. 
 Estuda-se a adaptação para outros tipos de 
UTI na mesma instituição, com a transformação de 
alguns nós da rede. 
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Introdução 
 

A realização correta das cópias de segurança 
garantem ao usuário uma garantia de sua base de 
dados na ocorrência de problemas de ordem 
técnica que venham a danificar seus arquivos. 
Realizar de forma correta este procedimento é uma 
obrigação dos usuários. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar os 
métodos utilizados no processo de backup (cópias 
de segurança) das bases de dados de usuários de 
pequeno porte que utilizam sistema de 
gerenciamento de consultórios médicos e 
prontuário eletrônico. 

Os usuários envolvidos deviam realizar 
obrigatoriamente alguma forma de backup. 
 
Metodologia 
 

Foram selecionados 26 (vinte e seis) 
usuários de sistemas de gerenciamento de 
consultório médico com prontuário eletrônico do 
paciente. 

Através de um questionário de perguntas, os 
usuários eram entrevistados e respondiam 
questões envolvendo os seguintes tópicos: 
freqüência de backup´s diários, mídia utilizada, 
número de usuários envolvidos, guarda das mídias 
em local externo, freqüência de troca das mídias e 
horário do backup. 

 
Resultados 
 

Os resultados obtidos na pesquisa foram os 
seguintes: 

Freqüência de backup por dia – tabela 01: o 
objetivo foi analisar o número de vezes que os 
usuários faziam backup ou programavam algum 
tipo de aplicativo para agendamento do backup. 

 
 
 
 
 
 

Frequência diária Nº % 

1 21 80,80% 
2 2 7,70% 
3 1 3,80% 
4 2 7,70% 

Total 26  
Tabela 01  – Freqüência diária de backup´s. 

 
 Tipo de mídia utilizada – tabela 02: o 
objetivo foi analisar o tipo de mídia utilizado para a 
realização do backup. 
 

Mídia Nº % 
Cd-rom 1 3,80% 
Disquete 3 11,50% 
Rede 1 3,80% 
Zip drive 17 65,40% 
Zip drive / Cd-rom 4 15,40% 

Total 26  
Tabela 02  – Distribuição do tipo de mídia utilizado. 

 
 Substituição das mídias – tabela 03: 
objetivo foi avaliar a troca das mídias devido a 
freqüência e ao longo tempo de uso. 
 

Substituição das 
mídias Nº % 

1 vez ao ano 7 26,90% 
nunca trocou 19 73,10% 

Total 26  
Tabela 03  – Freqüência de substituição das mídias. 
 
 Cópia fora da empresa – tabela 04: o 
objetivo foi detectar se os usuários possuíam uma 
cópia de segurança fora da empresa ou se ao 
menos transportavam uma das mídias para um 
local seguro que não fosse o mesmo do servidor de 
dados. 
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Possui cópia fora da 
empresa Nº % 

não 25 96,20% 
sim 1 3,80% 

Total 26  
Tabela 04  – Freqüência de backup em 

 local fora da empresa. 
 
 Número de usuários responsáveis pelo 
backup – tabela 05: o objetivo foi identificar o 
número de pessoas dentro da empresa com a 
responsabilidade de efetuar as cópias de 
segurança. 
 

Número de usuários 
responsáveis Nº % 

1 pessoa 21 80,80% 
2 pessoas 4 15,40% 
3 pessoas 1 3,80% 

Total 26  
Tabela 05  – Número de usuários responsáveis 

pelo backup. 
 
 Hora da realização do backup – tabela 06: o 
objetivo foi levantar a hora, ou horas, que o usuário 
realizado o backup. 
 

Hora do backup Nº % 
12 horas 2 7,70% 
12 e 18 horas 1 3,80% 
18 horas 14 53,80% 
18 e 24 horas 1 3,80% 
19 horas 5 19,20% 
8;12;18 e 24 horas 2 7,70% 
8; 18 e 24 horas 1 3,80% 

Total 26  
Tabela 06  – Distribuição da hora de 

realização do backup 
 
Discussão e Conclusões 

 
Notou-se uma uniformidade na amostra 

quanto a realização diária de backup´s tanto na 
mídia escolhida como no horário de realização, 
coincidindo com o final do horário de trabalho. 

A escolha da mídia -zip drive- foi a mais 
freqüente em razão de sua facilidade de uso. 

Mostrou-se uma falta de preocupação com o 
desgaste das mídias sendo sua substituição quase 
que nula na amostra. 

Outra questão de grande importância foi o 
fato de somente um usuário transportar suas cópias 
para fora de empresa. No caso da ocorrência de 
um sinistro onde a perda do servidor seja total 

estes usuários teriam suas bases e backup´s 
perdidos. 

A importância dos backup´s é de 
conhecimento dos usuários, porém a forma correta 
de realizá-los nem sempre é seguida e cabe às 
empresas responsáveis pelos sistemas de 
prontuário eletrônico, e demais sistemas, a 
confecção de manuais, treinamento e 
conscientização dos usuários para as questões 
técnicas que envolvem as cópias de segurança. 
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Resumo - Esta pesquisa constitui uma continuação do trabalho anteriormente desenvolvido em um sistema de 
protocolos de cuidados de enfermagem e sua aplicação em um hospital especializado, de médio porte. Foram 
agregadas as funções do padrão NANDA que é uma coleção de diagnósticos em enfermagem. Da mesma 
forma que o CID é um código que descreve as doenças, o padrão descreve as reações dos pacientes às 
doenças. É estruturado dividindo-se essas reações em nove tipos de "Respostas Humanas". Além desta 
também foram agregadas funções de evolução livre e controle de cateter utilizado. Após testes de campo, o 
sistema mostrou-se apto para ser utilizado em todas as prescrições de enfermagem e como padrão único no 
hospital. Para as próximas etapas pretende-se sua integração com o sistema de prescrição médica em um 
único sistema. 
 
Palavras-chave: Sistemas de Apoio a Decisão Clínica, Sistemas Especialistas, Sistemas em Enfermagem 
 
Introdução 
 
 A maior conquista por parte dos usuários 
de sistema é a possibilidade de interagir com suas 
ferramentas tecnológicas adaptando-as as suas 
necessidades e tornando-as soluções para seus 
problemas. 
 A idéia de criar um sistema de protocolos 
de cuidados de enfermagem nasceu da dificuldade 
do setor de Enfermagem do Hospital Pequeno 
Príncipe de se adaptar a sistemas já desenvolvidos 
e da necessidade de criar padrões de atendimentos 
aos pacientes.[1] 
 Partiu-se então para o desenvolvimento de 
um sistema, integrado ao sistema de gestão 
hospitalar e obtiveram-se resultados que 
justificavam a continuidade do projeto. 
 A dificuldade agora elaborar um padrão 
uniformizado para diagnóstico e para descrever o 
estado do paciente quanto a doença. Foi escolhido 
para esta fase a utilização do padrão denominado 
NANDA e preconizado pela "North American 
Nursing Diagnosis Association" que é uma coleção 
de diagnósticos em enfermagem. Da mesma forma 
que o CID é um código que descreve as doenças, o 
padrão descreve as reações dos pacientes às 
doenças. É estruturado dividindo-se essas reações 
em nove tipos de "Respostas Humanas".[2] Em 
cada tipo de resposta encontram-se algumas 
subcategorias. Abaixo a divisão das categorias 
principais. 
 

- Trocar; Comunicar; Relacionar; Valorizar; 
Escolher; Mover; Percepção; Conhecer; Sentir 
 
Metodologia 
 

Partindo de um projeto já anteriormente 
desenvolvido e implantado, o Sistema de 
Enfermagem Baseado em Procotolos, decidiu-se 
por alterá-lo e prepará-lo para a inserção do padrão 
NANDA, figura 1, e outras funções que eram 
necessárias para o andamento da prescrição. 

 

 
Figura 1 – Tela de entrada de dados do padrão 

NANDA 
 
 
Partindo de reuniões com o corpo de Enfermagem 
do hospital, ficou decidida pela implantação de telas 
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e para tal foram criados três protótipos de 
visualização. 

O principal problema era a grande 
quantidade de campos existentes em casa 
categoria e a dificuldade de criar uma interface 
amigável aos usuários. 

A soluções veio na separação do padrão 
TROCAR em várias telas e a união dos outros 
padrão 3 telas. 

Outras necessidades eram: o controle das 
evoluções dos pacientes, figura 2, e o controle do 
uso de cateter. 

As evoluções são informações coletadas de 
forma livre e que precisavam constar do prontuário 
do paciente e deveriam ser coletadas pelo corpo de 
enfermagem. Para estas foi criado um utilitário na 
forma de árvore de eventos. 

 

 
Figura 2 – Tela de Evolução 

 
Já para o controle de cateteres utilizados, 

foi desenvolvida um tela onde todas os dados 
pudessem ser digitados, controlados e impressos. 
 

 
Figura 3 – Ficha de Controle de Cateter 

 
Resultados 
 

 O sistema encontra-se em utilização 
atualmente em 4 unidades do hospital e em 
processo de implantação em todas as restantes 
com previsão de término até o final de 2004. 
 Para avaliar sua utilização foi criado um 
grupo de usuários que participou das reuniões de 
especificação e este grupo ficou encarregado dos 
testes preliminares com base de dados para teste e 
posteriormente do teste em campo. 
 Avaliando o sistema de protocolos aliado ao 
padrão NANDA pudemos observar um resultado 
muito positivo, pois o sistema tornou-se uma 
ferramenta completa na análise descritiva do 
estado diagnóstico do paciente. 
 
Discussão e Conclusões 
 
 A principal função do sistema – Dar 
continuidade à assistência ao paciente - foi 
alcançada no momento da aceitação dos usuários e 
às reações positivas da sua utilização. 
 Com o padrão NANDA incorporado ao 
sistema de protocolos, permite-se uma maior 
uniformidade entre critérios e diagnósticos e dá aos 
profissionais da área uma maior uniformidade nos 
parâmetros de descrição das necessidades dos 
pacientes. 
 Pretende-se para a próxima fase do 
desenvolvimento a integração deste sistema com o 
sistema de prescrição médica, unificando-os em um 
sistema único e posteriormente a um sistema de 
prontuário eletrônico. 
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Resumo  - A lista de problemas pode ser usada como instrumento lógico capaz de vincular atitudes tomadas 
e registradas no prontuário do paciente. O uso do Código Internacional de Doenças vem sendo uma forma 
prática e adequada de indexar essa lista de problemas, permitindo uma recuperação organizada de 
registros, prescrições e condutas para uma ou diversas patologias analisadas em nossa instituição. 
 
 
Introdução 
 

Diversas instituições têm migrando o 
prontuário convencional em papel para meios 
eletrônicos. Os bancos de dados que fazem o 
gerenciamento desses registros muitas vezes não 
atendem de forma prática a demanda médica no 
que se refere à avaliação da adequação de 
condutas adotadas. Trazemos nesse trabalho a 
experiência de implementação da lista de 
problemas no prontuário eletrônico como forma 
racional de organizar e permitir a análise 
retrospectiva das condutas seguidas em uma 
instituição.  
 
Metodologia 
 

O Hospital Nossa Senhora Conceição é um 
hospital terciário, situado na zona norte de Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul. Com cerca de 800 
leitos, recebe encaminhamentos de todo o interior 
do estado. O perfil do paciente é adulto (não há 
internação pediátrica) de alta complexidade. Não 
há atendimento inicial ao trauma. Vinculado 
diretamente ao Ministério da Saúde, é um dos 
quatro hospitais do Grupo Hospitalar Conceição – 
todos situados em Porto Alegre. 

Nossa instituição vem progressivamente 
migrando algumas funções do prontuário do 
paciente para meio eletrônico. Até o ano de 2003, 
estavam informatizados a solicitação da grande 
maioria dos exames complementares, resultados 
dos mesmos e laudos de exames de imagem. A 
prescrição médica é eletrônica e usada em todo o 
hospital. Até o ano de 2003, não havia nenhum 
módulo disponível que contemplasse evoluções 
médicas que quaisquer naturezas exceto a nota 
de alta hospitalar. 

Como parte da continuidade da 
implementação do prontuário eletrônico, uma 
comissão foi composta para estudar as 
possibilidades de implementação de módulos de 
evolução que pudessem contemplar as 
necessidades de registro de informação tanto de 

pacientes internados quanto ao nível do 
ambulatório. 

Com o objetivo de obter integralidade no 
atendimento aos pacientes em todos os níveis, 
bem como de protocolar estratégias institucionais 
de condutas e rotinas, buscou-se um instrumento 
eletrônico que congregasse os diversos 
ambientes do prontuário eletrônico e pudesse 
gerar vínculos entre as condutas tomadas, tanto 
na forma de atitudes da equipe de saúde 
(registradas na evolução), quanto na solicitação 
de exames complementares, prescrições de 
fármacos e procedimentos. 

A busca desse instrumento objetivava uma 
ferramenta lógica que pudesse ser tanto 
estratificada que pudesse ser manipulada na 
forma de banco de dados relacional quanto 
suficientemente flexível a ponto de englobar as 
inúmeras combinações possíveis dentro da 
prática clínica cotidiana. 

 
Resultados 
 

Problema de saúde é tudo aquilo que gera 
preocupação ou ação por parte do paciente ou de 
quaisquer dos profissionais de saúde a ele 
vinculados. A décima Classificação Internacional 
de Doenças (CID) [1] é a compilação atual da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) que dá 
uma nomenclatura praticamente livre de 
redundâncias e com razoável nível de 
detalhamento para fornecer a diferentes 
profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais 
por exemplo) uma diversidade de unitermos 
compatíveis com os diferentes tipos de 
abordagem de cada uma dessas áreas do 
atendimento. 

A proposta do grupo de trabalho foi a 
vinculação de cada atitude registrada no 
prontuário do paciente (evolução, solicitação de 
exames complementares, prescrição de fármacos 
ou procedimentos) a uma lista de problemas 
única, que deveria ser criada quando do primeiro 

CBIS’2004 1232

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



contato do paciente com o sistema de saúde e 
perenemente consultada e atualizada por cada 
um dos profissionais envolvidos no cuidado 
multidisciplinar desse indivíduo. 

O CID atua como fonte para a indexação 
do problema de saúde, havendo ainda registro de 
informações inerentes à lista de problemas, quais 
sejam: data de início do problema, data de 
ativação do problema (quando foi incluído na 
lista), que profissional fez essa ativação. Essa 
lista fica permantemente disponível para consulta 
e atualização pelos profissionais envolvidos no 
atendimento. 

Como para algumas patologias a descrição 
do CID (estruturada) poderia ser menos 
informativa que a descrição corrente, somou-se 
um campo livre de texto caso o profissional 
deseje incluir observações quanto aquele CID 
assinalado. Exemplificando, ao título Insuficiência 
Cardíaca (I 50) apor a classe funcional ou fração 
de ejeção. Esse complemento permite o melhor 
detalhamento por parte do ativador do problema 
sem comprometer a unidade dos termos em uso 
na lista de problemas. 

Essa vinculação tem sido realizada na 
forma de uma lista de problemas ativos visível na 
tela do prontuário eletrônico. Ao lado de cada 
problema, há uma célula que pode ser assinalada 
quando o ato realizado no prontuário diz respeito 
àquele problema. 

Exemplificando novamente, ao evoluir um 
quadro agudo de descompensação do problema 
insuficiência cardíaca, o médico assinala que 
aquela evolução está vinculada a este problema. 
Ao prescrever fármacos no manejo dessa mesma 
intercorrência ou ao solicitar exames 
complementares nesse evento, esses atos em 
conjunto devem também ser vinculados ao 
problema insuficiência cardíaca na lista dos 
ativos. 

Cada ato realizado e portanto registrado no 
prontuário deve ter um problema que o motivou e, 
dessa forma, passa-se a ter um nexo lógico 
ligando diferentes etapas do processo de 
elaboração diagnóstica, investigação e conduta. 

 

Discussão e Conclusões 
 

O uso de uma lista de problemas baseada 
em CID vem sendo testado como piloto por 
alguns profissionais em nossa instituição desde 
abril de 2004. 

A indexação baseada no CID tem se 
mostrado suficientemente flexível para atender a 
necessidade de registro de problemas 
encontrados no dia-à-dia da prática clínica. 
Mesmo problemas que por si só não constituem 
um diagnóstico firmado - como tosse, viver só ou 
radiografia torácia alterada possuem códigos 
próprios no CID. Geram, portanto, problemas 
ativos que requerem algum tipo de conduta - 
ainda que apenas observacional. 

Duas grandes dificuldades eram antevistas 
na implementação desse método. Em primeiro 
lugar, a recusa do usuário de vincular os atos aos 
problemas - por parecer exaustivo e maçante. 
Outra seria, sendo o sistema implementado em 
larga escala na nossa instituição, o aumento do 
tempo usuário-computador secundário a uma 
demora na execução dos registros. 

Por outro lado, a possibilidade da 
instituição poder avaliar - em tempo real ou 
retrospectivamente - a adesão a protocolos 
clínicos estabelecidos é promissora. 
Exemplificando, ao internar um paciente com 
acidente vascular encefálico agudo, avaliar em 
larga escala o uso (quantidade, qualidade e 
tempo) dos métodos de imagem na investigação 
bem como a abordagem farmacológica. 
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Introdução 
 

O desenvolvimento do raciocínio 
sistemático para abordagem de problemas tem 
sido amplamente reconhecido como essencial 
para o bom desempenho do profissional médico 
seja em campos práticos ou acadêmicos. O 
módulo de construção do conhecimento do novo 
currículo médico da UFPE buscou motivar o aluno 
neste sentido, utilizando uma ferramenta 
informatizada que estimulasse o desenvolvimento 
de uma forma sistemática para a condução de 
problemas de saúde. 

Este trabalho tem como objetivo relatar a 
experiência de desenvolvimento e utilização de 
um sistema informatizado para acompanhamento 
da Problematização empregada como ferramenta 
de construção do conhecimento [1]. A presente 
experiência está inserida no contexto da reforma 
curricular conduzida pela Coordenação do Curso 
Médico da UFPE induzida pelo PROMED1. 
 
Metodologia 
 

O desenvolvimento do sistema foi 
conduzido pelo Grupo de Tecnologias da 
Informação em Saúde (TIS) da UFPE. Foram 
realizados inicialmente levantamentos sobre as 
metodologias de Problematização e PBL2 visando 
estabelecer a sua adequação ao método de 
ensino preconizado pela reforma curricular do 
Curso de Medicina da UFPE. Nesta avaliação, a 
Problematização mostrou-se mais coerente com o 
método adotado no curso médico, uma vez que 
os problemas são tratados a partir da observação 
da realidade pelo aluno.  

O projeto do sistema baseou-se no 
processo de desenvolvimento de software RUP3 
[2] e UML4 [3]. O sistema buscou registrar as 
principais macro-etapas realizadas na condução 
de um problema de saúde: definição, 
desenvolvimento e finalização. A utilização do 
sistema como ferramenta do módulo de 
construção do conhecimento exigiu a inclusão de 
formulários para contextualização do problema e 
avaliação do seu desenvolvimento por alunos e 
professores. 

                                                           
1 Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de 
Medicina 
2 Problem-Based Learning 
3 Rational Unified Process 
4 Unified Modeling Language 

A interface do sistema foi projetada com 
base na simplicidade de utilização induzindo o 
aluno a seguir a ordem lógica desejada na 
condução do problema em estudo. Explicações 
sobre o conteúdo dos campos de registro do 
problema são apresentadas diretamente na 
interface. A Figura 1 apresenta uma das telas do 
sistema para registro de um problema.   

 

 
 

Figura  1 – Mostra da Interface do Sistema para 
Registro de um Problema em Estudo 

 
Resultados 
 

O sistema teve sua utilização iniciada no 2º 
semestre do ano de 2003 para uma turma de 70 
alunos, tendo sido bem aceito por alunos e 
professores. No momento, o sistema está sendo 
utilizado pela segunda turma do módulo de 
construção do conhecimento.  

O sistema foi considerado de fácil utilização 
pelos alunos e professores. Os professores e 
tutores que utilizaram o sistema consideraram 
que a sua utilização reforça no aluno uma 
organização no método de abordagem de 
problemas de saúde. O sistema no seu 
desenvolvimento foi ajustado para incorporar a 
terminologia adequada aos alunos do curso 
médico. 

A documentação de todo o processo de 
desenvolvimento do problema, realizada de forma 
natural pelo sistema, tem proporcionado uma 
maior facilidade no processo de avaliação do 
aluno por professores e tutores, tendo sido 
considerada pelos alunos como um incentivo a 
mais para a utilização do sistema. No final do 
módulo, o problema estudado por uma equipe de 
alunos pode ser impresso em formato de 
relatório. 
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Discussão e Conclusões 
 

O sistema está sendo solicitado para 
utilização em outras áreas de conhecimento 
incluídas na mudança curricular do Curso Médico 
da UFPE. A avaliação do sistema pelos alunos e 
professores está sendo compilada visando aferir 
a aplicabilidade do sistema, bem como 
necessidades de ajustes futuros. 

O sistema está sendo reavaliado com o 
objetivo de melhorar a sua contribuição no 
processo de avaliação do aluno. A incorporação 
ao sistema de ferramentas colaborativas está 
sendo considerada.  
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Resumo - O presente artigo apresenta algumas considerações sobre a metodologia chama PBL – Problem 
Based Learning. Considera-se, como pressuposto fundamental, que toda prática pedagógica deve auxiliar o 
estudante a adotar uma postura ativa de investigação, centrada nas funções psicológicas superiores que o 
conduzam a compreender o dia a dia da profissão. Com o intuito de auxiliar este processo, diversos 
sistemas de apoio ao ensino com aprendizagem colaborativa vêm sendo construídos. Serão apresentados 
aqui, três sistemas considerados como bastante utilizados e conhecidos, seguidos de uma proposta de um 
sistema que estimule aprendizagem colaborativa na Internet e que seja uma ferramenta de apoio à 
formação de profissionais de saúde. 
 
Palavras-chave: Aprendizado Baseado em Problemas, aprendizagem colaborativa, educação médica, 
ensino apoiado por computador. 
 
Abstract - The present paper presents some considerations on the methodology called PBL - Problem Based 
Learning. It is considered, as principal fundament, that all pedagogical practice must assists the student to 
adopt an active position of investigation, centered in the superior psychological functions that lead them to 
understand their job. With the intention of assisting this process, diverse education support systems, with 
colaborative learning, are being constructed. Three systems are presented here, followed of a proposal of a 
system that stimulates collaborative learning in the Internet and that it is a tool of support to the development 
of health professionals.  
 
Key-words: Problem Based Learning, collaborative learning, medical education, computer supported 
education. 
 
 
Introdução 
 
A Universidade de McMaster (Canadá), em 1965, 
em virtude do descontentamento com a educação 
médica tradicional, iniciou o  desenvolvimento de 
um revolucionário currículo escolar médico, 
chamado de  Problem Based Learning  - PBL [1]. 
O ensino de medicina tradicional está voltado a 
utilização das mesmas práticas aplicadas durante 
toda a vida acadêmica dos estudantes, ou seja 
em cima de aulas expositivas, roteiros, resumos e 
de conhecimentos que efetivamente só serão 
utilizados para responder as questões das provas 
bimestrais e após são perdidos ou esquecidos [2]. 
Segundo [2], estudos mostram que, a retenção da 
aprendizagem, envolvendo mecanismo de 
percepção e memória, ocorrem nas seguintes 
proporções: 10% do que é lido; 20% do que se 
escuta; 30% do que se vê; 50% do que se vê e 
escuta; 70% do que se ouve e a seguir se 
discute; 90% do que se ouve e a seguir se 
analisa. 
O PBL foi, e ainda é, uma quebra de paradigma 
no ensino de medicina, levando os alunos a 
identificar suas necessidades de aprendizagem. 
Evoluindo no sentido contrário do ensino 
tradicional, onde se apresentam os conteúdos em 

forma de roteiros pré-determinados (conceito, 
incidência, etiologia, diagnóstico, exames 
complementares, tratamento clínico, tratamento 
cirúrgico, profilaxia) [3]. 
Com o PBL, os alunos se tornam mais receptivos 
a todos os conteúdos acima citados, pois, para 
definir com precisão o diagnóstico do caso clínico 
apresentado, necessitam de conhecimentos 
adicionais envolvendo-se assim com o processo 
de aprendizagem. 
A metodologia PBL, visa fornecer aprendizagem 
eficaz, onde haja aumento de retenção de 
informação e maior habilidade para aplicar 
conhecimento em contextos clínicos, e 
principalmente desenvolvimento de hábitos de 
aprendizagem vitalícios [4].  
Em um currículo de PBL, a aquisição de 
conhecimento e o processo pelo qual esse 
conhecimento é aplicado são igualmente 
importantes e muito estimulados pelos Tutores 
[2].  
Esta metodologia tem sido difundida em vários 
países e Universidades. Além da MacMaster, 
também Maastrich – Holanda, Harvard e Cornell – 
EUA e no Brasil: FAMEMA (Marília), UEL 
(Londrina), USF (Bragança Paulista) e a PUCPR 
(Paraná). 
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Educação Médica 
 
O ensino da medicina é considerado muito 
complexo [5], pois exige de seus estudantes: 

1. base sólida de conhecimentos biomédicos, o 
que é indispensável para o exercício da 
medicina; 

2. base em ciências exatas, pois o diagnóstico e 
tratamento devem se basear em evidências 
demonstráveis; 

3. base em ciências humanas, para que a 
relação médico-paciente seja plena de 
compreensão e de confiança.  

O enorme progresso da medicina nas últimas 
décadas passou a exigir que o médico e outros 
profissionais de saúde estudem continuamente, 
para se manter atualizados. Para ser um eterno 
aprendiz, o médico precisa ser capaz de obter o 
aprendizado de maneira autônoma. A educação à 
distância, portanto, pode estar envolvida nesse 
aprendizado autônomo. Com a Internet, novos 
paradigmas da educação têm surgido, e suas 
surpreendentes possibilidades estão capturando 
a imaginação e interesse de educadores ao redor 
do mundo [3], [4]. 

 

Sistema de Aprendizagem Colaborativa 
baseados em Computador 
 
A criação de ambientes de Aprendizagem 
Colaborativa Apoiada por Computador (ACAC), 
são o reflexo mais atual deste novo enfoque da 
aprendizagem baseada em problemas [6].  
Estes ambientes estão fundamentados em teorias 
de aprendizagem propostas por Piaget (1976, 
1978, 1979, 1983), Paulo Freire (1980, 1995, 
1996), Pierre Lévy (1999), Morin (1990) e 
Vygotsky (1998) [2], [6]. 
Ao trabalhar-se com esta área, a primeira 
polêmica que ocorre é referente à utilização dos 
termos aprendizagem "colaborativa" ou 
"cooperativa". Santoro, em [6], fez uma revisão 
sobre esta controvérsia, concluindo que 
colaboração implicava em um processo mais 
aberto, onde os integrantes do grupo interagem 
para atingir um objetivo comum, enquanto que na 
cooperação existe uma organização maior do 
grupo, com um maior enfoque no controle da 
situação pelo professor. 
O papel da tecnologia é essencial para criação 
destes ambientes que possibilitam colaboração e 
aprendizagem a distância e permanente [6].  
Neste sentido, as tecnologias de inteligência 
artificial distribuída (em particular sistemas multi-
agentes), realidade virtual, sistemas de 
multimídias e a Internet podem se transformar em 

excelentes aliados na construção de um modelo 
de aprendizagem que favorece interação social 
entre indivíduos, permitindo a formação de grupos 
ou comunidades virtuais de estudantes. 
 
Tipos de Interação dos sistemas 
 
Existem duas grandes vertentes para as 
diferentes tecnologias de ensino à distância, que 
dizem respeito ao parâmetro "tempo" no processo 
de ensino e aprendizado [7], [8]: 

•  Tecnologias assíncrônicas: são 
aquelas nas quais o estudante e o 
professor não interagem em tempo real. 
No ensino à distância existe um 
predomínio das tecnologias 
assincrônicas, pois elas permitem que o 
aluno progrida ao seu próprio ritmo, e 
recorra ao professor somente quando 
necessário. Além disso, permite o ensino 
de massa.  

•  Tecnologias sincrônicas: neste caso 
ocorre uma interação em tempo real entre 
o professor e o aluno. As salas de "chat" 
(bate-papo eletrônico) e as 
videoconferências interativas são bons 
exemplos. São tecnologias mais 
complexas, e que limitam o aluno e o 
professor, tanto no tempo (têm data e 
hora marcada), quanto no tamanho da 
classe possível.  

 
Ambientes de Aprendizagem Colaborativa  
 
Atualmente são encontrados em Universidades e 
na Internet inúmeros Sistemas de Aprendizagem 
Colaborativa, cada um com abordagens e 
finalidades distintas, alguns foram criados para o 
ensino médio, outros específicos para os estudos 
de uma área da medicina. Descreveremos neste 
artigo, três sistemas que se aproximam de nossa 
proposta de sistema de aprendizagem baseada 
em PBL para a educação médica. 
 
Belveder 
Ambiente baseado em groupware para a prática 
de discussões críticas de teorias científicas. Foi 
desenvolvido originalmente para ajudar 
estudantes escolares secundários a aprender 
habilidades de investigação crítica, que eles 
podem aplicar na vida cotidiana, como também 
em ciência, e que posteriormente foi adotado para 
o Ensino Superior. Foi uma Iniciativa da 
Universidade de Pittsburgh. Belveder provê aos 
estudantes uma ferramenta semelhante a um 
editor gráfico (figura 1), onde podem representar 
de forma concreta os componentes utilizados 
para a solução do problema. 
Pode ser utilizado de forma síncrona e 
assíncrona. Segundo [6], o ambiente combina 
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três abordagens para a aprendizagem: 
aprendizagem colaborativa (groupware), 
aprendizagem guiada (simulações) e 
aprendizagem baseada em problemas (tutor 
inteligente). 
 

 
Figura 1 – teoria e argumentos se relacionando 
para a soluça do problema. 
 

CardioCaseDiscussion 

O CardioCaseDiscussion é uma iniciativa 
Brasileira da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. O sistema implementa educação à 
distância baseada em casos de Cardiologia. Os 
estudantes podem simular o contato com o 
paciente e o processo de investigação. O sistema 
oferece dados de identificação e histórico do 
paciente, exames físicos e imagens. O ambiente 
está dividido em quatro componentes: Ambiente 
de Discussão, Ambiente de Autoria, Sala de Aula 
e Tutoriais.[8] 

 
Figura 2 – Descrição do Caso de Cardiologia 

 

ALF 
Esse sistema utiliza a tecnologia de agentes 
inteligentes para apresentar o conteúdo didático 

na forma de casos.  Avalia a aquisição de 
conhecimento dos estudantes e as habilidades de 
raciocínio e diagnóstico simultaneamente. Este 
sistema foi desenvolvido no Programa de 
Tecnologia Avançada do Banco de Conhecimento 
Médico Nacional dos Estados Unidos [9].  
Em [9] encontra-se a definição da tecnologia 
utilizada pelo sistema ALF:  “(...) usa tecnologia 
de agentes inteligentes para proporcionar para os 
estudantes experiências de aprendizagem 
autodirigidas guiados por um "tutor" on-line.” 
Sendo agentes, entidades virtuais que, inseridas 
em um ambiente, podem executar algumas 
ações, perceber e representar parcialmente este 
ambiente e serem capazes de se comunicar com 
outros agentes que possuem comportamentos 
autônomos que são a conseqüência de suas 
observações, conhecimento e interação com 
outros agentes [10]. 
Os agentes no ALF, se "comunicam" entre si 
durante uma experiência de aprendizagem e 
usam uma série de bancos de dados para trazer 
atividades à tela, conforme a rota que o estudante 
se move pelo caso.  
O ALF avalia o estudante no processo de 
raciocínio diagnóstico e decisão clínica. Para a 
avaliação, é utilizado um algoritmo que premia os 
estudantes com pontos quando eles identificam 
conceitos fundamentais corretamente e remove 
pontos quando eles não identificam conceitos 
fundamentais.  
 
 
Proposta de Sistema de Aprendizagem 
Colaborativa baseada em PBL 
 
Nossa proposta é a criação de um ambiente que 
auxilie a educação na área de saúde, utilizando 
interação síncrona, onde os estudantes possam 
trocar informações entre si e com os tutores, bem 
como interação assíncrona, direcionando dúvidas 
aos tutores, sendo que os mesmos poderão 
responder posteriormente quando não estiverem 
disponíveis. 
O uso da Internet se faz imprescindível para 
permitir a independência da infraestrutura por 
parte dos estudantes, e possibilitando o acesso a 
qualquer hora e de qualquer local com segurança. 
Os estudantes poderão avançar ou retornar nos 
casos quantas vezes forem necessárias, 
respeitando-se assim seu ritmo de estudo. 
Os problemas apresentados poderão ser reais ou 
fictícios, sendo criados pelos tutores dos 
módulos. Estes problemas poderão ser 
configurados conforme a necessidade de cada 
tutorial podendo incluir imagens médicas que 
incrementarão a “veracidade” do problema. 
Durante os estudos os alunos serão 
acompanhados por um tutor on-line [10]. 
Os tutores poderão definir quantos problemas os 
estudantes deverão solucionar em um 
determinado espaço de tempo. A partir desses 
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problemas, serão realizados relatórios sobre a 
qualidade e o aproveitamento dos estudos. Os 
alunos serão pontuados a cada rotina, solicitação 
ou resposta satisfatória. Sendo descontada a 
pontuação quando houverem desvios no percurso 
que leve ao diagnóstico. 
Desvios de objetivos serão alertados e o tutorial 
será “congelado”, indicando ao aluno quais 
conteúdos deverá revisar, e sugerindo referências 
para o estudo. 
A avaliação poderá ser feita através de Jogos – 
Quiz, onde os alunos terão um tempo 
determinado para responder cada questão. 
Inicialmente, para validação do sistema, serão 
utilizados problemas voltados para o ensino de 
Ginecologia no módulo Saúde da Mulher, do 
curso de Medicina da PUCPR, porém o sistema 
não será desenvolvido exclusivamente para esse 
módulo. Como o sistema será baseado na 
metodologia de Aprendizagem Baseada em 
Problemas, tutoriais destinados ao ensino das 
disciplinas de saúde poderão ser criados e 
acompanhados pelo sistema. 
Conforme os sistemas apresentados 
anteriormente, podemos comparar os requisitos 
de nossa proposta com os já existentes descritos 
anteriormente, como na Tabela 1. 
 
 
 Tabela 1 – Comparação entre as ferramentas 
avaliadas e a proposta deste trabalho. 

Requisitos A B C D
Interação síncrona  X  X
Plataforma WEB  X X X
Avançar ou retornar estudos X X X X
Definição de assunto dos tutorais X X X X
Configuração dos casos (autoria) X X X X
Relatórios de desempenho  X  X
Independência de assunto (tutorial)    X
Tutor on-line  X  X
Idioma Português  X  X
Respeita com rigor as práticas do 
PBL? 

 X  X

 
Legenda da Tabela 1: 
A – Belveder; B – CardioCaseDiscussion; C – 
ALF; D – Proposta deste trabalho 
 
Conclusões   

 
A educação voltada a construção de profissionais 
da saúde é complexa, pois exige uma 
combinação de várias disciplinas, sendo que os 
sistemas de apoio ao ensino avaliados aqui 
apresentam abordagens restritas, como 
Belvedere, que utiliza a idéia de aprendizagem 
colaborativa, porém foca em construção de 
solução através de gráficos. 
CardioCaseDiscussion, aplica muito bem a 
metodologia do PBL, porém é restrito a 
problemas de Cardiologia. Já o ALF é uma 
iniciativa estrangeira, que não poderá ser 

simplesmente traduzida pois não se aplica a 
realidade brasileira de construção do 
conhecimento. Como solução, é descrita a 
proposta de criação de um sistema que apóie e 
estimule a aprendizagem de colaboração, e que 
será construído de forma a poder ser aplicado em 
vários tutorais de diferentes áreas da saúde. Não 
deverá importar a descrição ou o tipo de 
problema, o realmente importante aqui é aplicar a 
metodologia PBL, possibilitando o 
desenvolvimento de profissionais mais 
preparados para exercer suas funções, 
aproximando-os o mais cedo possível da 
realidade de suas profissões. 
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Desenvolvimento e Avaliação de Web site Rede de Pre venção de 
Acidente do Trabalho - REPAT  

Maria Helena Palucci Marziale1, Luisa Maria Larcher Caliri Juzzo2  

 
1Enfermeira, Professor Associado da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, Centro Colaborados da OMS para o desenvolvimento da pesquisa em Enfermagem. Coordenadora 
do Núcleo de Estudos sobre Saúde e Trabalho. 

2Psicopedagoga com Certificação em Educação Virtual à Distância. Bolsista de Apoio Técnico CNPq. 
  

 
Resumo 
No presente estudo, buscamos descrever o 
desenvolvimento, implantação e avaliação do web 
site Rede de Prevenção de Acidente do Trabalho 
com exposição a material biológico –REPAT; 
desenvolvido com o objetivo de promover a 
divulgação de conhecimentos, intercambiar 
informações e coletar dados por via eletrônica 
sobre a ocorrência de acidentes do trabalho em 
hospitais de diferentes Estados brasileiros e sobre 
as estratégias de prevenção adotadas pelos 
hospitais para minimizar a ocorrência dos 
mesmos. Sua finalidade é estimular o 
aperfeiçoameto das produções e a exploração das 
potencialidades de utilização das tecnologias da 
informação e comunicação junto às atividades de 
ensino e pesquisa na área da saúde e 
principalmente na Enfermagem. 
 
Abstract 
In this study, the authors sought to describe the 
development, setting, and evaluation of the 
REPAT (Network for the Prevention of 
Occupational Accidents involving biological 
substances) web-site, developed with the goal of 
promoting knowledge dissemination, information 
interchange, and electronic data collection about 
occupational accidents in hospitals of different 
Brazilian States, as well as about the prevention 
skills used in such hospitals.  The study has the 
aim of stimulating the enhancement of scientific 
production and the use of information and 
communication technologies in teaching and 
research in the health area, mainly in nursing.  
 
Introdução 
 

É inquestionável que a informática está 
transformando o serviço de saúde [1]. A Internet é 
um além de ser um meio de comunicação 
comercial e educacional ela também tem sido 
usada por pesquisadores para a coleta de dados, 
na construção de bases de dados, na educação 
de pacientes, consumidores, alunos e profissionais 
de saúde[2].  

Apesar de a Internet estar presente nas 
mais diversas áreas, alguns estudiosos sugerem 
que há necessidade de maior envolvimento por 
parte dos profissionais da saúde na criação, 
monitoramento e avaliação de web sites em 
saúde, tornando a Internet uma parte integral da 

disseminação de informações, favorecendo a 
educação e aprendizado contínuo [3]. 
 No presente estudo, buscamos descrever 
o desenvolvimento, implantação e avaliação do 
web site Rede de Prevenção de Acidente do 
Trabalho com exposição a material biológico –
REPAT; desenvolvido com o objetivo de promover 
a divulgação de conhecimentos, intercambiar 
informações e coletar dados por via eletrônica 
sobre a ocorrência de acidentes do trabalho em 
hospitais de diferentes Estados brasileiros e sobre 
as estratégias de prevenção adotadas pelos 
hospitais para minimizar a ocorrência dos 
mesmos. Por meio de um link denominado 
“estratégias preventivas”, material instrucional é 
disponibilizado visando sua aplicação junto a 
trabalhadores dos hospitais. O web site pode ser 
acessado pela url: http://www.eerp.usp.br/repat 
 O estudo ora apresentado tem por 
objetivo: descrever a elaboração e avaliação do 
web site. Sua finalidade é estimular o 
aperfeiçoameto das produções e a exploração das 
potencialidades de utilização das tecnologias da 
informação e comunicação junto às atividades de 
ensino e pesquisa na área da saúde e 
principalmente na Enfermagem. 
 
Percurso metodológico 
 Inicialmente é apresentada a descrição de 
como o web site foi eleborado, bem como as 
facilidades e dificuldades vivenciadas no processo. 
Posteriormente é feita uma avaliação do web site 
REPAT utilizando os critérios de avaliação do 
utilizado no programa das Pró-reitorias de 
Graduação e Pós-graduação da Universidade de 
São Paulo-USP intitulado: Sistema Integral de 
Apoio ao Ensino [5].   

 
Criação do web site 
 
1ª Etapa: Seleção de Conteúdo 
O conteúdo teórico foi elaborado a partir de 
pesquisas realizadas anteriormente1, de 
evidências científicas extraídas de pesquisas 
bibliográficas, informações contidas no formulário 
da Comunicação de Acidentes do Trabalho – CAT, 
do formulário Ocupational Safety & Health 

                                                           
1 Diversas pesquisas que tem sido desenvolvidas pela 
Profª Drª Maria Helana Palucci Marziale, algumas delas 
subconveniadas pelo CNPq. 
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Administration [6], do formulário do sistema EPINet 
[78] e no Sistema de Vigilância  PSBio (RAPPARINI 
et al., 2001).  
 
2ª Etapa: desenvolvimento e implantação 
 O web site foi desenvolvido de maneira a 
oferecer uma interface diversificada, de fácil 
navegação e compreensão, sem limitação quanto 
ao equipamento, versão do Browser e resolução 
do monitor, assegurando a acessibilidade do 
mesmo. 

Uma empresa especializada foi contratada 
para o desenvolvimento do web site. Os menus e 
opções que nele se encontram são fáceis de ativar 
e permitem que o usuário navegue de uma seção 
a outra sem nenhuma dificuldade.   
 
3ª Fase: Avaliação 

A avaliação do site feita baseada no 
sistema de avaliação desenvolvida pelo Sistema 
Integrado de Apoio ao Ensino - SIAE.  

A avaliação compreende sete critérios 
(Tabela 1). Para cada um desses critérios foi 
atribuído um conceito, com o objetivo de medir seu 
grau de adequação. 

Para uma melhor compreensão, o site é 
dividido em seções, descritas no menu principal 
apresentado na Figura 1. 
 
Roteiro da Avaliação 

Para realizar a avaliação do site, foram 
feitas diversos acessos ao mesmo com o objetivo 
de analisar cada critério de avaliação (CA). Assim, 
utilizou-se: adequado (A); parcialmente adequado 
(PA); inadequado (I).  

 
Fig. 1– REPAT Página Principal 

 

 
 
Roteiro da Avaliação 

Para realizar a avaliação do site, foram 
feitas diversos acessos ao mesmo com o objetivo 
de analisar cada critério de avaliação (CA). Assim, 
utilizou-se: adequado (A); parcialmente adequado 
(PA); inadequado (I).  

CA1-Acessibilidade : “a acessibilidade a 
sites é entendida como a liberdade de acesso nos 

dois navegadores (Internet Explorer® e Netscape 
®), sem prejuízo ao conteúdo” (SIAE). Pudemos 
constatar que a acessibilidade do site REPAT é 
adequada, pois o mesmo é acessível, sendo 
também configurado de forma que qualquer 
usuário, independente de configuração de browser 
ou computador, tenha um acesso tranqüilo. 
Avaliação: A 

CA2-Legibilidade : “a legibilidade diz 
respeito às características das informações 
apresentadas na tela que possam dificultar ou 
facilitar a leitura, tais como contraste entre 
tipografia e fundo, tamanho da fonte, espaçamento 
entre palavras e entre linhas de texto, entre 
outros.” (SIAE). Constatamos que a legibilidade do 
site é adequada, no entanto o tamanho da fonte 
utilizada poderia ser aumentado. Avaliação: PA 

CA3-Composição : O layout do site 
também é adequado, sendo muito claro quando à 
disposição informações, com cores agradáveis, 
possibilitando uma leitura agradável e navegação 
tranqüila. A estrutura do site é adequada, 
garantindo um equilíbrio entre elementos; no 
entanto algumas colunas de textos estão muito 
longas, necessitando serem reformuladas. 
Avaliação: PA 

CA4-Qualidade das Imagens : as 
imagens apresentadas no site são de alta 
qualidade, sendo que foram produzidas com 
câmera digital, exclusivamente para o site. As 
mesmas possuem a configuração adequada, 
permitindo que sejam carregadas e visualizadas 
tranqüilamente, garantindo a amigabilidade da 
interface.  Avaliação: A 

CA5-Navegabilidade : os ícones utilizados 
no site são de fácil compreensão e a 
navegabilidade é muito clara. O menu principal 
aparece na mesma posição e em todas as 
páginas, assegurando uma fácil localização. 
Avaliação: A 

CA6-Interatividade : “refere-se a 
participação direta do usuário na publicação ... ou 
emitir sua opinião através de um e-mail ou Chat” 
(SIAE). Nesses termos, o site é altamente 
interativo, oferecendo ao usuário oportunidades de 
“publicar” materiais, obter informações e 
discussões por meio de e-mail, Chat, fórum, e 
ainda informar dados referente ao seu hospital 
como parte da pesquisa.  Avaliação: A 

CA7-Hipermídia/recursos adicionais : O 
web site faz uso do Macromedia FLASH. Por ser a 
interatividade um dos maiores objetivos do site, o 
mesmo ofercere a ferramenta de Chat e também o 
Fórum – como recursos adicionais. Avaliação: A 
 

Tabela 1 – Critérios de avaliação adotados 
pelo SIAE 

Critérios de avaliação Abrangência 
1. Acessibilidade Compatibilidade com a 

maioria dos 
computadores e 
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navegadores 
2. Legibilidade Tipologia/cor 

(adequação das fontes 
e do fundo) 

3. Composição Quantidade de 
elementos na página / 
Disposição dos 
elementos na tela 
(relação de texto e 
imagens) / emprego das 
cores, harmonia e 
contraste entre os 
elementos. 

4. Qualidade das 
imagens 

Formato (JPG e 
GIF)/tamanho (em 
pixels e em 
kb)/Qualidade de 
processamento 

5. Interatividade Capacidade 
proporcionada ao 
usuário de provocar 
uma ação sobre um 
evento (links para 
contato, etc.) 

6. Navegabilidade Árvore de links / 
Estrutura de acesso aos 
conteúdos 

7.Hipermídia e outros 
recursos 

Vídeo digital / Animação 
/ Som digital / Pesquisa 
e utilização de Java, 
javaScript, Plug-ins, 
Applets 

Conclusão 
 
Ao analisarmos o site REPAT em relação 

aos critérios de avaliação propostos pelo SIAE, 
pudemos constatar que o mesmo pode ser 
considerado Adequado.  

Realizar uma avaliação de web site pode 
ser muito produtiva pelo fato de a mesma dar a 
oportunidade de, além de rever o site como um 
todo - corrigindo ou melhorando os seus 
elementos, conhecer outros atributos que podem 
ser acrescentados, aprimorando ainda mais os 
seus recursos.  

Existem estatísticas alarmantes de como a 
informática é subutilizada entre estudantes e 
docentes de enfermagem [4]. Profissionais da 
saúde podem contribuir para a reversão desse 
quadro se tornando mais envolvido na criação, 
monitoramento e avaliação de web sites em 
saúde. Espera-se que com o desenvolvimento de 
novos programas instrucionais, educadores e 
educandos tendam a utilizá-los cada vez mais, 
usufruindo das vantagens que eles podem 
oferecer ao ensino de enfermagem  e demais 
áreas da saúde.  
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Resumo — Este artigo apresenta uma interface que visa facilitar a comunicação de pessoas com deficiência de fala e não 

alfabetizadas através do uso de símbolos. Pretende-se assim, que o sistema tenha algumas funções que facilitem a sua 
utilização, como predição de símbolos e acesso a um sintetizador de voz, sendo sua interface pode ser personalizada através 
do uso de perfis, onde cada usuário possui sua configuração. 
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Abstract— This paper presents a software that it aims to promote the communication of people with deficiency of speaks, 

through the use of symbols. The system has some functions that facilitate its use, as prediction of symbols and voice 
synthetization, being that its interface can be personalized through the use of profiles, where each user possesss its 
configuration.  
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I.  INTRODUÇÃO 
comunicação verbal é o maneira utilizada pela 

maioria das pessoas em seu processo relacional. 
Porém, estima-se, que uma em cada duzentas pessoas 
não desenvolve linguagem oral devido a deficiências 
(colocar referência se houver). Casos como esses são 
resolvidos empregando Tecnologia Assistiva, que 
consiste no emprego de dispositivos que auxiliam na 
vida de pessoas com alguma dificuldade a terem uma 
qualidade de vida melhor. 

Sistemas de comunicação alternativa são recursos 
utilizados a fim de suprir necessidades decorrentes de 
algum problema verbal, substituindo-a por uma 
comunicação suplementar. A utilização de símbolos na 
representação de ações, pessoas e sentimentos é uma 
solução amplamente utilizada. 

O desenvolvimento de uma prancha de comunicação 
com predição de símbolos emprega os princípios da 
Tecnologia Assistiva e a aplicação de símbolos para 
prover a comunicação a torna um Sistema Alternativo de 
Comunicação. 

As interações entre pares são cruciais para o 
desenvolvimento na criança de sentimentos sociais e 
morais, de valores e da competência social e intelectual 
[1]. Portanto a criação da Prancha de Comunicação 
mostra-se de grande utilidade. 

 

II.  OBJETIVO 
O aplicativo destina-se a todos aqueles que possuem 

deficiência vocal, que se comunicam através de 
simbologias específicas, com acesso a um computador 

e que conseguem utilizar algum tipo de mouse ou 
acionador. 

Pretende-se diminuir a dependência de terceiros para 
prover a comunicação, bem como fazer um sistema com 
uma interface intuitiva e funções específicas a fim de 
acelerar o processo de comunicação.  

A distribuição do aplicativo final deverá ser livre, além 
da disponibilidade de seu código fonte para qualquer um 
que queira melhorá-lo ou fazer modificações para 
adaptá-lo a uma necessidade específica. 

III.  INCLUSÃO DIGITAL 
Através da interface que apresenta este trabalho, 

é possível promover a integração das pessoas com 
necessidades especiais, não vocalizadas, com ou sem 
comprometimento motor ou cognitivo, pois, com acesso 
irrestrito ao computador, tornam-se capazes de se 
comunicarem de forma simples e antes impossível por 
suas limitações e dificuldades encontradas com os 
sistemas disponíveis.  

IV.  INTERFACE 
A interface principal da prancha de comunicação é 

ativada a cada símbolo selecionado, sendo configurável 
o papel de parede, cor de fundo, os símbolos e 
legendas. Sua interface, conforme Fig. 1, é formada por 
quatro partes: 

 

Prancha de Comunicação com Predição de 
Símbolos 

A
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Fig. 1: Interface Principal 

 

A.  Área da frase 
Nesta seção da interface é possível visualizar os 

símbolos selecionados pelo usuário a fim de estruturar 
uma mensagem, sendo que, no máximo, seis são 
permitidos, com possibilidade de exibir ou não a 
legenda, ou seja, a expressão que cada símbolo 
significa em caracteres alfanuméricos.  

B.  Botões funcionais 
Nesta seção encontram-se teclas de edição da frase, 

acesso à tela de configuração do aplicativo e a de perfil 
de usuário, botão de fala, em que é acionada a leitura 
dos símbolos através do sintetizador de voz e a saída do 
aplicativo.  

C.  Grupos dos símbolos 
A linguagem pictórica adotada apresenta-se dividida 

em seis classes as quais dão acesso aos símbolos 
correspondentes. Estes símbolos apresentam-se 
ordenados por grau de utilização, ou seja, o mais 
selecionado de todos eles estará por primeiro, o 
segundo mais utilizado por segundo e assim por diante. 
Os símbolos ainda podem ser editados, permitindo que 
diferentes linguagens pictóricas sejam adotadas, como 
Bliss, PCS e PIC.  

Na Fig. 2, segue um exemplo do grupo, após o 
símbolo eu ter sido slecionado. 

 

 
 

Fig. 2: Tela do grupo sentimentos. 
 

D.  Botões de predição 
Ao selecionar uma figura, a interface oferecerá ao 

usuário uma disposição de símbolos prováveis de uso 
em seqüência do escolhido, os quais aparecerão na 
seção destinada à predição. A quantidade de ícones que 
surgirão na interface variará conforme o último símbolo 
digitado, pois exibirão os prováveis próximos símbolos 
baseados na utilização e organizados conforme a 
quantidade de vezes que o símbolo foi solicitado. 

Para prover maior flexibilidade na utilização da 
prancha de comunicação, os botões do sistema são 
editáveis, sendo possível configurar tanto a imagem 
usada nos botões, quanto a legenda adotada por eles, 
podendo ser uma interface de sistema ser diferenciada 
para um usuário ou estendida a todos. 

O aplicativo permite importar imagens externas de 
diferentes tamanhos nos formatos mais utilizados (.gif, 
.jpg, .bmp), assim pode-se incluir fotos digitalizadas da 
família ou objetos pessoais, afim de identificar o usuário 
com o ambiente, fazendo o melhor uso possível do 
aplicativo. Porém, o uso de imagens muito pequenas 
implica na má nitidez quando expandidas, e imagens 
muito grandes ou com arquivos sem compactação 
podem influenciar diretamente na performance do 
computador.  

 

V.  RECURSOS ESPECIAIS 
A fim de reduzir o esforço necessário ao uso do 

aplicativo na comunicação, foram desenvolvidos 
recursos optativos que podem ser acionados ou não a 
qualquer momento, sempre que o usuário desejar. Estes 
recursos são: 

A.  Autoclique 
Esta é uma função que permite ao usuário selecionar 

os comandos desejados na interface sem o clique 
convencional. O funcionamento deste recurso se dá 
permanecendo o cursor do mouse por um período de 
tempo (pré-determinado pelo usuário) sobre o botão 
desejado, passado tal tempo o clique é acionado, 
dispensando sua ação por parte do usuário. O tempo é 
configurado ao habilitar o autoclique no aplicativo. Os 
tempos disponíveis para escolha do usuário variam 
entre 1 e 4 segundos, conforme a necessidade do 
usuário. Este recurso permite que mouses alternativos, 
como o controlado pelos movimentos da cabeça, 
possam ser utilizados em conjunto com esta interface, 
viabilizando o uso do computador e a comunicação para 
pessoas com comprometimento motor. 

B.  Varredura 
Com este recurso o usuário dispensa o mouse e 

utiliza o aplicativo apenas com um acionador. Quando o 
referido recurso é selecionado, inicia-se uma varredura 
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das imagens presentes na interface gráfica alternando 
primeiramente as linhas de botões. Depois de escolhida 
a linha, é alterada para a varredura vertical, percorrendo 
cada botão e, ao ocorrer um novo clique, esse é 
executado. O recurso permite que o usuário selecione a 
velocidade da varredura deixando-a mais lenta ou 
rápida.  

C.  Predição de símbolos 
Com ela é possível diminuir o número de botões 

pressionados para a formação da seqüência de 
símbolos, agilizando a utilização pelo usuário. 

Após cada símbolo adicionado, o aplicativo compara o 
contador do último símbolo digitado com o histórico do 
penúltimo símbolo. Caso ele seja maior que um da sua 
lista de predição, ele é incorporado a lista, estando 
disponível na próxima utilização do mesmo. 

Logo que o símbolo é adicionado, o histórico do 
próximo símbolo é pesquisado, atualizando-se a área de 
predição e reiniciando-se o sistema, como ilustra o 
diagrama da Fig. 3. 

 
 

 
Fig. 3: Fluxograma do Sistema de predição. 

 
 

D.  Sintetizador de Voz. 
Sempre que o usuário desejar escutar ou transmitir 

sonoramente a sua mensagem, ele poderá fazê-lo 
simplesmente acionando a tecla do sintetizador de voz.  

Seu uso é possível através de um aplicativo externo, o 
Microsoft Text-To-Speech, que faz a sintetização das 
legendas que são traduzidas para o português pelo L&H 

Voices. Ambos os aplicativos são necessários para o 
funcionamento desta função e estão disponibilizados, 
gratuitamente, pela Internet, através dos sítios de seus 
desenvolvedores, porém não implicam na utilização do 
aplicativo (colocar os sites dos aplicativos como 
referências). 

O recurso permite que o usuário selecione entre voz 
feminina e masculina, tornando o aplicativo mais 
próximo da realidade. 

Como o aplicativo é desenvolvido no Microsoft Visual 
C++, e utilizando o SAPI 4 para estabelecer 
comunicação com o sintetizador, é possível que o 
aplicativo seja executado em qualquer computador com 
sistema operacional Windows. 

 

E.  Perfil de usuário 
 

A criação de perfis para usuário se faz necessária 
quando mais de um utiliza o mesmo computador, como 
é o caso de associações e escolas especiais. Com esse 
recurso, é possível que seja criado um ambiente 
particular, em que cada um possa contém imagens 
próprias, como: família, amigos, objetos pessoais; sem 
estes interfiram no ambiente criado por outro.  
 

F.  Adição de novas imagens 
Em todos os seis grupos podem ser adicionados 

símbolos,  não havendo um limite definido, a não ser 
pela limitação da interface que suporta dezesseis 
símbolos por tela, sendo que, acima desse número, 
ocorre a divisão em páginas que são acessíveis 
diretamente através dos botões voltar ou avançar. 
 

VI.  CONCLUSÃO 
A interface de comunicação apresentada tem se 

mostrado uma excelente interface de comunicação para 
usuários não vocalizados e que apresentam 
comprometimento motor, sempre que trabalhado em 
conjunto com mouse alternativo ativado pela inclinação 
da cabeça ou a um acionador simples. 

Os recursos facilitadores desenvolvidos permitem que 
a interface seja de uso simples e amigável, exigindo 
pouco desenvolvimento cognitivo e adaptando o sistema 
ao usuário e não o contrário. 

A linguagem pictórica vem sendo utilizada no mundo 
todo através de diversas maneiras, desde pranchas de 
papel feitas por pais ou pedagogas até sistemas de 
comunicação alternativa e aumentativa em conjunto com 
o computador. Relata-se que o uso de simbologia têm 
sido aplicado com sucesso para pessoas portadoras de 
deficiência mental, paralisia cerebral, autismo, entre 
outras [2]. 

Desta forma, permitindo o uso da linguagem pictórica 
com o computador e adicionando os facilitadores 
descritos, a interface apresenta-se como uma 
ferramenta de comunicação, ampliando a qualidade de 
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vida das pessoas com dificuldades de comunicação e 
servindo como auxílio na terapia e desenvolvimento 
cognitivo das crianças com déficit cognitivo, pois é a 
comunicação na evolução humana, o mais importante 
processo, na medida em que constitui elemento crítico, 
não somente para a aquisição de outros sistemas 
simbólicos, como a leitura, a escrita e a matemática, 
mas também para o desenvolvimento de habilidades de 
relacionamento interpessoal [3][4].  
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Introdução 
 

A utilização da informática para fins 
didáticos com a integração da Inteligência 
Artificial (IA), surgiu como uma ferramenta de 
auxílio ao ensino, com o intuito de propor maior 
consistência e facilidade na compreensão dos 
assuntos abordados. Neste sentido, tem-se os 
Sistemas Tutores Inteligentes (STI) como uma 
das alternativas de apoio ao processo de ensino-
aprendizagem. 

Os STI são softwares que propõem a 
participação ativa do aluno e do sistema, gerando 
um ambiente cooperativo entre eles. Esses 
sistemas podem individualizar o conteúdo e sua 
forma de apresentação conforme as 
características de cada usuário.  

Diante desses aspectos e das 
necessidades encontradas nas aulas presenciais, 
em expor conteúdos de difícil compreensão aos 
alunos, disponibilizar um software que auxilie 
interativamente e que possa apresentar o material 
instrucional por meio de textos, imagens e outras 
formas de mídias, pode ajudar significativamente 
na informatização das instruções pedagógicas. A 
abordagem em questão considera para a 
modelagem do sistema, a necessidade 
encontrada pelos professores do curso de 
Medicina da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (UNESC). 

As dificuldades encontradas pelos 
professores referem-se a exposição de alguns 
conceitos médicos como, por exemplo, 
demonstrar e analisar o funcionamento de um 
determinado órgão durante a execução de 
procedimentos para diagnósticos médicos. 
Observando e pesquisando as prioridades 
apontadas pelos atuais professores do curso de 
Medicina, constatou-se que uma delas, e de 
relevância, é a funcionalidade do 
eletrocardiograma (ECG).  

O estudo do ECG, no que se refere aos 
modelos convencionais atualmente aplicados, se 

destaca entre as principais dificuldades 
encontradas. Mesmo com aulas práticas não é 
possível visualizar o funcionamento do exame por 
meio de impulsos elétricos, ou seja, a sua 
propagação dentro do coração. Mediante esta 
realidade, esta pesquisa se propôs a auxiliar por 
meio da modelagem do conhecimento, o 
desenvolvimento de um STI de apoio ao ensino-
aprendizagem de ECG. 

Devido a complexidade do 
desenvolvimento de um STI, somada à análise e 
escolha da melhor modelagem e ferramenta que 
atenda essas exigências, a pesquisa apresentada 
disponibiliza a modelagem do sistema, do 
conhecimento e definição de critérios de 
usabilidade, oferecendo suporte e condições 
suficientes para a futura implantação de um 
sistema de apoio ao estudo acadêmico da 
eletrocardiografia utilizando STI.  

O STI é um sistema computacional que faz 
o tutoramento de um estudante num dado 
domínio, sendo capaz de modelar o entendimento 
do aluno referente ao conteúdo abordado no 
decorrer da realização de suas tarefas no 
sistema, bem como, comparando o conhecimento 
do aluno ao do especialista [1].  

Nesses sistemas a inteligência artificial 
desempenha um papel de relevância, não por 
apenas permitir maior flexibilidade no ensino por 
computador, mas também por possibilitar a 
participação ativa do aluno e do sistema, gerando 
um ambiente cooperante. Dessa forma, é preciso 
destacar a importância da interação cooperativa, 
onde aluno e tutor interagem visando a troca de 
conhecimento [2].  
 
Metodologia 
 

A metodologia de desenvolvimento desta 
pesquisa compreendeu as etapas de: aquisição 
do conhecimento, modelagem do conhecimento 
sobre ECG para um STI, modelagem do sistema 
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utilizando UML e correlação de critérios de 
usabilidade para STI. 

Durante a etapa de aquisição do 
conhecimento, realizaram-se entrevistas 
desestruturadas e estruturadas junto ao 
especialista do domínio de conhecimento, 
visualizando-se além das necessidades 
encontradas pelos alunos, o funcionamento 
completo do ECG. Inicialmente, delimitou-se o 
conteúdo instrucional, baseando-se na anatomia 
e no sistema de condução elétrica do coração, 
bem como as afecções que podem se apresentar 
em virtude de alterações ocorridas no processo 
de condução considerado normal. Essas 
alterações são detalhadas na etapa de 
modelagem do conhecimento, que consiste na 
representação destes conceitos por meio de 
regras Se-Então.   

Para modelagem e verificação da 
consistência das regras, utilizou-se a shell Expert  
Sinta, como auxílio na geração das regras que 
compõem a base de conhecimento do módulo 
especialista do STI, que interage com um motor 
de inferência recebendo estímulos do mundo 
exterior e enviando respostas para o mesmo, por 
meio de consultas à base de conhecimento.  

As regras modeladas com base teórica e 
auxílio do especialista, constituem nessa etapa, 
as definições relacionadas à parte introdutória da 
eletrocardiografia. 

A estrutura das regras compreende 10 
variáveis, cada uma contém todos os seus 
valores possíveis que podem identificar em 
primeiro lugar a definição de um termo, em 
seguida as alterações possíveis em relação a ele, 
além da denominação do termo.  

A modelagem do conhecimento 
compreendeu 121 regras referentes a anatomia e 
sistema de condução elétrica do coração, as 
alterações decorrentes de variações no traçado 
eletrocardiográfico considerado normal e as 
caracterizações das alterações. 

A modelagem do funcionamento do 
sistema foi desenvolvida em UML, por meio da 
ferramenta ArgoUML, sendo selecionada por ser 
freeware e atender as atuais necessidades, 
dispondo dos recursos e diagramas essenciais a 
esta modelagem.  

Finalmente, correlacionaram-se alguns 
critérios de usabilidade para o STI de ECG, a fim 
de poder futuramente conduzir o aluno na 
utilização do software, como uma ferramenta de 
apoio ao processo de ensino-aprendizagem.  
 
Resultados 

 
Como esta pesquisa faz parte de um 

projeto para desenvolvimento de um STI para 
apoio ao ensino de ECG, constituindo-se em uma 
das etapas para o desenvolvimento do STI, não 
se obteve ainda resultados finais, pois ainda está 
em desenvolvimento. Porém, nesta etapa, tem-se 
como resultado a modelagem da base de 

conhecimento do tutor inteligente que está 
representando satisfatoriamente o raciocínio do 
especialista, podendo-se somente no futuro, após 
a implementação deste projeto, realizar a análise 
quantitativa e/ou qualitativa. 

 
Discussão e Conclusões 
 

O uso de técnicas de inteligência artificial , 
como a de tutores inteligentes, quando aplicada 
ao ensino médico pode considerar características 
individuais e proporcionar a adaptação do 
material instrucional a cada aluno. Porém, para 
que isto ocorra é necessária uma equipe 
multidisciplinar de trabalho onde estejam 
envolvidos profissionais da área do domínio de 
conhecimento, de engenharia de software, de 
inteligência artificial e pedagogia, além de outras 
áreas necessárias, conforme a aplicação a ser 
desenvolvida.  
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Resumo – Este trabalho foi realizado com o objetivo principal de identificar as funções e características dos 
softwares de apoio à nutrição, utilizados para avaliação do estado nutricional e prescrição dietética de pacientes 
com alimentação via oral, no Brasil. Para a realização deste trabalho foi feita a análise dos softwares Diet PRO 
4.0 e DietWin Profissional 2.0 e concluiu-se que ambos contém os requisitos importantes para a avaliação 
clínica e dietética do paciente:  fórmulas para cálculo de gasto energético e avaliação nutricional, dados 
antropométricos, tabelas de composição química de alimentos cadastradas, exames bioquímicos, entre outros, 
que serão utilizados diariamente pelo nutricionista. Com isso, há redução do espaço gasto para armazenar 
materiais e, principalmente quando este contém junto o prontuário do paciente, há maior facilidade no momento 
de sua utilização, além de redução do tempo gasto com cálculos durante a consulta. Por outro lado, sob o ponto 
de vista do apoio à decisão, ainda existem inúmeras funções que poderiam ser implementadas, mas este torna-
se objeto para um novo estudo. 
 
Palavras-chave: nutrição, softwares de nutrição, sistema de apoio à nutrição. 
 
Abstract – This work was done especially to identify the functions and features of the nutritional support  
software which are used to evaluate the nutritional status and diet prescription of oral feed patients in Brazil. To 
achieve this wor the softwares Diet PRO 4.0 and Diet Win Profissional 2.0 were analyzed and concluded that 
both have important aspects to clinical and diet evaluation of the patient: energetic consume and nutritional 
calculus, body measurement, table of food chemical composition record, biochemical exams, among others, that 
will be used by the nutritionist daily. Even thowgh, there is a cut down in space to store materials and mainly 
when this keeps the patient record, being more practical to use them besides the decreasing the time spent with 
calculus during the medical advice. On the contrary, considering the support decision there are still various 
features to be added, however this becomes a tool for another work. 
 
Key-words: nutrition, nutritional softwares, nutritional support system. 
 
 
Introdução 

O uso da informática vem se popularizando 
cada vez mais no dia-a-dia dos profissionais da 
saúde. O fato vem ocorrendo devido às facilidades 
que o computador traz no processamento e acesso 
a informações, seja através de bancos de dados, 
internet, softwares especializados, revistas 
eletrônicas, etc. 

A nutrição é um fator importante na 
etiologia e no tratamento de algumas das maiores 
causas de morte e incapacidade na sociedade 
contemporânea, tais como: obesidade, desnutrição, 
hipertensão, doença aterosclerótica, anemia, 
diabetes e câncer. De acordo com o “National 
Center for Health Statistics” estão entre as 10 
principais causas de morte, nos EUA, a doença 
cardíaca, câncer, infarto, DPOC (doença pulmonar 
obstrutiva crônica), diabetes, AIDS, doença 
hepática crônica e cirrose, as quais necessitam de 

cuidados nutricionais especiais (MAHAN & 
ESCOTT-STUMP, 2002). 

O que comer e quanto comer não são 
decisões simples para inúmeras pessoas, pois 
neste processo, estão envolvidos fatores como: 
preferências alimentares, hábitos familiares e 
culturais, alterações psicológicas, custo e 
disponibilidade dos alimentos, habilidade na 
mastigação, digestão e absorção de nutrientes, 
além de doenças que necessitam de restrições 
dietéticas (MARTINS, 1995; MAHAN & ESCOTT-
STUMP, 2002). 

A educação nutricional tem como objetivo 
auxiliar nas escolhas alimentares. O educador 
nutricional deve transformar teoria em prática, deve 
estar atualizado e ser altamente qualificado para 
conseguir que o paciente siga suas orientações 
transformando assim o seu trabalho efetivo 
(MARTINS & ABREU, 1995). 
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Durante a consulta, o nutricionista deve 
realizar a análise da ingestão de nutrientes do 
paciente e a frequência alimentar de consumo de 
determinados alimentos; deve verificar os sinais e 
sintomas clínicos através de exame físico dos 
cabelos, unhas, lábios, olhos, gengivas e pele; 
medicações e interações drogas-nutrientes; 
diagnóstico médico e co-morbidades; deve também 
verificar alguns dados antropométricos: peso, 
altura, IMC, pregas cutâneas, composição corpórea 
e medidas de circunferência; análise de 
Bioimpedância quando necessário; verificar os 
valores laboratoriais anormais de determinados 
exames: albumina, transferrina, ferro sérico, ácido 
fólico, vitamina B12, hemograma completo, 
colesterol total e frações, triglicerídeos,  creatinina, 
uréia, glicemia; além de verificar o histórico familiar. 
Com isso será possível definir o diagnóstico 
nutricional, as recomendações energéticas e a 
prescrição dietética de cada paciente (MAHAN, 
2002; WILLIAMS, 1997; WAITZBERG, 2001). 

Para que este processo se torne mais 
rápido e seguro, o nutricionista pode contar com o 
auxílio de softwares que facilitam a sua prática 
clínica reduzindo o tempo gasto com cálculos 
durante a consulta, entre eles, os de gasto 
energético total, adequação das medidas 
antropométricas, e adequação de macro e 
micronutrientes.  

Preparados para estes cálculos, os 
softwares irão auxiliar na avaliação nutricional, na 
formulação de cardápios, no diagnóstico nutricional 
e prescrição dietética. 

Atualmente, os Sistemas de Apoio a 
Decisão trabalham de duas formas: através da 
utilização de técnicas de Inteligência Artificial (IA) e 
outros sistemas, onde são utilizados bancos de 
dados, estatísticas, textos, gráficos, entre outros 
recursos que possam apoiar a decisão do 
profissional. 

Os softwares de nutrição, geralmente 
contêm fórmulas para avaliação nutricional e gasto 
energético, inúmeros alimentos e receitas 
cadastradas com o conteúdo de macro e 
micronutrientes para análise e pode conter ou não, 
sistemas de Inteligência Artificial (IA) que são em 
grande parte destinados a apoiar os profissionais 
de saúde nos seus deveres diários, auxiliando-os 
em tarefas que se baseiam na manipulação dos 
dados e das informações dos pacientes.  

Um sistema de IA pode funcionar dentro de 
um sistema de registro eletrônico de dados 
médicos, pode também alertar o médico quando 
detecta um padrão de dados clínicos que sugerem 
uma mudança significativa na condição de saúde 
do paciente ou juntamente com as tarefas que 
exigem o raciocínio usando conhecimento médico 

pode apresentar papel importante na pesquisa 
científica (COIER, 1998). 

Os sistemas baseados em conhecimento 
ou ditos inteligentes, podem apoiar o profissional de 
diversas formas, tais como: alerta (no caso de 
algum parâmetro fora da faixa aceita como típica), 
lembrete (por exemplo, na necessidade de se obter 
algum parâmetro que estava sendo esquecido), 
apoio ao diagnóstico clínico, protocolo, crítica, etc. 
(SHORTLIFFE, 1996). 

“A inteligência artificial é resultado da 
aplicação de técnicas e recursos, de natureza não 
numérica, viabilizando a solução de problemas que 
exigiriam, do humano, certo grau de raciocínio e de 
perícia” (RABUSKE, 1995). 

Neste estudo serão considerados apenas 
os softwares brasileiros de apoio à nutrição, 
indicados para avaliação nutricional e prescrição 
dietética de pacientes capazes de se alimentar via 
oral, sejam eles hospitalizados ou em atendimento 
ambulatorial. 

O objetivo deste trabalho é identificar, dentre 
alguns softwares de apoio à nutrição existentes no 
mercado nacional, as características apresentadas 
pelo sistema, suas funções e atualizações feitas, 
facilitando assim a escolha do profissional de 
nutrição. 

 
 

Metodologia 
Através do contato com profissionais e 

estudantes da área de nutrição, foram identificados 
cinco programas de apoio à nutrição com aplicação 
prática na área clínica para avaliação de pacientes 
que se alimentam via oral (VO). Entrou-se em 
contato com a equipe técnica destes e apenas dois, 
Diet PRO e DietWin, retornaram às solicitações 
feitas no período em que o trabalho estava sendo 
desenvolvido. Contudo, a existência da maioria 
deles já era conhecida e o contato visava apenas à 
atualização das informações disponíveis até o 
momento, não havendo prejuízos para o 
desenvolvimento deste trabalho. 

Analisando-se este dois softwares foi feita 
uma verificação de quanto tempo estas empresas 
estão no mercado, quantas atualizações foram 
realizadas no período e quais as funções 
encontradas nestes softwares para auxiliar o 
profissional em suas tarefas diárias. 

Para facilitar a análise das funções e suas 
características, estas foram divididas em 4 grupos: 
características do software, da avaliação clínica, da 
avaliação nutricional e da avaliação e prescrição 
dietética. 

Ao realizar-se a análise dos requisitos 
necessários para avaliação clínica e dietética 
presentes nos softwares, foi constatado que os 
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softwares Diet PRO 4.0 e Diet Win Profissional 2.0 
continham praticamente todos os requisitos 
considerados importantes para avaliação 
nutricional, e, portanto eram os que melhor se 
adequavam ao perfil que se procurava, sendo então 
descritos neste trabalho. 

 
  

Resultados  
Quanto ao tempo em que se encontram 

disponíveis no mercado, verificou-se que o software 
Diet PRO foi lançado em 1998 enquanto o DietWin 
existe oficialmente no mercado desde 1994. 

A tabela I mostra quantas versões foram 
desenvolvidas no período: 
 
Tabela I – Versões desenvolvidas nos softwares  
 

DietWin 
(1994 – 2004) 

Diet PRO 
(1998 – 2004) 

Versão DOS Versão 1.0 
Versão Clínico 2.0 e 3.0 Versão 2.0 
Versão Profissional 1.0 
e 2.0 

Versão 3.0 

Módulo Kcalculadora 
Dietética 

Versão 4.0 

Módulo Kcalculadora de 
custos 

 

 Módulo de Alimentos  
 

Após verificar suas versões foi observado 
que o DietWin apresenta aplicações diferentes 
quando comparadas a versão Clínico, a Profissional 
e os módulos Kcalculadora dietética, Kcalculadora 
de custos e o Rótulo de Alimentos. A versão 
Profissional é a mais abrangente da família e com 
finalidade de apoio a avaliação do estado 
nutricional e clínico do paciente, além de análise e 
cálculo de dietas. 

Devido às características citadas acima, a 
pesquisa foi realizada utilizando-se a versão 2.0 do 
sistema DietWin Profissional e a 4.0 do software 
Diet PRO. Estas são as últimas atualizações feitas 
pelas duas empresas dentro dos softwares que vão 
ao encontro dos objetivos do trabalho. 

A seguir virão as tabelas que mostram as 
funções e características presentes nestes 
softwares, sendo necessária para leitura a 
descrição da legenda utilizada: 
 
Legenda 
Sim – entenda como presença de campo para 
preenchimento de condutas, patologias, etc. 
Presente – significa que existe a tabela pronta com 
alguns cadastros ou valores de referência podendo 
ser atualizada ou não. 
Não - quando não está presente no programa. 

A tabela II mostra o número de 
características cadastradas para facilitar a análise 
da composição química da dieta, passo inicial no 
processo de avaliação nutricional. 
 
Tabela II – Características cadastradas para 
facilitar o cálculo da composição química da 
dieta 
Características DietWin 

Profisssional 
2.0 

Diet PRO 
4.0 

Tabela de 
Composição de 
Alimentos 

12 8 

Tabela de cadastro 
de receitas 

Presente Presente 

Registro fotográfico 
de medidas 
caseiras 

Presente Presente 

Tabelas de 
Recomendações 
Dietéticas 

3 3 

Relatórios 70 8 
Gráfico do perfil 
dos pacientes 

Presente Não 

 
Foram encontradas 12 tabelas de 

composição química de alimentos no software 
DietWin Profissional 2.0 enquanto no Diet PRO 4.0 
haviam 8, estas são utilizadas para calcular a 
quantidade de nutrientes ingeridos diariamente 
pelos pacientes e o fato de haver uma tabela com 
receitas cadastradas e que permita incluir novas 
receitas facilita a prática diária do nutricionista. 

Quanto ao número de tabelas, isto não trará 
grandes influências no momento da avaliação 
dietética, pois o mais importante é que elas 
contenham os principais alimentos consumidos 
diariamente, o que está presente em ambos os 
softwares. 

A tabela III mostra as características 
presentes para facilitar a avaliação clínica dos 
pacientes. 
 
Tabela III - Características presentes para 
facilitar a avaliação clínica 

Avaliação Clínica 
 DietWin 

Profisssional 
2.0 

Diet PRO 
4.0 

Condutas Sim Sim 
Patologias Sim Sim 
Sintomas  Sim Sim 
Sinais Clínicos Sim Sim 
Exames 
laboratoriais 

Presente Presente 

Medicamentos Sim Sim 
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Nota-se que os softwares contém campos 

para preenchimento de condutas, patologias e 
sintomas apresentados pelo paciente, sinais 
clínicos de alterações do estado nutricional e 
medicamentos consumidos, porém, apenas os 
exames laboratoriais apresentam valores de 
referência possibilitando avaliação imediata. 
Portanto, seria interessante que estes softwares 
apresentassem alguns medicamentos e a interação 
droga nutriente que poderá ocorrer na sua 
utilização e quanto aos exames laboratoriais, o que 
significa a sua alteração. 

Na tabela IV é mostrado o número de 
características cadastradas para realizar a 
avaliação nutricional. 

 
Tabela IV – Número de características presentes 
na avaliação nutricional 

Avaliação Nutricional 
 DietWin 

Profisssional 
2.0 

Diet PRO 
4.0 

Medidas 
Antropométricas 

27 16 

Cálculos de Peso 
Teórico 

9 3 

Classificação do 
Est. Nutricional 
pelo IMC 

5 5 

Classificação do 
Estado Nutricional 
por outras tabelas 

4 10 

Gasto Energético 
na Atividade Física 

3 3 

Protocolos de 
Composição 
Corporal 

5 2 

Diagnóstico 
Nutricional 

Sim Sim 

Padrões para 
avaliação de 
gestante 

Não Presente 

Padrões para 
avaliação de 
criança 

Em andamento Presente 

 
Para avaliação nutricional é possível observar 

que existem inúmeras fórmulas cadastradas 
facilitando o cálculo do peso teórico do paciente, a 
classificação do estado nutricional pelo IMC (Índice 
de Massa Corporal) ou outros índices, valor de 
adequação de várias medidas antropométricas 
(peso, pregas cutâneas, circunferências e outras). 

Todos estes parâmetros são importantes, 
pois auxiliam na avaliação do estado nutricional do 
paciente e é necessária esta variedade de opções, 

pois, deverão ser escolhidos pelo nutricionista 
aqueles que mais se adequam ao paciente em 
questão, ou seja, esta avaliação deve ser 
personalizada de acordo com sexo, idade, padrão 
de atividade física, capacidade de deambular e 
outros.  

A tabela V mostra as características que 
auxiliam a prescrição dietética. 
 
Tabela V – Características que auxiliam na 
prescrição dietética 

Prescrição Dietética 
 DietWin 

Profisssional 
2.0 

Diet PRO 
4.0 

Anamnese 
Alimentar 

Presente Presente 

Cálculo de VET 7 5 
Receituário 
padronizado 

4 Não 

Alimentos 
indicados para 
patologias 

Presente Presente 

Nutrientes 
cadastrados 

112 152 

Gráfico de 
adequação de 
nutrientes 

Presente Presente 

Padrões para 
acompanhamento 
de pós-operatório 
de cirurgia da 
obesidade 

Não Não 

 
Observou-se que em ambos há campo para 

preenchimento da anamnese alimentar, onde é 
feita, automaticamente, a análise química da dieta 
considerando todos os nutrientes cadastrados no 
software.  

Para o cálculo do VET (valor energético total) 
existem várias fórmulas, que calculam as 
necessidades calóricas do indivíduo e permitem 
comparar os valores consumidos com as 
necessidades diárias calculadas, sendo 
apresentados os resultados na forma de um gráfico 
de adequação de nutrientes. 

 
 

Discussão 
Observou-se com os resultados encontrados 

no trabalho, que ambos softwares apresentam 
tabelas de composição química dos alimentos, 
fórmulas para cálculos de VET (valor energético 
total), padrões para classificação do estado 
nutricional, registro fotográfico de medidas caseiras 
(os quais podem ser úteis durante a consulta no 
momento de esclarecimento de dúvidas do 
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paciente) e relatórios resumindo todas as 
informações obtidas durante a consulta, podendo 
ser este personalizado e entregue para o paciente 
se necessário.  

No entanto, notou-se também que estes não 
apresentam fórmulas específicas para o cálculo do 
gasto energético diário de pacientes obesos, sendo 
estes o principal público-alvo na atuação do 
nutricionista em consultórios. 

Quanto ao DietWin Profissional 2.0, é 
importante citar que este software apresenta 
possibilidade de integração de todos os seus 
módulos, ou seja, existe a possibilidade de integrar 
o módulo Kcalculadora de custos, por exemplo, se 
isto for interessante para uma determinada 
especialidade. 

Para auxiliar na avaliação nutricional, este 
software apresenta um índice fotográfico com a  
localização dos pontos das medidas a serem 
tomadas durante a avaliação nutricional. Isto pode 
ser muito útil quando utilizados por estudantes pois 
em caso de dúvidas ele pode acessar este índice e 
verificar os pontos onde deve ser tirada a medida, 
por exemplo, de uma prega cutânea triciptal. 

Quanto à dieta selecionada, o software 
possibilita a análise da composição química e a 
porcentagem de adequação de nutrientes, bem 
como no Diet PRO 4.0, e também as interações 
nutricionais possíveis. 

O DietWin também possibilita copiar e colar 
alimentos da anamnese alimentar para a prescrição 
dietética, o que facilita o trabalho do nutricionista, 
permite inserir dados cadastrais com inserção de 
fotografia, apresenta cadastro de alimentos e 
receitas indicadas e contra-indicadas para 
patologias, além de indicar a biodisponibilidade dos 
nutrientes, o que deve ser considerado no momento 
da combinação dos alimentos na dieta do paciente. 

Segundo o responsável técnico da empresa 
Diet Win, este software está em fase de 
implementação de novos recursos onde serão 
incluídas: avaliação de crianças, estatística de 
todas as etapas da avaliação nutricional, novos 
gráficos comparativos, integridade relacional do 
sistema (mensagens e avisos), novas fórmulas e 
protocolos de avaliação, entre outros. 

Quanto ao Diet PRO 4.0, além dos itens já 
identificados na tabela é importante citar que a 
classificação antropométrica do paciente é feita por 
grupos de faixa etária pré-estabelecidos pelo 
programa: criança, adolescente, adulto e idoso; 
trazendo assim métodos específicos para cada um, 
o que também pode ser considerado um diferencial. 
Além disso, ele fornece o peso ideal para a idade e 
para a altura e a altura ideal para a idade, entre 0 e 
20 anos, fornecendo gráficos de acompanhamento 

recomendados pelo CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention – 2000 – USA). 

Quanto aos exames bioquímicos o Diet PRO 
4.0 faz a avaliação dos mais utilizados, pois estes 
estão cadastrados com valores de referência. 

No momento do cálculo do VET este software 
permite que sejam feitas alterações pelo usuário e 
faz o adicional de energia para gestação e lactação, 
segundo a recomendação da RDA, facilitando o 
atendimento de gestantes.  

 
Conclusões 
Estes softwares vêm ao encontro das 

necessidades do nutricionista na prática clínica por 
que conseguem compactar tabelas e fórmulas, as 
quais são utilizadas diariamente, além de poupar 
tempo no momento dos cálculos e reduzir riscos de 
erro já que o software está preparado para executar 
os cálculos. 

Outro módulo que poderia ser incluído, pois 
ainda não existe em nenhum software de nutrição, 
é para acompanhamento de pacientes no pós-
operatório de cirurgia bariátrica. Para isso, seria 
necessário que considerasse os seguintes critérios: 
% de perda de peso baseado no tempo de cirurgia, 
exames bioquímicos: hemograma completo, 
proteína total e frações, ferro, vitamina B12, ácido 
fólico e transferrina ou ferritina, análise química da 
alimentação e sintomas de deficiência de 
nutrientes; pois estas são as principais dificuldades 
encontradas no pós-cirúrgico de cirurgia da 
obesidade (GOLDNER et al., 2002; SKROUBIS et 
al., 2002; GRACE, 1989; SHIKORA, 2000). 

Como existem atualmente inúmeras técnicas 
de cirurgia da obesidade e as duas mais utilizadas 
são: a de Fobi e Capella e a de Wittgrove e Clark, 
estas poderiam ser utilizadas nos programas, até 
por que a principal diferença entre elas é a forma 
de acesso cirúrgico, pois a primeira é aberta, e a 
segunda é realizada por videolaparoscopia 
enquanto as demais características são 
semelhantes (FOBI, 2004).  

É importante conhecê-los detalhadamente 
antes de adquirí-los, pois esta pesquisa mostrou 
que estes softwares incluem inúmeros itens e 
apresentam algumas particularidades quanto aos 
métodos utilizados para avaliação nutricional e 
inclusive quanto às tabelas utilizadas para cálculos 
devendo ser escolhidos conforme as características 
do paciente. 

O objetivo deste trabalho não foi mostrar qual 
destes programas é mais fácil de utilizar, ou de 
melhor aplicação na prática clínica, mas sim os 
recursos existentes. Outro aspecto importante foi o 
de traçar a evolução que está ocorrendo desde a 
implementação do primeiro software, o que pode 
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ser verificado através da preocupação destas 
empresas em estarem atualizando o produto.  

A análise da facilidade de utilização e da 
aplicação da prática clínica pode vir a ser objeto de 
um outro estudo.  

Outro fator importante a ser mencionado é 
que estes softwares atualmente trabalham 
basicamente facilitando cálculos e analisando 
isoladamente os parâmetros encontrados, não 
auxiliando na decisão do diagnóstico nutricional ou 
alertando quando o paciente encontra-se em 
situação grave. Eles contemplam os requisitos 
necessários para um bom atendimento nutricional. 
Porém, ainda não são capazes de cruzar dados, 
sugerir diagnósticos ou até mesmo buscar dados 
semelhantes entre os pacientes atendidos, bem 
como dividi-los por faixa etária, sexo, etc. o que 
facilitaria muito a busca destes dados para a 
utilização clínica e de pesquisa científica.  

Com isso, há redução do espaço gasto com 
armazenamento de materiais, principalmente 
quando este contém junto o prontuário do paciente, 
maior facilidade na busca destes e principalmente 
redução do tempo gasto com cálculos durante a 
consulta.  
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Resumo – Este artigo apresenta a proposta de desenvolvimento de um software para 
screening profilático em uma população de gestantes predefinida. A identificação de gestação de alto 
risco é determinada pela utilização de uma Rede Bayesiana. Neste artigo, enfatiza-se  as variáveis 
apresentadas pelo diversos fatores geradores de risco classificados pelo Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2000). 
 

Descritores de Gênero – gestação de alto risco, gerenciamento de doenças, prematuridade. 
 

Abstract – This paper presents the proposal to develop a screening software in a specific 
pregnant population for identify the high risk pregnant through Bayesiana Net where the variáveis are 
presented by some factors identified on Health Ministery the literature as responsible for that high risk.  
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A cada hora, morrem duas mulheres no Brasil 
por patologias relacionadas a gestação. 
(Ministério da Saúde, 2000) 

 
A gestação de alto risco ocorre quando existe 

alguma doença na gestante ou qualquer outra 
condição sócio-biológica que possa prejudicar a 
sua evolução. As causas mais freqüentes de 
gestação de risco são: Doença hipertensiva 
específica da gravidez, hemorragias e 
prematuridade. 

 
Algumas das patologias obstétricas podem se 

instalar precocemente. Como conseqüência, 
alteram as trocas materno fetais pelo 
comprometimento da nutrição fetal e o 
crescimento fetal intra-útero. 

 
O crescimento fetal depende da interação do 

organismo fetal com o materno e o suprimento 
por fatores maternos e placentários. Essas 
alterações anátomo-funcionais, levam ao quadro 
de insuficiência placentária com conseqüente 
repercussão nas funções respiratória e nutritiva 
(Barbieri et al.;2000).  

Essas alterações podem ocasionar o 
nascimento de recém nascidos com peso abaixo 
de 2500g, considerados de baixo peso para 
idade gestacional. O baixo peso ao nascimento 
pode ser em conseqüência da prematuridade e 
inadequado desenvolvimento e crescimento fetal 
intra-uterino. Segundo dados do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2000), a freqüência dos 
recém-nascidos de baixo peso é estimada em 
10 a 15% de todas as gestações.   
 

Os recém nascidos de baixo peso (BPN) e 
os prematuros (PMN) são fatores 
determinantes para a sobrevivência neonatal e 
perinatal. Os inúmeros fatores responsáveis 
pela gravidez de risco podem ser identificados 
durante o pré-natal. 
 

No Brasil, as taxas de mortalidade infantil 
estão em níveis semelhantes aos paises 
desenvolvidos no final da década de 60 e as 
causas perinatais configuram como as 
principais causas de mortalidade no primeiro 
ano de vida (Organização Panamericana de 
Saúde, 1999). 
 

A subnotificação de óbitos fetais é alarmante 
no Brasil e não se conhece a magnitude desta 
subnotificação (LANSKY S, 2002).  
 

Várias experiências têm demonstrado que 
tanto a diminuição da Prematuridade, da 
mortalidade perinatal como a prevenção de 
seqüelas dos recém-nascidos depende da 
identificação precoce dos riscos da gravidez. 
O acesso a serviços de saúde qualificados em 
todos os níveis de assistência é fundamental 
para a prevenção da morbidade e mortalidade 
materno fetal. 
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DAVID JACKSON (1998) através de um 
estudo prospectivo e randomizado de prevenção 
de nascimentos prematuros no estado do 
Oregon nos Estados Unidos, demonstrou que a 
educação e o contato freqüente com as 
gestantes se faz tão efetivo na prevenção de 
prematuridade quanto ao monitoramento de 
atividades uterinas.  
 

A evitabilidade de BPN e PMN deve ser 
buscada através de ações importantes durante o 
pré-natal para identificação precoce de fatores 
que, bem controlados, conseguirão levar mais 
próximo do termo. HACK & FANAROFF (2000), 
em revisão de literatura relatam que a 
sobrevivência de crianças com 23 semanas de 
gestação varia entre 2% e 35%; com 24 
semanas, entre 17% e 62% e entre 35% à 72% 
para crianças com 25 semanas, variações, estas 
que dependem de critérios regionais para iniciar 
ou interromper o tratamento e também das 
diferenças na própria assistência. 

 
Tem sido prioridade para gestores de 

programas públicos e privados de Saúde o 
controle e identificação precoce das Gestações 
de Risco não apenas por uma questão de 
custos elevados que existem nestes casos, mas 
também pelos problemas estruturais de 
assistência. Há falta de espaço físico de 
atendimento nos Hospitais especializados e falta 
de leitos em UTI’s neonatal para o atendimento 
de prematuros e de recém nascidos de baixo 
peso. 

 
As gestantes, por sua vez, sentem a 

necessidade de buscar informações sobre seu 
estado de saúde e, portanto, além do que seu 
médico diz, são ávidas por informações sobre as 
mudanças que estão ocorrendo em seu corpo e 
principalmente se podem identificar e corrigir 
precocemente pequenas atitudes que poderão 
comprometer o final de sua gestação. 

 
 
No Brasil, diariamente, a cada hora, morrem 

duas grávidas por motivos relacionados a 
gestação. A realização do pré-natal desde a 
confirmação da gravidez poderia minimizar 
estes riscos. 

 
 Desta forma urge a criação de ferramentas 

para auxiliar a equipe multidisciplinar de 
atendimento à saúde e as próprias gestantes de 
maneira precoce. desde o início da gravidez. O 
maior esclarecimento permitirá a identificação e 
prevenção dos fatores de riscos desde o início 
da gestação. Com isso utilizar-se-ia todos os 

recursos disponíveis para prevenir a 
prematuridade, o baixo peso ao nascimento e 
a mortalidade neonatal. 
 
 
MÉTODOS 

 
O trabalho, primeiramente, tem por objetivo 

definir as variáveis essenciais à tomada de 
decisão e após, criar um sistema de apoio à 
decisão (SAD). O SAD será implementado na 
técnica de Rede Bayesiana, através do shell 
NETICA, da Norsys (www.norsys.com). A 
modelagem da rede bayesiana é realizada em 
duas etapas distintas. Na primeira, as 
variáveis essenciais ao processo de tomada 
de decisão para identificar uma gestante com 
probabilidade de desenvolver parto prematuro 
ou dar a luz à recém nascido de baixo peso 
são utilizadas para criar a rede semântica. 
Após, os valores de probabilidade condicional 
e a priori são inseridos na rede.  

 
As variáveis analisadas são: idade, classe 

social, formação, dados clínicos e de exames 
complementares do pré-natal, histórico 
pessoal e familiar, dentre outros. A estas 
variáveis se estabeleceram atributos e valores 
de probabilidades individuais através de 
análises de literatura e extensa pesquisa com 
profissionais especialistas em Gestação de 
Alto Risco. 
 

A partir do maior número de variáveis 
registradas no sistema devidamente validados 
por especialistas, estudos práticos serão feitos 
através de entrevistas com gestantes.  

 
Os grupos de fatores de risco para 

identificação do alto risco estão divididos em 
Sócios Econômicos, Comportamentais, 
Biológicos, História Ginecológica e Obstétrica 
pregressa, Intercorrências Obstétricas e 
Intercorrências Clínicas. 
 

As gestantes são acompanhadas até o 
nascimento de seus filhos. No final deste 
estudo. O grau de assertividade do sistema 
deve ser avaliado, assim como o grau de 
efetividade das medidas de intervenção 
orientadas pelo programa a partir da definição 
do grau de risco. Estas avaliações deverão 
ocorrer, com mais profundidade, com base no 
acompanhamento de todo o período de 
gestação. No momento, foram avaliados 
dados preliminares. 
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O fluxo operacional do programa está 
apresentado na figura 1 abaixo. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Fluxo Operacional do Programa 
 

 
 
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
 

Na tabela 1 tem-se a ANÁLISE PRÉVIA dos 
fatores de risco que serão identificados e 
registrados pelo profissional de enfermagem 
participante do Programa.  
 
 
TABELA 1 – Determinação dos grupos e fatores de risco 

GRUPO FATORES DE RISCO 

Escolaridade baixa 

Trabalho que exige demasiado esforço 

Baixa renda 

Exposição a agentes físico-químicos nocivos 

Situação conjugal insegura 

S
Ó

C
IO

-
E

C
O

N
Ô

M
IC

O
S

 

Conflitos familiares 

Tabagismo 

Alcoolismo 

Uso de drogas ilícitas 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
TA

IS
 

Práticas inadequadas de saúde e higiene 

Idade 

Estatura 

Peso antes da gestação 

Peso ganho na gestação 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Anemia 

Cirurgia uterina 

Anormalidades uterinas IA
 

G
IN

E
G

O
-

O
B

S
TÉ

TR
IC

A
 

P
R

E
G

R

Neoplasia ginecológica 

Infertilidade 

Intervalo gestacional 

Gestação ectópica 

Abortamento habitual 

Natimorto 

Óbito neonatal 

Trabalho de parto prematuro 

 Recém nascido de baixo peso 

 
 

Na Tabela 2 tem-se a ANÁLISE 
COMPLEMENTAR, onde os fatores de risco 
identificados pelo Médico Assistente são 
registrados. 
 
 
TABELA 2 – ANÁLISE COMPLEMENTAR 

GRUPO FATORES DE RISCO 

Abortamento 

Gravidez ectópica 

Neoplasia trofoblástica gestacional 

Placenta prévia 

Descolamento prematuro da placenta 

Rotura uterina 

Doença hipertensiva específica da gestação 

Gestação múltipla 

Gestação prolongada 

Amniorrexe prematura 

Parto prematuro 

Polihidrâmnio 

IN
TE

R
C

O
R

R
Ê

N
C

IA
 O

B
S

TÉ
TR

IC
A

S
 

Mola hidatiforme 

Hipertensão arterial 

Diabetes 

Cardiopatias 

Infecção urinária 

Distúrbios nutricionais 

Distúrbios tireoideanos 

IN
TE

R
C

O
R

R
Ê

N
C

IA
S

 
C

LÍ
N

IC
A

S
 

 

 
 

 
RESULTADOS 
 

Os resultados deste estudo têm duas 
vertentes: grau de assertividade do sistema 
criado e o grau de efetividade na redução da 
prematuridade e de recém nascidos de baixo 
peso. 
 

No primeiro caso, com base na avaliação 
preliminar, estima-se que o sistema tenha um 
grau de acertividade na análise das variáveis 
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possíveis de se identificar questões de 
prematuridade e de recém nascido de baixo 
peso em mais de 90% dos casos. 
 

No segundo caso estima-se uma redução de 
pelo menos 30% dos casos de prematuridade e 
de trabalho de parto prematuro além de mais de 
40% dos casos de recém nascido de baixo 
peso. Além disso, estima-se uma redução de 
pelo menos 10% nos custos com a saúde 
perinatal da população acompanhada 
comparada com a do grupo controle o qual irá 
se alcançar reduzindo-se a utilização e o tempo 
de permanência em UTI Neonatal além da 
redução dos internamentos e exames durante o 
pré-natal. 
 
 
DISCUSSÃO 
 

O impacto de uma ferramenta de diagnóstico 
e prevenção como esta é sem dúvida alguma 
enorme. Primeiro por que trará benefícios 
sociais, políticos e de saúde pública visto ao 
componente educacional que tem o sistema, 
nível de registro e informação sobre as 
gestações de uma determinada população, além 
dos benefícios de redução da taxa de 
prematuridade de um grupo, a qual afeta 
sobremaneira a taxa de mortalidade neonatal e 
infantil.  

Outro fato diz respeito à redução financeira 
que o programa trará em função da diminuição 
da permanência e utilização de UTI Neonatal, e 
demais gastos a uma gestante de alto risco. 
Estudos apontam para uma redução de até 30% 
com os gastos com a saúde para um grupo de 
700 gestantes já contemplados os custos com o 
projeto (ABICALAFFE, 2000) 
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Introdução 
 

O médico é responsável pelas 
informações que redige a respeito de seus 
pacientes. Quando se emite um relatório sobre a 
saúde de uma pessoa, seja ele manuscrito ou 
impresso, o médico precisa inserir sua 
identificação e assinar este documento como 
forma de indicar sua responsabilidade sobre o que 
foi escrito a respeito das condições do paciente 
[1]. 

Este trabalho propõe o uso de recursos 
computacionais a fim de agregar mais segurança 
ao prontuário eletrônico do paciente, possibilitando 
a substituição da assinatura manual de um 
documento médico por uma assinatura digital. 
Assim, por exemplo, a informação da evolução de 
um paciente em uma Unidade de Terapia 
Intensiva, poderá ser associada ao profissional 
responsável por incluir aqueles dados no sistema. 

A autenticação do documento eletrônico 
pode ser obtida utilizando-se a Assinatura Digital 
(AD) [2]. Esse método possibilita a autenticidade e 
a integridade das informações armazenadas em 
meio digital. A AD garante a verificação da 
identidade da pessoa que assinou o documento e 
também a verificação sobre qualquer modificação 
do documento [3]. 

Este trabalho tem três objetivos principais: 
a) pesquisar aspectos legais da AD; 
b) apresentar as tecnologias 

computacionais que permitam a segurança de 
documentos eletrônicos por meio do conceito de 
assinatura digital; 

c) desenvolver um protótipo de software 
que permita que um profissional de saúde 
identifique sua responsabilidade pelas 
informações médicas de um paciente por meio de 
uma assinatura digital. 
 
Metodologia 
 

Foram estudados três aspectos principais 
na implantação de assinaturas digitais. 

 
Legalidade da assinatura digital 
Em 24/08/01, a Medida Provisória 2200-2 

instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas no 
Brasil (ICP-Brasil), transformando o Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) na 
Autoridade Certificadora Raiz (AC-Raiz) [2]. A MP 
2200-2 legaliza o uso da ICP para aplicações que 
usam Certificados Digitais (CDs) [4].  

A MP também considera os documentos 
eletrônicos tratados por ela como legais desde que 
tenham sido produzidos com a utilização do 
processo de certificação disponibilizado pela ICP-
Brasil. 

 
Uso da AD em prontuário eletrônico do 
paciente 
A resolução 1639/2002 do Conselho 

Federal de Medicina indica o uso de AD para os 
casos de transmissão de dados do prontuário [5]. 
O Manual de Requisitos de Segurança, Conteúdo 
e Funcionalidades para Sistemas de Registro 
Eletrônico de Saúde, da Sociedade Brasileira de 
Informática em Saúde, define que a autenticação 
pode ser feita com uso de AD desde que os CDs 
sejam utilizados apenas para assinatura de 
registros eletrônicos[6]. 

 
Recursos computacionais necessários para 
implementação da assinatura digital 
A AD é baseada em métodos de criptografia 

assimétrica, também conhecido como criptografia 
de chave pública, sendo o RSA o algoritmo mais 
utilizado. Na assinatura digital apenas parte do 
documento é cifrada utilizando uma função hash, 
que gera um message digest (resumo cifrado do 
documento)[3]. 

O processo de AD de um documento 
eletrônico inicia com um algoritmo de hash que 
gera um message digest (MD) do documento. 
Logo após é utilizada a chave privada do usuário 
para criptografar o MD.  Após esta etapa, é 
anexada ao documento a chave pública do autor, 
presente no certificado digital, que é um 
documento eletrônico que identifica um autor por 
meio de um par de chaves (pública e privada), que 
serão utilizadas para a AD. Basicamente, o 
processo de AD consiste em três passos: 

a) aplicação do algoritmo de hash e 
geração do MD; 

b) aplicação da chave privada ao MD e 
obtenção do mesmo criptografado; 

c) anexação da chave pública do autor, 
presente no certificado digital. 

O documento chega ao seu destino 
acompanhado do MD criptografado e da chave 
pública do autor.  O destinatário aplicará o mesmo 
algoritmo hash no conteúdo recebido, obtendo um 
MD do documento. Depois disso é aplicada a 
chave pública presente na mensagem no MD 
recebido, decodificando-o. Compara-se o MD 
gerado com o que foi recebido e decodificado. Se 
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os dois forem iguais, significa que o documento 
não foi alterado e é autêntico. Caso contrário, 
depois que o documento foi assinado digitalmente, 
houve alguma modificação ou não foi o 
proprietário do certificado digital que o enviou [3]. 

Apesar de existirem alguns sistemas 
prontos para assinatura digital, é importante que 
se tenha a liberdade de implementação de 
soluções mais específicas para prontuários 
eletrônicos. 

Para essa tarefa dispõe-se de uma 
biblioteca de software disponibilizada 
gratuitamente pela Microsoft, a "capicom.dll" 
(CryptoAPI COM), com o objetivo de possibilitar 
um acesso mais fácil às tarefas de assinatura 
digital e criptografia contidas na CryptoAPI. Ela 
fornece os serviços que permitem aos 
desenvolvedores adicionar às aplicações 
segurança baseada em criptografia. As principais 
funções disponíveis nesta biblioteca são: 
assinatura digital de documentos, verificação da 
assinatura, verificação das informações e 
propriedades do certificado, cifrar e decifrar 
documentos com uma senha, entre outras[3]. 

 
Resultados 
 

 Utilizando-se a biblioteca "capicom.dll" foi 
desenvolvido um sistema para teste das funções 
de assinatura digital de um documento eletrônico. 
Esse sistema pode ser incorporado a um 
prontuário eletrônico que emita relatórios de saúde 
em formato DOC. A figura 1 apresenta a interface 
do sistema depois de verificar a assinatura em um 
documento. 
 

 
Figura 1 - Verificando uma assinatura digital 

 
Discussão e Conclusões 
 

Considerando-se a regulamentação 
existente e a relativa facilidade de implementação, 
pode-se dizer que a implantação de assinaturas 
digitais em prontuários eletrônicos é legal e possui 
viabilidade técnica.  

Além de exercer o papel da assinatura 
tradicional, a AD serve também para proteger as 
informações médicas do paciente de alterações 
não autorizadas. Uma vez assinado o documento, 
o médico não pode negar a sua autoria.  

Outro benefício é a redução das emissões 
de relatórios médicos que deveriam ser assinados 
manualmente. Isso reduz os custos de 
arquivamento e o espaço necessário para 
armazenamento da documentação do prontuário. 

Um ponto a ser tratado em trabalhos futuros 
é o sigilo dos documentos médicos em formato 
eletrônico, já que a AD não confere sigilo ao 
documento eletrônico. A assinatura digital garante 
a integridade e a autenticidade do documento, 
mas não garante que o documento não tenha sido 
violado por outras pessoas. 
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Resumo –  Este trabalho analisa os sites de instituições públicas de ensino do estado de São Paulo quanto à 
presença de materiais acadêmicos disponíveis on-line. O estudo revela que, embora existam sites com uma 
grande variedade de conteúdos voltados à formação acadêmica e profissional, a maioria das instituições ainda 
não apresenta estes ambientes virtuais. 
 
Palavras-chave: Informática médica, educação em saúde, Internet. 
 
Abstract - .This paper analyzes the sites of public education institutions of the State of São Paulo according to 
the presence of academic materials available on-line. The study discloses that, besides some sites have a great 
variety of contents directed to the academic formation and professional, the majority of the institutions still do not 
present these virtual environments. 
 
Key-words: Medical informatics, health education, Internet. 
 

 
Introdução 
 

O grande crescimento dos meios de 
educação a distância nos últimos anos promoveu 
um aumento expressivo no número de informações 
que podem ser acessados por profissionais da área 
de saúde e pelo público em geral através da Internet 
[1]. 
 Embora o conteúdo de informações 
disponíveis neste meio seja extremamente variável 
e com pouco controle de qualidade [2, 3], 
instituições de ensino podem servir como analistas 
críticos, criando e indicando materiais confiáveis 
para o aprimoramento de seus alunos e outros 
profissionais da área médica. 
 O estado de São Paulo apresenta um 
número significativo de instituições de ensino 
público na área médica e, sendo o estado mais rico 
da União, deveria servir de modelo na criação e 
publicação de conteúdos virtuais para educação em 
saúde. 
 
Objetivos 
 

O objetivo deste trabalho é a análise dos 
sites disponibilizados pelas instituições públicas de 
ensino médico do Estado de São Paulo, quanto à 
presença de conteúdos acadêmicos voltados aos 
alunos de graduação e profissionais da área médica. 
 

Metodologia 
 
 Partindo-se dos endereços eletrônicos das 
faculdades de medicina do Estado de São Paulo, 
encontrados no site do Ministério da Educação, 
foram obtidas sete entidades públicas. Em seguida, 
todos os endereços foram visitados e analisados 
quanto à existência de material ou conteúdo 
acadêmico voltado ao ensino médico, de forma a 
complementar e orientar os estudantes de medicina 
em seus estudos e pesquisas através da Internet.  

Considerando que não existe no Brasil um 
guia de boas práticas para elaboração de sites com 
conteúdos acadêmicos na área da saúde, os 
autores não partiram de critérios predefinidos de 
qualidade para sites. Assim, os resultados se 
restringem à análise quanto a presença ou não de 
ambientes on-line voltados à organização e 
publicação de conteúdos acadêmicos produzidos ou 
indicados nas diferentes escolas, e a descrição 
sumária desses conteúdos.  

Os materiais didáticos com acesso restrito 
não foram analisados e não constam da descrição 
apresentada nos resultados. 

Esta atividade teve início no segundo 
semestre de 2003, sendo os sites visitados pela 
última vez nos dias 02, 03 e 04 de Julho de 2004. 
 
Resultados 
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 As sete faculdades de medicina públicas do 
estado de São Paulo avaliadas foram: Faculdade de 
Medicina de Marília, Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto; Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo; Universidade Estadual 
de Campinas – Faculdades de Ciências Médicas; 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” – Faculdade de Medicina de Botucatu; 
Universidade Federal de São Paulo – Escola 
Paulista de Medicina e Universidade de São Paulo -
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 
 A seguir descreveremos cada site 
institucional de acordo com seu conteúdo 
acadêmico on-line. 
 
 
1. Faculdade de Medicina de Marília  
 

Site sem uma página específica com 
conteúdo dirigido à orientação acadêmica.  

O link “Busca” direciona para uma página 
com endereços de acesso a sites de metabusca, 
mecanismos de busca em saúde e referências; 
mecanismos para Medicina Baseada em Evidências, 
sites de busca nacionais e estrangeiros, e um texto 
em inglês orientando com o proceder uma busca na 
Internet. 
 

 
Figura 1. Site da Faculdade de Medicina de Marília 

(http://www.famema.br/) 
 
2. Faculdade de Medicina de São José do Rio 
Preto 
 

Site estruturado de maneira informativa 
sobre a entidade, não enfatizando qualquer forma 
de orientação educacional para seus usuários 
acadêmicos, a página “Links”, direciona 
principalmente para sites de bibliotecas virtuais de 
saúde do Brasil e do mundo.  
 

 
Figura 2. Site da Faculdade de Medicina de São 

José do Rio Preto (http://www.famerp.br/) 
 
3. Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo  
 

O site não apresenta uma área direcionada 
exclusivamente para o conteúdo acadêmico. O site 
apresenta-se basicamente como informativo da 
instituição. 

Existe um sistema de acesso restrito à 
comunidade que seja ligada à Faculdade, Hospital 
das Clínicas, Fundação Faculdade de Medicina e 
demais Institutos e Fundações relacionadas ao 
complexo, cujo conteúdo não foi avaliado. Os 
demais espaços do site não apresentam conteúdo 
acadêmico referente ao aprimoramento de estudos. 
 

 
Figura 3. Site da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (http://www.usp.br/fm) 
 

4. Universidade Estadual de Campinas – 
Faculdades de Ciências Médicas  
 

No site da Faculdade de Ciências Médicas 
existe uma página denominada “Ensino a Distância” 
na qual existe material de consulta on-line para 
temas multidisciplinares, medicina e fonoaudiologia. 
A partir deste ponto existem páginas de acesso 
restrito, como a de abordagem multidisciplinar, e 
outras de livre acesso. No item “Medicina” existem 
materiais de semiologia de livre acesso, 
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apresentados na forma de slides com várias 
ilustrações e textos de apoio. 

A seção “Biblioteca” permite acesso aos 
periódicos eletrônicos assinados pela Universidade, 
bem como periódicos que fazem parte do portal 
CAPES e outros periódicos de acesso gratuito. Seus 
conteúdos podem ser acessados em texto completo 
na Web através dos computadores da instituição. 

Além dos conteúdos discutidos acima, a 
Universidade Estadual de Campinas apresenta 
também um portal intitulado “Hospital Virtual 
Brasileiro”, produzido pelo Núcleo de Informática 
Biomédica (NIB), o qual abriga uma grande coleção 
de conteúdos voltados ao aprimoramento dos 
profissionais da área da saúde. 

 O portal apresenta como destaque inicial um 
quadro de especialidades e três revistas eletrônicas 
produzidas localmente – Cérebro e Mente, Saúde e 
Vida on line e NutriWeb.  

O quadro de especialidades se subdivide da 
seguinte forma: 
1. Ciências básicas  (Anatomia, Fisiologia, 

Imunologia, Toxicologia). 
2. Clínicas  (Alergia e imunologia clínica, 

Cardiologia, Clínica Médica, Fisiatria, 
Gastroenterologia, Genética Médica, Geriatria, 
Ginecologia, Hematologia, Homeopatia, 
Medicina Intensiva, Moléstias Infecciosas, 
Nefrologia, Neurologia, Oncologia Clínica, 
Patologia, Pneumologia, Pediatria, Psicologia, 
Psiquiatria, Reprodução Humana e 
Reumatologia). 

3. Cirúrgicas  (Anestesiologia, Cirurgia Cardíaca, 
Cirurgia Endócrina, Cirurgia plástica e 
reconstrutiva, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia de 
Trauma, Cirurgia Vascular, Cirurgia Vídeo 
Laparoscópica, Neurocirurgia, Oftalmologia, 
Ortopedia, Otorrinolaringologia/ Cabeça e 
Pescoço e Urologia). 

4. Terapêuticas, associadas e diagnosticadas  
(Medicina Hiperbárica, Fisioterapia, Medicina 
Nuclear e Radiologia).  

5. Medicinas de transplantes  (Medula óssea).   
6. Interdisciplinaridades, sociais e alternativas  

(Auditoria Médica, Medicina Legal, Medicina 
Social e Preventiva, Medicina do Trabalho e 
Saúde Pública). 

 
Cada uma dessas especialidades apresenta 

um espaço para discussão de casos clínicos, 
disponibilidade de biblioteca on-line, recursos de 
internet, pesquisa e educação, além de divulgação 
de links.  

Ainda na página principal do Hospital Virtual 
há o direcionamento para uma área de “Arquivos de 
casos clínicos”, a qual apresenta uma lista de 15 
especialidades que divulgam 64 casos clínicos. No 

entanto, apenas 14 destes casos estão disponíveis 
para consulta. 
 Existe um link direcionado à Biblioteca 
Virtual, abrigando endereços eletrônicos de livros e 
revistas on-line, outras bibliotecas, livrarias, índices 
e catálogos eletrônicos de publicações relacionados 
às Ciências da Saúde. 
 Finalmente, pode-se ter acesso a uma lista de 
Faculdades de Ciências da Saúde do Brasil e do 
mundo e outros links levam a temas relevantes em 
Enfermagem, Odontologia e Administração 
hospitalar, não sendo objeto de nossa avaliação. 
 

 
Figura 4. Site da Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Estadual de Campinas 
(http://www.fcm.unicamp.br/) 

 

 
Figura 5. Site do Hospital Virtual Brasileiro 

http://www.hospvirt.org.br/) 
 
5. Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” – Faculdade de Medicina de 
Botucatu  
http://www.emv.fmb.unesp.br/ 
 

O site da Faculdade de Medicina de 
Botucatu apresenta apenas informações 
administrativas sobre o curso de graduação em 
medicina. No entanto, no item “Sites em destaque” 
há um link que direciona para a “Escola Médica 
Virtual”, que é o espaço de auxílio educacional da 
Faculdade de Medicina de Botucatu. 
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Logo na primeira página é dado destaque ao 
“Medicina em Notícia”, espaço no qual são 
divulgadas notícias relacionadas a temas médicos e 
sugestões de endereços eletrônicos relacionados ao 
tema para um melhor entendimento e 
aprofundamento do assunto abordado. A notícia do 
dia fica em destaque e existe um arquivo de notícias 
que data desde Setembro de 2003, as quais podem 
ser buscadas a partir de uma palavra-chave ou pela 
especialidade que abordam.  

Os demais conteúdos dirigidos ao estudo 
estão distribuídos em dois ambientes – Sala de Aula 
Virtual e Biblioteca Virtual. 
1. Sala de Aula Virtual 

I. Arquivo de aulas – Espaço disponível para 
que as aulas lecionadas durante o curso 
médico e de enfermagem possam ser 
publicados on-line. O acesso é restrito aos 
alunos ou profissionais ligados à entidade. 

II. Aulas on-line – Aulas em PowerPoint com 
comentários para aperfeiçoamento 
acadêmico, algumas de acesso restrito 
aos membros da instituição. Atualmente 
disponíveis temas de Cardiologia, Cirurgia 
Plástica, Endocrinologia, 
Gastroenterologia, Informática Médica, 
Ortopedia e Radiodiagnóstico. 

III. Casos Clínicos – Casos clínicos 
descritivos ou interativos nas áreas de 
Clinica Geral, Cirurgia e Ortopedia, 
Gastrocirurgia e Dermatologia. Até a data 
do último acesso contava com onze casos 
clínicos. 

IV. Cursos on-line – atualmente existem 4 
cursos disponíveis - Informática médica; 
Ensino do uso racional de medicamentos; 
Educação a distância em imunização 
contra vírus, bactérias e toxinas e 
Patologia especial. Todos de acesso 
restrito. 

V. Materiais de Estudo – Materiais didáticos 
apresentados na forma de textos ou 
apostilas interativas, provas on-line e 
conteúdos de apoio a determinadas 
disciplinas. Conta com as seguintes áreas: 
Anatomia; Clínica Médica, Dermatologia, 
Endocrinologia; Fisiologia; Geriatria; 
Medicina intensiva; Nefrologia, 
Pneumologia e Radiologia. A maioria com 
acesso restrito. 

2. Biblioteca Virtual 
 Apresenta endereços eletrônicos da 
Biblioteca da instituição; portal de pesquisas da 
CRUESP; PubMed e a página dos periódicos 
CAPES. No item “Links”, observa-se sugestões de 
Consensos e Diretrizes Nacionais, Guidelines 
internacionais, Livros e Periódicos Médicos de 

acesso livre, Livros de Temas Gerais de acesso 
livre, Organizações e Entidades Médicas, 
Dicionários e Glossários, Sites de Traduções 
Gratuitas, Sites sobre Língua Portuguesa, Sites 
sobre Língua Inglesa, Sites de Notícias e Sites de 
Busca. 
 

 
Figura 6. Site da Faculdade de Medicina de 

Botucatu (http://www.fmb.unesp.br/) 
 

 
Figura 7. Site da Escola Médica Virtual. 

 
6. Universidade Federal de São Paulo – Escola 
Paulista de Medicina  
 
 O site da UNIFESP também apresenta 
basicamente informações administrativas sobre o 
curso de graduação em medicina. Para publicação 
de seu material disponível on-line, a universidade 
um endereço denominado de Unifesp Virtual, com 
os seguintes materiais de consulta e estudo: 
1. Cursos on-line  – Os curso on-line são divididos 

em três categorias: graduação, pós-graduação e 
extensão e educação continuada. Estão 
disponíveis atualmente: um curso de graduação; 
dois de pós-graduação e dez de extensão. A 
maioria dos programas da UNIFESP Virtual 
permite acesso irrestrito e gratuito. No entanto, 
alguns cursos e seminários estarão disponíveis 
apenas aos alunos matriculados e usuários 
cadastrados. 

2. Seminários e aulas on-line – Existem quarto 
seminários publicados: Patologia mamária; 
Discussão de casos clínicos; Diagnósticos 
voltados a urologia e Fórum de discussão da 
cirurgia torácica. As aulas disponíveis (três) têm 
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como principal tema educação a distância e 
correlacionam o ensino médico com a internet e 
o ensino a distância. Os seminários e aulas 
apresentam acesso livre. 

3. Guias de auto-estudo – São materiais didáticos 
on-line de auto-aprendizagem que oferecem 
orientação e informação sobre diversos temas. 
Existem dez guias virtuais desenvolvidos pela 
própria UNIFESP, trazendo como temas: 
Dependência química; Cirurgia torácica; 
Genética; Biologia molecular; Histopatologia; 
Dermatologia Histologia; Ginecologia e 
oncologia e Aprendizado baseado em 
problemas. Além disso, existem três guias 
externos ao site: “5th Internet World Congress 
for Biomedical Sciences”; “MIT 
OpenCourseWare (OCW)” e “Lectures on 
Epidemiology, the Internet and Global Health”. 
Todos os guias apresentam acesso irrestrito. 

4. Simulados on-line – São treinamentos que 
utilizam modelos e ensaios que simulam 
situações da realidade. Existem duas 
simulações publicadas: Suporte básico 
pediátrico e Simulação de desastre. 

5. Material Didático – Material destinado aos 
acadêmicos de todos os cursos da instituição, 
tais como apostilas e materiais complementares, 
todos com acesso restrito. 

6. Biblioteca on-line – Oferece acesso a revistas 
eletrônicas gratuitas, periódicos sobre ensino a 
distância, livros médicos gratuitos, artigos, 
arquivos multimídia, tutorais, entre outros 
materiais e links para consulta. 

7. Educação em saúde – Oferece guias, cursos e 
seminários on-line; segundo o site, são 
exclusivamente dedicados ao público leigo. 
Apresenta onze temas: sexualidade; problemas 
auditivos; Drogas; Câncer de mama; 
Aleitamento materno; Hiperidrose; 
Esquistossomose e Transtorno obsessivo 
compulsivo. 

8. Links – Links para instituições nacionais e 
internacionais relacionados a ensino e educação 
à distância.  
 

 

Figura 8. Site da Universidade Federal de São Paulo 
(Escola Paulista de 

Medicina).(http://www.unifesp.br/) 
 

 
Figura 9. Site UNIFESP Virtual 

(http://www.virtual.unifesp.br/home/uv.php) 
 
7. Universidade de São Paulo - Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto  
 

Não há direcionamento para conteúdo 
acadêmico, apenas pode-se encontrar links 
relevantes à pesquisa de artigos científicos, como o 
do site do Brazilian Journal of Medical and Biological 
Research.  

 

 
Figura 10. Site da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (http://www.fmrp.usp.br/) 
 

 
Conclusões 
 

Apesar do uso crescente dos computadores 
nos meios universitários, ainda não há uma 
correlação direta com a presença de conteúdos 
didáticos passíveis de utilização por alunos nos 
cursos de medicina.  

Atualmente, apenas três escolas criaram 
ambientes virtuais direcionados ao arquivamento e 
divulgação de materiais voltados ao aprimoramento 
acadêmico. 

A integração entre as diversas instituições 
públicas do estado de São Paulo ou mesmo do 
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Brasil, conjugando as informações atualmente 
dispersas entre as várias escolas médicas poderia 
ser fundamental para o ensino médico.  

Conjuntamente, é premente a adoção de 
critérios para criação e avaliação de sites 
relacionados ao ensino médico, de forma a prover 
aos usuários informações corretas, com qualidade e 
credibilidade. 
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RESUMO

O objetivo deste estudo é descrever a experiência do Instituto do Coração ( InCor ) na implementação de
Sistema de Informação Hospitalar (HIS) integrado com o Sistema de Informação de Radiologia ( RIS) e o
Sistema de Arquivamento e comunicação de imagens ( PACS ) utilizando software livre e arquitetura de três
camadas. O sistema foi desenhado em módulos que permitem admissão, alta e transferencia do paciente,
registro de procedimentos, diagnósticos e terapia, ordens médicas e acesso a todos os dados do paciente,
incluindo sinais vitais, imagens e exames laboratoriais.  Os módulos são integrados em uma aplicação
baseada em web browsers permitindo uma fácil e rápida navegação através dos módulos. Para a
manutenção das informações de atendimento e cuidados dispensados ao paciente de maneira eficiente e
com custos reduzidos , foram utilizado terminais ( thin clients ) em ambiente Linux.  Para acessar as
informações dos pacientes os usuários são submetidos ao um processo de autenticação baseado no
protocolo LDAP,  onde também é definido e perfil de acesso.  O sistema é totalmente integrado ao PACS
InCor,  permitindo acesso instantâneo ao banco de dados de imagens através das aplicações que requerem
estas  informações, tais como apoio a diagnósticos e laudos. Para a exibição das imagens um visualizador
Java DICOM foi implementado. Para permitir a comunicação com todas as modalidades DICOM no  servidor
também foi implementado um Java DICOM server.

Palavras-chave: Prontuário Eletrônico do Paciente,  Interoperabilidade, Imagens Medicas, Modelagem.

Abstract - The goal of the current study is to describe the experience of the Heart Institute (InCor) in the
implementation of a patient-oriented Hospital Information System (HIS) integrated with the Radiology
Information System (RIS) and the Picture Archiving and Communication System (PACS) in an open-source
three-tier architecture. The system was designed in modules that permits patient admission, discharge and
transfer (ADT), registration of medical activities, registration of diagnoses and therapy, order entry and
access of all patient data, including vital signals, images and lab tests. The modules are integrated in a
single Web-based application allowing the easy and fast navigation through the modules. In order to
maintain the quality of patient care in an efficient and cost-effective manner, thin clients workstations in a
Linux environment were used. To access the patient information users have to perform an authentication
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de privacidade comparado com o tradicional
prontuário em papel . Além do mais, a inclusão de
imagens médicas e a integração de dados de
diferentes sistemas torna possível um PEP mais
completo.

O Instituto do Coração ( InCor) de São
Paulo tem tido o compromisso com o objetivo de
integrar toda informação relevante dentro do
instituição. Nos últimos anos, o InCor criou com
sucesso um sistema de transmissão,
arquivamento, recuperação, processamento e
visualização de Imagens Médicas e criou também
um Sistema de Informação Hospitalar ( HIS ) que
armazena informações administrativas e clinicas
da instituição. Estes sub-sistemas integrados
formam o Prontuário Eletrônico do Paciente ( PEP
) do InCor.  O InCor esta também encarando o
desafio que esta tornando-se muito comum na
área da saúde: a necessidade de trocar
informações entre diferentes instituições. O InCor
é um dos seis institutos do Hospital da Clinicas
(HC) da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo e cada instituto têm seu próprio
sistema de informação, a troca de informação
entre os institutos é também uma questão muito
importante.  Este trabalho descreve a experiência
do esforço para desenvolver um completo e
funcional PEP, o qual inclui exames laboratoriais,
imagens ( estáticas, dinâmicas e 3D ), laudos,
documentos digitalizados e ainda sinais vitais em
tempo real.  Este trabalho também discute a
integração do PEP em ambiente heterogêneo e
distribuído.

Metodologia

Mais do que uma simples troca de dados, nós
precisamos lidar com um complexo nível de
integração. O desejado nível de
interoperabilidade pode ser alcançado através do
uso de padrões tais como: UML - Unified
Modeling Language [8]; DICOM - Digital Imaging
and Communications in Medicine [9] for archiving
and communication of medical images; CORBA -

entender todas as informações relacionadas ao
paciente. Contudo, como a proposta principal do
projeto é permitir um alto nível de complexidade
nas pesquisas, nós expandimos o modelo padrão
proposto para satisfazer o requerimento de
recuperar imagens médicas a partir de qualquer
atributo. O novo modelo permite a representação
de diferentes modalidades de imagem, integração
destas modalidades no mesmo estudo,
investigação de imagens similares de diferentes
pacientes e visualização contextual e
processamento de imagens clinicas [13].

Outra importante questão é que o PEP esta em
constante evolução, portanto a arquitetura deve
ser flexível o suficiente para acomodar novas
funcionalidades e tecnologias.

A implementação foi baseada na arquitetura
cliente-servidor via servidores Web conectados a
diversas base de dados e sub-sistemas: HIS,
base de dados de imagens (PACS), base de
dados de documentos digitalizados, monitores de
sinais vitais.

A. Dados Clínicos e Administrativos

A estrutura de informação do nosso HIS é
formado por diversos sub-sistemas  de
informações clinicas: agendamento; admissão (
ambulatório, pronto socorro, internação, hospital
dia e SADT ); ocupação e movimentação de
leitos; atendimentos ambulatoriais; ordens
médicas (prescrição eletrônica, solicitação de
exames); dispensação farmacêutica;
administração de medicamentos; prescrição de
enfermagem; exames laboratoriais; laudos;
procedimentos hospitalares; diagnósticos;
evoluções do paciente; resumo de alta; controle
cirúrgico entre outros.  A consolidação de todos
estes módulos formaram o prontuário eletrônico
do InCor, onde o profissional de saúde pode
navegar rapidamente através da visualização
hierárquica e cronológica das informações do

CBIS’2004 1271

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



?  Cinco (5) de hemodinamica: 3 deles são
ACRNEMA, cujo os dados são convertidos
para DICOM;

?  Dois (2) de Ressonância Magnética

?  Dois (2) de Tomografia Computadorizada;

?  Nove (9) de Medicina Nuclear, incluindo 1
PET

?  Dezessete (17)  de ultra-som /
ecocardiografia, cujo os dados de vídeos são
adquiridos e convertidos para DICOM.

A arquitetura proposta para o armazenamento
combina modalidades on-line, nearline e off-
line[14]. O fluxo é controlado por um software de
gerenciamento baseado nas informações
armazenadas na base de dados. O
armazenamento on-line é baseado em um
sistema de disco magnético ( RAID-5 ) com 700
GB de capacidade. O tempo de acesso é
clinicamente adequado ( menos de 3s ) utilizando
rede de banda larga (fast Ethernet and Gigabit
Ethernet). Para o armazenamento nearline nós
utilizamos uma jukebox de DLT (Digital Linear
Tapes) com 48 slots e 4 drives com 3.5 TB de
capacidade. O armazenamento off-line é
simplesmente as fitas na fitoteca.

Nós também desenvolvemos um
visualizador DICOM em java que esta apto a
manusear imagens dinâmicas de 30 frames por
secundo.

C. Documentos digitalizados

Algumas informações importantes do paciente
ainda estão em papel, tais como termo de
responsabilidade e consentimento.  Uma vez que
o PEP deve prover todo contexto relevante, nós
decidimos incluir estas informações como
documentos digitalizados. O processo de inclusão
de documentos digitalizados esta divido em três
(3) fases principais [15]:

D. Sinais vitais em tempo real

Sinais vitais em tempo real, tais como ECG e
freqüência cardíaca do paciente em cirurgia e em
terapia intensiva são obtidos através de monitores
(Siemens, models SC7000 and SC6002XL) que
conseguem  comunicar-se com outros sistemas
computadorizados através o protocolo HL7
(Health Level Seven )[16]. Toda comunicação
entre a rede de monitores e a rede do hospital é
efetuada através de uma implementação de um
servidor HL7 que integra este tipo de dado com o
HIS.

E. Integração do PEP em ambiente

heterogêneo e distribuído

Uma única pessoa produz uma enorme
quantidade de informação durante sua vida. Ter
estas informações disponíveis em uma forma que
pode ser facilmente recuperada é importante não
só para o paciente, mas também para motivos
tais como pesquisa e ensino.  Normalmente cada
instituição de saúde tem seu próprio sistema de
informação, o qual utiliza uma particular
combinação de sistema de gerenciamento de
banco de dados, linguagem de programação,
sistema operacional, estrutura de dados e
plataforma de hardware, a tarefa de recuperação
de um registro médico completo para um único
paciente é extremamente complexa. Mesmo
dentro de uma única instituição de saúde, a
informação é geralmente distribuída em diferentes
sistemas departamentais, que por sua vez
também tem uma particular combinação de
software e hardware. A herança de um ambiente
heterogêneos faz a tarefa de integrar a
informação na área da saúde um desafio a ser
perseguido.

A integração de sistemas heterogêneos e
distribuídos podem ser alcançados  com o uso de
middleware que trabalhe como interface entre
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O serviço de acesso de observações clinicas (
COAS ) é um mecanismo para recuperação de
dados de observações clinicas de repositórios e
aplicações. O serviço de acesso de imagens
clinicas ( CIAS ) recupera imagens clinicas. Este
serviço permite pesquisar imagens de um único
paciente ou baseado em características da
imagem, como parte do corpo, equipamento,
modalidade. O serviço de processamento de
imagem contem diversos métodos de
processamento de imagens, como zoom,
segmentação, foco, etc. Clientes de sistemas
distribuídos, que podem estar utilizando qualquer
software e hardware, podem acessar estes
serviços através de interfaces CORBA.

F. Controle de Acesso

Desenhar um modelo adequado para autorização
e controle de acesso para prontuário eletrônico do
paciente é essencial para o uso em larga escala
do PEP em grandes organizações de saúde. Nós
propusemos RBAC ( role-based access control )
como modelo de autorização para o PEP [17]. A
implementação RBAC regula o acesso do usuário
a recursos computacionais baseado em papeis
organizacionais [18].  A autorização contextual
utiliza informações do ambiente disponíveis no
momento do acesso, como o relacionamento
usuário / paciente, para decidir se é permitido ao
usuário acessar algum recurso do PEP. Este
modelo foi implementado utilizando LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol),
linguagem de programação Java e Serviço de
Segurança e Decisão de Recursos de Acesso
CORBA. Com estes padrões distribuídos e
abertos, componentes heterogêneos do PEP
podem requerer autenticação do usuário e serviço
de autorização de acesso numa forma unificada
através de múltiplas plataformas.

O modelo proposto e consistente com a
recomendação do HIPAA (Health Insurance
Portability and Accountability Act of 1996) que

Resultados

Atualmente, autenticação e serviço de decisão de
acesso tem sido utilizado diariamente no InCor. O
processo de  implementação da nossa solução foi
baseado nas seguintes etapas: definições dos
papeis; carga dos perfis de usuários no  servidor
LDAP e atribuição dos respectivos papeis; criação
e utilização de autorizações por aplicação que
compõe o PEP.  Até o momento mais de 2000
usuários foram registrados e atribuído algum dos
51 papeis profissionais. Além disso a lógica
complexa de controle de acesso pode ficar fora
da aplicação,  no entanto considerando o
contexto da necessidade de autorizar ou negar a
permissão de acesso.  Desta forma, alterações na
lógica de autorização não implica em alterações
no código da aplicação. Outro beneficio é a
resolução de política de conflito. Conflitos podem
ser determinados de acordo com a autoridade e
responsabilidade definida para cada papel
através da autorização associada. Somente as
ações que configuram conflito real de interesse
são proibidos.

Em termos de volume, desde meados de 2000,
mais de 3.5TB de imagens DICOM foram
armazenas e integradas utilizando a arquitetura
proposta. O PEP armazena mais de 5GB/dia de
dados e faz mais de 1400 acessos por dia. O sub-
sistema de armazenamento proposto permite 6
meses de visibilidade com rápida recuperação
(modo on-line) e mais de 2 anos para
recuperação automática utilizando a DLT jukebox.

O acesso distribuído de  todos os dados
integrados do PEP é disponibilizado via web
browsers através da nossa rede com
aproximadamente 1000 pontos de acesso. Os
clientes podem ser microcomputadores
convencionais ou terminais thin-client utilizando
linux configurados com memória de 128 MB ou
superior.
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importância de interoperabilidade entre PEPs
heterogêneos e distribuídos para coletar
informações distribuídas sobre o paciente. Esta é
uma questão muito complexa, mas que teremos
que discutir. Nós acreditamos na  utilização de
serviços do CORBA como COAS e CIAS para a
integração de sistemas heterogêneos e
distribuídos. Acreditamos fortemente que o uso
de padrões não proprietários é o caminho para
tornar o Prontuário Eletrônico do Paciente
completo e real.  A abordagem proposta é
baseada em padrões tais como CORBAmed
specifications, DICOM e XML.   
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Introdução 
 

Em aplicações baseadas em conhecimento, 
os sistemas especialistas probabilísticos se 
propõem a resolver problemas geralmente de 
natureza incerta. Nesses sistemas, umas das 
etapas mais trabalhosas é a de aquisição do 
conhecimento, que envolve a interação entre o 
engenheiro do conhecimento e o especialista do 
domínio de aplicação[1] e [2]. 

Nos sistemas especialistas probabilísticos 
voltados a áreas específicas, como por exemplo, a 
médica, considera-se essa etapa trabalhosa no 
sentido que ambos os profissionais envolvidos, 
tanto da área computacional, quanto médica, 
dispedem muito tempo em reuniões, onde o 
engenheiro do conhecimento busca compreender o 
raciocínio do especialista, o qual deve ser 
explicitado na forma de probabilidades, que 
costumam ser numerosas, sendo feitas todas as 
combinações possíveis dos diagnósticos 
apresentados, para os sinais e sintomas que estão 
presentes na base de conhecimento [3].  Uma das 
técnicas utilizadas para facilitar este processo é a 
de Descoberta do Conhecimento em Base de 
Dados (KDD) para construção de redes bayesianas 
(RB) [4], podendo-se assim diminuir o tempo 
despendido nesta interação, no que se refere ao 
desenvolvimento de redes bayesianas, as quais se 
propõem a servir como base de conhecimento em 
sistemas especialistas probabilísticos. 

Nesse sentido, essa pesquisa consistiu na 
utilização de um algoritmo (por meio de uma 
ferramenta) para a realização da extração de 
conhecimento de uma base de dados médica, para 
a geração automática de uma rede bayesiana, 
sendo esse processo intermediado por um 
especialista, podendo-se dessa forma, contribuir no 
processo de extração de conhecimento de base de 
dados.  

 

Metodologia 
 

 
 
Para a geração da RB, utilizou-se a base de 

dados sobre prevalência de diabetes mellitus tipo 2 
nos bairros São Sebastião, Mineira Velha, 
Renascer, Laranjinha, Rio Maina, São Luiz e Boa 
Vista do município de Criciúma no estado de Santa 
Catarina.  

A partir dessa base de dados, iniciou-se o 
processo de descoberta do conhecimento na 
ferramenta BNPC, utilizando-se como metodologia 
as etapas que compõem o processo de KDD 
aplicado em RBs [4]. 

Essa ferramenta não permite a visualização 
da parte quantitativa gerada na RB, bem como a 
realização de inferências, e por esse motivo, 
especificou-se a utilização da ferramenta Netica 
para avaliação dos resultados obtidos com a RB.  

Considerando-se o KDD, as etapas de pré-
processamento e data mining foram realizadas por 
meio do aprendizado supervisionado. 

O pré-processamento engloba a limpeza, 
integração, seleção e transformação dos dados.  
No que se refere a limpeza dos dados, com relação 
aos valores ausentes, a base de dados apresentou 
muitos campos não preenchidos que foram 
tratados, adicionando-se os valores não informados 
nesses campos, de forma a refletir um estado a ser 
considerado na geração da RB. 

Referindo-se as alterações dos nomes das 
variáveis, como o Netica não permite títulos de nós 
com nomes compostos, acentuados ou com 
caracteres especiais, e a base de dados os 
apresentou, foi necessário retirar os caracteres 
especiais, os espaços de nomes compostos e 
acentuações. Na fase de seleção, definiu-se no 
BNPC os seguintes campos (relacionados aos 
fatores de risco e complicações) para o 
aprendizado da RB: antecedentes familiares, 
hipertensão arterial, tabagismo, sedentarismo, 
obesidade, infarto agudo miocárdio, 
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coronariopatias, acidente vascular cerebral, pé 
diabético, amputação e doença renal. 

Na etapa de Data Mining (DM), que refere-se 
a aplicação de algoritmos específicos para a 
extração de conhecimento, foram informadas ao 
BNPC as configurações sobre o domínio de 
conhecimento, sendo estipuladas nesse item, as 
configurações de causa e efeito, nós raízes e nós 
folhas (Figura 1).  
                                                                                  

Nós Raízes Nós Folhas 
Antecedentes Familiares 
Hipertensão Arterial 
Tabagismo 
Sedentarismo 
Obesidade 
 

Infarto Agudo Miocárdio 
Coronariopatia 
Acidente Vascular Cerebral    
Pé Diabético 
Amputação 
Doença Renal 

Figura  1 - Especificações dos nós raízes e nós folhas 
 

Para a conclusão do Data Mining, e ao 
finalizar a utilização do BNPC, gerou-se a parte 
quantitativa e qualitativa da RB, baseando-se nas 
configurações feitas sobre o domínio de 
conhecimento e no algoritmo árvores de Chow Liu 
[5].  

Resultados 
 

Após a geração da RB no BNPC, a mesma 
foi exportada para o formato da ferramenta Netica 
para realização do pós-processamento, e análise 
dos resultados obtidos. 

Como no restante do trabalho, e pelo fato do 
aprendizado ser supervisionado, a análise dos 
resultados também teve o acompanhamento da 
especialista do domínio de aplicação, que deu 
maior destaque à parte qualitativa, onde observou-
se que os resultados obtidos com a RB gerada pela 
aquisição do conhecimento estão corretos, que os 
nós e seus links refletem corretamente a relação a 
ser observada entre fatores de risco e 
complicações, no que se refere a base de dados 
sobre a prevalência de diabetes mellitus tipo 2 em 
alguns bairros de Criciúma. 

Na parte quantitativa, a especialista não 
achou necessário ajustes nas Probabilidades 
Condicionais, as quais apresentaram resultados 
adequados, refletindo assim o comportamento da 
população estudada, permitindo-se, dessa forma, 
relacionar fatores de risco e complicações. 

 
Discussão e Conclusões 

 
Em consultas realizadas a RB gerada, 

observou-se que cada fator de risco pode ser 
relacionado a determinadas complicações, e desse 
modo, é possível estimar quais são os fatores de 
risco mais freqüentes e a quais complicações estão 
relacionados. 

Ressalta-se o potencial das RBs em 
domínios de aplicações na área Médica que não 

envolvam diagnóstico, como por exemplo, em 
aplicações voltadas a área de Bioestatística, 
voltando-se à questões que envolvem fatores de 
risco e complicações. 
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Introdução 
 

Este módulo será componente de uma 
aplicação que tem por finalidade servir de guia para 
enfermeiros no planejamento da assistência de 
enfermagem a pacientes com quadro de dor torácica 
sugestiva de isquemia em sala de emergência. A 
aplicação destina-se a providenciar diagnósticos e 
intervenções de enfermagem específicas de acordo 
com a Classificação Internacional para a Prática de 
enfermagem (CIPE), Versão Beta 2 [1]. O presente 
trabalho tem como objetivo descrever a modelagem 
e construção deste módulo. 
 
Método 
 

O desenvolvimento do módulo envolveu duas 
etapas: a modelagem conceitual e a construção da 
aplicação computacional. A modelagem conceitual 
considerou o conhecimento médico formalizado sob 
a forma das Diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia [2] e da American Heart Association/ 
American College of Cardiology (AHA/ACC) [3]. 
Considerando a semelhança na apresentação dos 
sinais e sintomas, o Eletrocardiograma (ECG) 
desempenha um importante papel na determinação 
do fluxo terapêutico [4]. Os resultados diferenciais 
do ECG são: a) supradesnivelamento do segmento 
ST, b) infradesnivelamento do segmento ST ou 
inversão de onda T e c) o ECG considerado não 
diagnóstico (não apresenta nenhuma alteração no 
segmento ST ou onda T) [5]. Os resultados da 
interpretação do ECG são determinantes para se 
estabelecer a condição clínica e também as 
condutas médicas decorrentes, que são específicas 
em cada caso. No caso da assistência de 
enfermagem, tanto diagnósticos como intervenções 
também são específicas. 

Quanto ao desenvolvimento do módulo foi 
adotado um modelo de aplicação cliente-servidor. 
Os módulos adicionais, Módulo de Verificação dos 
Diagnósticos de Enfermagem e Módulo de 
Verificação das Intervenções de Enfermagem, 
utilizarão uma base de dados contendo pacotes de 
diagnósticos e de intervenções de acordo com cada 
caso. Estes outros módulos serão modelados de 
acordo com a Classificação Internacional para a 
Prática de Enfermagem, Versão Beta 2 [1]. 
 

Resultados 
 
Modelagem do Módulo 

 
Para a modelagem deste módulo foi 

considerado o algoritmo para o atendimento da dor 
torácica do curso ACLS e a Diretriz de dor Torácica 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sendo 
delimitado o domínio do módulo (Figura 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Delimitação do domínio do módulo. 

 
Para o desenvolvimento do mecanismo de 

inferência foi seguido o modelo de uma aplicação 
baseada na Web [], adaptando as diretrizes 
supracitadas. Com isto, foram estabelecidas oito 
condições que estão apresentadas na Tabela 1 

Tabela 1 - Condições apresentadas em forma de 
questionário para realizar o processamento. 

 CONDIÇÕES 
1 O paciente tem dor torácica sugestiva de isquemia 
2 A dor irradia-se para os ombros, pescoço, braços, 

mandíbula ou no dorso entre as escápulas. 
3 A dor não é reproduzida pela palpação 
4 O quadro de dor torácica é acompanhado por um destes 

sinais e/ou sintomas: desconforto torácico, tonturas, 
desmaio, sudorese, náuseas, dispnéia, sensação de 
tensão, ansiedade ou morte iminente. 

5 O eletrocardiograma apresenta elevação de ST ou 
bloqueio de ramo novo fortemente suspeito de “lesão ”. 

6 O eletrocardiograma apresenta depressão ST ou onda T 
invertida, suspeitando fortemente a “isquemia ”. 

7 O eletrocardiograma não  é diagnóstico; não tem 
alterações no segmento ST ou na onda T 

8 A dor torácica iniciou há menos de 12 horas. 
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Cada condição deve ser assinalada pelo 
usuário com “verdadeiro” ou “falso”, sendo 
formulado um conjunto de combinações para definir 
o fluxo terapêutico resultante da inferência ao 
sistema. Estas combinações apontam para os fluxos 
resultantes, que são chamados de “casos”. Cada 
caso é dependente de uma combinação. 

Construção do Módulo 

O modelo de aplicação selecionado foi do tipo 
cliente-servidor. Para tanto, foi utilizada a tecnologia 
de Páginas Ativas de Servidor (ASP – Active Server 
Pages). A arquitetura do módulo é simples e incluiu 
a construção de sete páginas. A página inicial 
(Figura 2) permite, após o cadastro do usuário, o 
acesso ao Módulo de Verificação da Condição 
Clínica.  

 

 
 

Figura 2. Página inicial do módulo. 
 

A página que contem o questionário está 
vinculada a uma página de servidor, a qual contem 
as regras IF-THEN. A página de regras é 
processada no lado do servidor e devolve as 
respostas, de acordo com os “casos” em HTML no 
lado do cliente. Na programação da linguagem ASP 
foi utilizado o objeto/método Response.buffer, o qual 
é responsável pela comunicação servidor/cliente. 

Considerando que os demais módulos 
encontram-se ainda em fase de desenvolvimento, 
este módulo ainda não está disponível para os 
usuários-alvo.  

Conclusões 

O processo de modelagem deste módulo 
considerou as Diretrizes da Dor Torácica da SBC e 
o algoritmo ACLS para dor torácica sugestiva de 
isquemia. No entanto, avaliações posteriores são 
necessárias para avaliar a acurácia do módulo. Isto 
depende de sua implementação e testagem em 
ambientes reais. 

A tecnologia ASP demonstra-se eficaz para 
providenciar as inferências requeridas pelo módulo. 
A arquitetura aberta empregada na aplicação 
providencia os meios para disseminação de 
protocolos assistenciais nos locais onde o cuidado é 
prestado.  
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Sistema de análise de dados na área da saúde  
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Resumo - Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema para análise de dados na área da 
saúde para o ambulatório da Universidade do Vale do Itajaí. O projeto será desenvolvido para uso na web e 
utiliza as linguagens de programação PHP e Javascript, utilizando para armazenamento das informações o 
banco de dados Oracle. O sistema possibilita a criação e alteração dos formulários de entrada de dados, 
possibilitando assim a personalização dos dados de entrada. Uma segunda parte do sistema é responsável 
por fazer a análise dos dados e utilizará mineração de dados, técnica de inteligência artificial, para a 
descoberta de conhecimento. 
 
Palavras-chave: Prontuário Eletrônico; Informática em Saúde; Desenvolvimento de sistemas. 
 
Abstract – This work presents the development of a data analyzing system in the health area for the 
UNIVALI´s ambulatory. This system is developed for Web environment and use PHP and Javascript 
languages, being used the Oracle Database for storing information. The system makes possible the creation 
and alteration of entering data form and, in this way the personalization of these data entering. A second part 
of the system is responsible for making the data analysis and uses data mining, artificial intelligence 
techniques, for knowledge discovering.  
 
Key words: Electronic Health Record, Computing in Health Systems; System development. 
 
Introdução 
 
 Este trabalho tem por objetivo apresentar 
um sistema para análise de dados na área da 
saúde para o ambulatório da Universidade do 
Vale do Itajaí - Univali.  
 
 Para o desenvolvimento deste projeto, as 
seguintes etapas foram estabelecidas: (i) 
desenvolvimento de uma interface para a criação 
dos formulários onde possa ser criado, da 
maneira mais fácil possível, os formulários de 
entrada de dados; (ii) criação de um módulo para 
obtenção de cálculos estatísticos como soma, 
media, mediana, desvio padrão, coeficiente de 
variação, coeficiente de correlação e regressão 
linear simples; (iii) criação de gráficos para 
facilitar a visualização e análise dos dados; (iii) 
realização do cálculo de tabulação cruzada; (iv) 
implantação da inteligência artificial com técnica 
de mineração de dados; (v) teste e validação do 
sistema. 
 
 A seguir serão detalhadas as etapas de 
desenvolvimento do projeto. 
 
Metodologia 
 
 Para estabelecer as funcionalidades do 
sistema, foram analisados outros sistemas que 
realizam análise de dados na área da saúde e 
dentre eles dois foram escolhidos: 
 

• O Epi Info é um software desenvolvido e 
distribuído pelo CDC americano (Centers 

for Disease Control and Prevention) e a 
OMS (Organização Mundial da Saúde). O 
software é composto por uma série de 
programas para uso dos profissionais de 
saúde, utilizado para conduzir 
investigações epidemiológicas, 
administrar bancos de dados e gerar 
estatísticas. O Epi Info gera estatísticas 
epidemiológicas, gráficos, e tabelas[1]. 

• O Tabwin foi desenvolvido pelo 
DATASUS e busca facilitar o trabalho de 
tabulação e tratamento dos dados, 
permitindo que seja realizadas operações 
aritméticas e estatísticas nos dados e 
elaborar gráficos 

 
Desses sistemas foram abstraídos os 

cálculos estatísticos e os gráficos. Esses 
sistemas também serão utilizados para validação 
dos resultados obtidos.  

 
Para esse projeto optou-se por utilizar os 

cálculos de soma, media, mediana, desvio 
padrão, coeficiente de variação, coeficiente de 
correlação e regressão linear simples. Os gráficos 
que a ferramenta irá gerar são os gráficos de 
barra vertical, barra horizontal, linha e ponto. 

 
Em acréscimo às funcionalidades 

oferecidas pelos softwares Epi Info e Tabwin foi 
planejada a utilização da técnica de Descoberta 
de Conhecimento em Base de Dados (DCBD), 
que é uma técnica que possibilita a “análise” de 
grandes conjuntos de base de dados permitindo 
flexibilidade no raciocínio, a qual é desejável na 
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análise de dados clínicos, os quais quase sempre 
são imprecisos e incertos[2]. 

 
A descoberta de conhecimento será feita 

com o uso da mineração de dados que são o uso 
de técnicas automáticas de “exploração” de 
grandes quantidades de dados de forma a 
descobrir novos padrões e relações que, devido 
ao volume de dados, não seriam facilmente 
descobertos a olho nu pelo ser humano[3]. 

 
Para a implementação do sistema utilizou-

se  a linguagem PHP, JavaScript e o banco de 
dados Oracle. PHP é uma tecnologia server-side, 
isso quer dizer que é realizada no lado do 
servidor e é uma linguagem de programação de 
ampla utilização, interpretada, que é 
especialmente interessante para desenvolvimento 
para a Web e pode ser mesclada dentro do 
código HTML. Esta linguagem permite criar 
páginas que serão geradas dinamicamente de 
forma rápida[4]. Certos controles, como o de 
campos obrigatórios a serem preenchidos nos 
formulários, serão efetuados com o uso da 
linguagem JavaScript, a qual prove 
funcionalidades de manipulação de eventos sem 
a necessidade de acessos ao servidor e essa 
característica é utilizada para otimização do 
sistema. Para o armazenamento dos dados foi 
utilizado o banco de dados Oracle por ele 
suportar grandes quantidades de registros e seu 
bom desempenho ao manipular tais registros. 

 
A modelagem do sistema foi feita baseada 

em UML. As Figuras 1 e 2 ilustram os use cases 
do sistema. 

 

 
Figura  1 – Use case referente ao Profissional da 

Saúde 
 
 

 
Figura  2 – Use case referente ao Administrador 

 
 

Resultados 
 

O sistema está em fase de 
desenvolvimento por isso resultados ainda não 
são possíveis de se obter. Algumas telas da 
modelagem do sistema são apresentadas nas 
Figuras 3, 4  e 5. 

 
A Figura 3 representa a tela para criação 

do formulário dinâmico. Basta o usuário escolher 
o tipo de entrada de dado que será utilizada. As 
opções de tipo disponíveis são: list, checkbox, 
radio e textbox.  

 

 
Figura 3  – Tela para criação do formulário 

 
 Caso a opção de tipo de entrada for uma 
list, checkbox ou radio a tela representada na 
Figura 4 é apresentada. Nela o usuário indicará 
as opções que são disponíveis para o campo 
escolhido. 
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Figura 4  – Tela para inserção de valores válidos 

para os campos list, checkbox ou radio 
 

 Caso a opção de entrada de dados 
escolhida seja a de textbox, a tela representada 
pela Figura 5 é apresentada. Nela o usuário 
indica se o campo aceita somente número, ou se 
aceita texto. Outra opção disponível para esse 
tipo de entrada é a limitação de número de 
caracteres para o campo ou a indicação de que o 
campo é de texto múltiplo o que permite a 
digitação de uma maior quantidade de caracteres. 

 

  
Figura 5  – Tela para inclusão de um tipo de 

entrada textbox 
 

As demais telas do sistema ainda não 
foram modeladas. 

 
Discussão e Conclusões 
 

Os formulários iniciais serão criados 
baseados nos atuais prontuários de atendimento 
do ambulatório da UNIVALI.  

 
Para conferir e validar os algoritmos para 

os cálculos estatísticos serão utilizados os 
softwares Epi Info e Tabwin. Ao termino da 
validação dos cálculos estatísticos dar-se-á início 
ao desenvolvimento da parte inteligente do 
sistema, com a utilização da mineração de dados. 

 
A validação dos algoritmos de mineração 

de dados será efetuada com a ajuda de 
especialistas da área médica. Inicialmente, a área 

de mastologia do ambulatório da UNIVALI é a 
equipe que está auxiliando o desenvolvimento 
desse sistema. 

 
 A tarefa de DCBD quer será inicialmente 
utilizada será a de classificação. Essa tarefa é 
uma das mais pesquisadas e por isso 
documentações a respeito dela são mais 
facilmente encontradas. 
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Prontuário eletrônico: Aspectos legais e situação atual

Fabio A. Pires, Sergio S. Furuie, Marco A. Gutierrez, Umberto Tachinardi
Instituto do Coração (InCor)  -  HC-FMUSP, São Paulo

RESUMO

O Instituto do Coração tem envidado esforços para integrar todas as informações clínicas dentro da
Instituição. Nos últimos anos o InCor implementou com sucesso um sistema para transmissão,
arquivamento, recuperação, processamento e visualização de Imagens Médicas e um Sistema de
Informações Hospitalares (HIS) que armazena as informações administrativas e clínicas. A integração
desses subsistemas forma o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP). Este trabalho apresenta a experiência
no desenvolvimento de um Prontuário Eletrônico funcional e completo, que inclui controle de acesso,
exames laboratoriais, imagens (estáticas, dinâmicas e 3D), laudos, documentos e mesmo sinais vitais de
tempo real.  Este artigo também discute os aspectos legais e situação atual das validações e aceitações do
Prontuário Eletrônico do Paciente pela sociedade.

Palavras-chave: prontuário eletrônico, legalidade, resoluções, situação atual

Abstract - The Institute of the Heart has envidado efforts to integrate all inside the clinical information of the
Institution. In the last years the InCor successfully implemented a system for transmission, filling, recovery,
processing and visualization of Medical Images and a System of Informações Hospitalares (HIS) that it
stores the administrative and clinical information. The integration of these subsystems forms the Electronic
Handbook of Paciente (PEP). This work presents the experience in the development of a functional and
complete Electronic Handbook, that includes laboratoriais control of access, examinations, images (static,
dynamic and 3D), findings, documents and same vital signals of real time. This article also argues the legal
aspects and current situation of the validations and acceptances of the Electronic Handbook of the Patient
for the society. Describers: electronic handbook, legality, resolutions, current situation.

Key-words: Electronic Patient Record, Interoperability, Modeling, Medical Images.

Introdução

A resolução n? 1.638/2002 do Conselho Federal de
Medicina em seu artigo 1? define: “ Prontuário médico
como o documento único constituído de um conjunto
de informações, sinais e imagens registradas, geradas a
partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a
saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de

diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento
efetuado;

c) Evolução diária do paciente, com data e hora,
discriminação de todos os procedimentos aos quais o
mesmo foi submetido e identificação dos profissionais
que os realizaram, assinados eletronicamente quando
elaborados e/ou armazenados em meio eletrônico;
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cuidados especiais de segurança que devem ser
aplicados. Detalhes poderão ser obtidos no site  do
Conselho Federal de Medicina
www.portalmedico.org.br/php/pesquisa_resolucoe
s.php
A partir do desenvolvimento de técnicas digitais de
tratamento de informações clínicas, a figura do
Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) começou a se
tornar uma realidade. O PEP pode ser definido como
um conjunto de informações relativas ao paciente,
armazenadas em formato digital e cujo objetivo
principal é permitir a qualidade de atendimento,
veracidade da informação e assistência médica em
lugares e cenários distintos (Liu, 2001).
A busca por um PEP eficiente e completo, tem
estimulado o trabalho de diversos grupos (Grimson
2001, Berg 2001, Katehakis 2000, Cimino 2000,
Adelhard 1999, Tachinardi, 1995). As vantagens
potenciais do PEP sobre o prontuário em papel
envolvem o acesso, maior disponibilidade, mais
rapidez na localização de informações, melhor
qualidade e confiabilidade. O uso simultâneo e
distribuído deste importante conjunto de informações
por diversos profissionais é um atrativo adicional. A
integração de dados de diferentes sistemas torna
possível uma redução na necessidade de transcrições
manuais, que apresentam riscos de erros significativos.
A capacidade de se implantar mecanismos de controle
de acesso, sistemas de auditoria e assinaturas digitais
asseguram níveis de segurança maiores do que os
equivalentes em papel.
Idealmente, o Prontuário Eletrônico deve agregar todas
as possíveis fontes de informação de um paciente,
mesmo se a informação estiver distribuída em lugares
ou mesmo países diferentes, e torná-las acessíveis às
pessoas autorizadas. Existe, no entanto, uma enorme
lacuna entre a definição ideal e a existência de um PEP
padronizado. Sob o ponto de vista tecnológico, os
sistemas de informação médica atuais são baseados em
diferentes plataformas de hardware e software. Além
disso, ainda não existe um modelo de dados,
vocabulários e conjuntos de cenários comuns entre
instituições. Espera-se que o valor e funcionalidade do

possibilidade de auditorias. Na transmissão de dados de
pacientes entre instituições distintas, a conectividade
não é a única necessidade. A confidencialidade e a
segurança dos dados são fatores com enorme
importância e que devem ser implementados e
regulamentados.

O Prontuário Eletrônico no InCor

O Serviço de Informática do Instituto do Coração
(InCor) do Hospital das Clínicas da Universidade
de São Paulo iniciou o desenvolvimento de seu
prontuário eletrônico em meados da década de
90 utilizando, de forma pioneira, a Web como
interface universal para o prontuário (Tachinardi
1995), pois um dos objetivos era fornecer um
sistema integrado de acesso a todos os dados do
paciente, com uma interface simples e
padronizada. A implantação do prontuário
envolveu o interfaceamento entre diferentes
sistemas, como o Sistema de Informações
Hospitalares (HIS) e o Sistema de
Armazenamento e Transmissão de Imagens
(PACS) (Figs. 1 a 5 ).

Situação Atual

Mesmo tendo sistemas hospitalares que
contemplam parcialmente ou totalmente o
conteúdo exigido pelas resoluções 1.638/2002 e
1.639/2002 do Conselho Federal de Medicina
porque ainda temos que gerar papel ?  A resposta
é bem simples, credibilidade.
Para que esta credibilidade seja alcançada pelo
Prontuário Eletrônico é necessário que  existam
entidades qualificadas que possam certificar  que
o software de gestão hospitalar cumpre os
requisitos especificados pelas resoluções do
Conselho Federal de Medicina.
A boa noticia é que já temos a luz no fim do túnel.
Na última reunião da Câmara Técnica de
Informática em Saúde do Conselho Federal de
Medicina (CFM) juntamente com a Sociedade
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2004. E a terceira fase somente em 2005.  Todos
os detalhes sobre o processo de certificação
poderá ser encontrado no site da Sociedade
Brasileira de Informática em Saúde
www.sbis.org.br.
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Figura 4 – Visualizador de imagens ( PACS ) integrada ao laudo.

FFiigguurraa  55  ––  CCoonnttrroollee  ddee  LLeeiittooss

Figura 1 -Figura 1 - Identificação do paciente

Figura 2 – Anamnese, interrogatório cardiovascular, exame físico
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Introdução 
 

O presente projeto apresenta uma ferramenta 
de baixo custo, de auxilio á diagnósticos na área de 
modelagem matemática dos padrões de fluxo 
sangüíneo do sistema cardiovascular e consistiu 
preliminarmente no processamento das imagens 
obtidas por tomografia computadorizada, de acordo 
com o Padrão Internacional de Imagens DICOM 
(Digital Imaging and Communications in Medicine),  
de um seguimento da artéria carótida, com objetivo 
de analisar tridimensionalmente possíveis alterações 
anatômicas cujas repercussões clínicas sobre o 
paciente podem ser decisivas em seu diagnóstico. 
  
Metodologia 
 

Segundo Gonzalez [1], um Sistema de 
Processamento de Imagens se baseia em três 
fundamentos principais: aquisição, processamento e 
por fim, exibição da imagem processada. Para 
desenvolvimento do projeto foi utilizado o mesmo 
fundamento, porém o processo de aquisição é 
realizado totalmente pelo aparelho de tomografia 
(tomógrafo), que por sua vez grava o exame em 
memória física (CD-ROM) 

O conceito empregado à tomografia 
computadorizada é obter uma série de imagens de 
finas fatias bidimensionais de uma região de análise, 
cada imagem, refere-se à função bidimensional da 
luz f(x,y), onde x e y denotam as coordenadas 
espaciais  e o valor de f em qualquer ponto (x,y) é 
proporcional ao brilho ( ou níveis de cinza) da 
imagem naquele ponto (pixel). A Figura 1 ilustra a 
convenção dos eixos utilizada em imagens 
bidimensionais. 

 
 

Figura 1 – Representação matemática da Imagem 

Para a leitura de tais arquivos de imagem, o 
sistema foi desenvolvido utilizando a Linguagem 
C++, com auxilio do conjunto de bibliotecas gráficas 
VTK (The Visualization ToolKit), possibilitando a 
exibição através de interface gráfica, com o usuário 
do sistema.  

Dada a leitura dos arquivos de imagem, o 
sistema reúne as informações dos pontos espaciais 
(pixel), em uma matriz numérica, onde cada 
elemento da matriz representa a intensidade de 
brilho na imagem, de forma que cada pixel, seja 
transformado em uma célula de volume denominada 
Voxel, conforme demonstrado na Figura 2. 

 

   
 

Figura 2 – O Pixel analisado (a), é transformado no 
voxel (v) 

 
Transformadas os Pixels da imagem em 

Voxel, as matrizes bidimensionais são agrupadas, 
em uma matriz tridimensional, contendo toda a 
informação necessária para reconstrução do volume 
da estrutura analisada.  

 Porem a matriz volumétrica contem 
informações desnecessárias, para reconstrução da 
estrutura vascular de interesse, sendo necessário a 
utilização de Algoritmos de segmentação de 
imagens, a fim de se isolar somente a região de 
interesse selecionada pelo usuário. 

Para tal problema foi desenvolvido um 
Algoritmo de rasterização, que permite selecionar 
somente a região selecionada pelo usuário, 
eliminando-se do resto da imagem, ao qual é 
desnecessário. 

O Algoritmo consiste na varredura da imagem, 
sendo analisada a intensidade dos, e sua 
conectividade com os pixels vizinhos, de maneira 
que a conectividade é definida por pixeis de mesma 
intensidade, resultando em somente a estrutura de 
interesse, com suas devidas mudanças  topológicas, 
sofridas ao decorrer da série de imagens de 
tomografia computadorizada. Como resultado do 
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processamento, podemos demonstrar conforme a 
Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Resultado da aquisição do volume da 

estrutura de interesse 
 

Até o presente momento, em a reconstrução e 
visualização anatômica foi efetuada com sucesso, 
levando em conta que a qualidade de reconstrução 
depende da espessura do corte efetuado entre as 
imagens da série, resultantes da aquisição do 
aparelho de tomografia computadorizada. 
 
Resultados 
 

Com o sucesso da implementação do 
Algoritmo de Reconstrução e Segmentação da série 
de imagens, foi desenvolvido um Sistema de baixo 
custo, o que proporcionará a utilização em clinicas e 
consultórios menos favorecidos, que muitas vezes 
não possuem recursos para a aquisição de 
Softwares de Reconstruç ão convencionais. As 
Figuras 4, demonstra o sistema sendo executado 
em um computador convencional.  

 

 
 

 
 

Figura 4 – Sistema Desenvolvido 

Discussão e Conclusões 
 

Até o presente momento, o Algoritmo de 
reconstrução está sendo bastante satisfatório, 
porem ainda se encontra em fase de 
aperfeiçoamento, o método utilizado para a 
reconstrução tridimensional, o que possibilitará uma 
melhor qualidade do modelo tridimensional 
resultante. 

Como próxima etapa, também é o ganho de 
processamento do sistema, o que ainda será 
implementado. 
 Para os testes de tempo de processamento, 
foi utilizado um computador com Sistema 
Operacional Windows XP (Professional), sendo sua 
configuração de processador Athlon 1.1 Ghz, 
256MB de memória RAM, e placa de vídeo GeForce 
4200MX – 128MB. 

O Tempo médio para um exame de 
tomografia craniana com 55 segmentos, foi de 
3,57min, o que representa um tempo muito elevado 
de processamento. 
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Resumo:  
Este artigo apresenta a busca de alternativas de interação para usuários idosos. Por meio de um 
design participatório foi desenvolvida uma proposta de interface de um ambiente Internet onde a 
interação se dá a partir de comandos de voz.  
Palavras-chave: Informática, Idosos, Interação Humano-Computador (IHC), acessibilidade, saúde.  
 
Abstract: 
This article searches for interaction alternatives for senior citizens users. Trough a participatory design 
were developed a internet site interface proposal using voice commands.  
Key words:  Informatics, senior citizens, Human-Computer Interaction (CHI), accessibility, health. 
 
Introdução 
 No Brasil existem cerca 14,5 milhões 
de pessoas acima de 60 anos [1]. O aumento 
da esperança de vida aos 60 anos que 
atualmente é de 15,9 anos para homens, e 
19,3 anos para mulheres [2], gera uma faixa 
cada vez maior de pessoas na pré-
aposentadoria ou já aposentada.  Esses 
indivíduos idosos demandam cada vez mais 
espaço de vida (conhecimento) e atividade 
(trabalho) nesta sociedade. Aqueles que não 
dominarem as novas ferramentas de 
comunicação perderão paulatinamente a 
autonomia, é aí que se dá a relação de poder 
no advento das novas tecnologias [3]. Porém, 
50% das pessoas com idade acima de 65 
anos apresentam algum tipo de incapacidade 
funcional  [4].  

A hemiplegia (paralisia de uma 
metade do corpo) e a cegueira estão entre as 
principais causas de perda de autonomia e 
independência [5]. Em contraponto, há 
funções que permanecem intactas ou que 
sofrem mínimo comprometimento até idades 
avançadas, são elas: vocabulário (fluência 
verbal) que pode inclusive aumentar e a 
capacidade de escrita e leitura [6]. 

O advento da informática e o aumento 
da longevidade humana se constituem em 
fatos sociais que serão determinantes para a 
formação da tecnodemocracia [7]. 

Este trabalho busca encontrar 
alternativas de interação valorizando as 
habilidades das pessoas idosas, ao invés de 
tentar reduzir os problemas provenientes de 
suas desabilidades. 

A distribuição da tecnologia da 
informação para grandes parcelas da 
população adulta, o uso e a conscientização 
das possibilidades das ferramentas de internet 
são grandes desafios contemporâneos. É 
necessária uma abordagem interdisciplinar 

para que se desenvolvam comunidades, aptas 
a enfrentar os desafios da nossa época [3]. 

O processo de envelhecimento em si 
não é incapacitante. Nitrini [8], ao aplicar o 
teste de memória lógica da escala de memória 
de Wechsler em estudo de 361 indivíduos 
normais de várias idades denota que a 
escolaridade foi um fator mais importante que 
a idade no desempenho dos grupos.  

Idosos normais, sem fatores de risco 
para déficit cognitivo em geral tem 
desempenho semelhante ao de adultos jovens 
em baterias de testes [6]. E as relações entre 
os homens, o trabalho, e a própria inteligência 
dependem, na verdade, da metamorfose 
incessante de dispositivos informacionais de 
todos os tipos[9]. 

Idosos podem ser bem definidos como 
aprendizes críticos/reflexivos, procurando 
ativamente pelo sentido do que é apresentado 
e sua aplicação na realidade [10]. 

Acredita-se que grande parte dos 
idosos podem apresentar dificuldades de 
manuseio do teclado e do mouse. A ciência  
que investiga a coordenação  motora é a 
psicomotricidade que é definida como: “o 
estudo do homem através do seu corpo em 
movimento e em relação ao seu mundo 
interno e externo e de suas possibilidades de 
perceber, atuar e agir com o outro, com os 
objetos e consigo mesmo. Está relacionado ao 
processo de maturação, onde o corpo é a 
origem das aquisições cognitivas, afetivas e 
orgânicas” [11]. Psicomotricidade portanto, é 
um termo empregado para uma concepção de 
movimento organizado e integrado. Existe 
uma importante relação entre auto-estima e 
uso de  tecnologia:  dominar uma nova 
habilidade leva a auto-estima  a crescer. A 
auto-estima exerce um papel poderoso no 
processo de apropriação de novas tecnologias 
pelos idosos [12].  
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A pessoa com auto-estima baixa, em 
geral, não se lança à exploração do meio, tem 
pouca imaginação, é conformista, evita a auto-
análise e costuma se auto-anular com 
freqüência, adotando uma atitude passiva que 
dificulta a IHC.  

O processo ensino/aprendizado na 
terceira idade é parte  da procura do indivíduo 
pelo significado da sua própria vida e de seu 
autodesenvolvimento [13]. Este processo pode 
ser facilitado por uma boa interface que 
desenvolva a auto-estima.. 

Nesse contexto, o uso de comando de 
voz para navegação em uma interface 
computadorizada vem ao encontro de uma 
importante característica da população idosa: 
o vocabulário e a fluência verbal melhoram 
com a idade, contrastando com perdas 
visuais, auditivas, táteis, reflexos e 
coordenação motora (por motivos próprios da 
idade e/ou doenças). 

A acessibilidade é o  processo de 
conseguir a igualdade de oportunidades em 
todas as esferas da sociedade.  
Baranauskas e Mantoan argumentam que 
“é preciso avançar no entendimento da 
acessibilidade, possibilitando a imersão do 
sujeito no ambiente educacional mediado 
pela tecnologia”[14].O objetivo de 
promover a realização das várias relações 
acima pode ser alcançado pelo ”acesso à 
tecnologia e principalmente pelo acesso ao 
conhecimento mediado pela 
tecnologia”[14].  

As interfaces padrão atuais com sistemas 
computacionais dependem fortemente de uma 
integridade perceptiva, motora, cognitiva e 
psíquica por parte do usuário.  Pode-se 
imaginar o impacto dessa deficiência sobre 
populações que são portadoras de várias 
doenças, se encontram em faixas etárias 
avançadas, com níveis de analfabetismo alto e 
isolamento social, as camadas mais velhas da 
nossa sociedade, na verdade sofrem ondas 
superpostas de discriminação e exclusão na 
área da saúde, educação e tecnologia.       

Para Piero Mussio, a tecnologia 
eletrônica e informática – trazem o perigo de 
marginalização de setores cada vez mais 
amplos (por exemplo os idosos) [15]   A 
velhice não é uma doença, mas estudando-se 
idades avançadas encontra-se uma alta 
proporção de pessoas portadoras de 
alterações visuais, auditivas, psicomotoras e 
emocionais. Segundo o “Universal Design File” 
as várias habilidades humanas podem ser 

agrupadas nas seguintes categorias: 
cognição, visão, audição e fala, funções 
fisiológicas e postura, função dos braços, 
função das mãos e mobilidade. 

Ao resgatar as emoções que 
favoreçam a interação, aprendizado, auto-
estima, autonomia e cooperação, os ensaios 
de interação promovem  a evolução individual 
para lidar com a máquina, ganho individual ao 
lidar com a máquina, e contribuição para o 
conjunto da saúde mental do grupo. a 
acessibilidade é  uma vivência de cidadania.  

No âmbito cognitivo, são levadas em 
conta as funções de recepção, compreensão, 
interpretação, lembrança e manipulação da 
informação [15].  

Na observação do processo de 
interação do idoso, os principais pontos são: 
iniciativa, atenção/concentração, compreensão 
visual (símbolos e ícones), compreensão 
sonora, entendimento da linguagem no 
contexto proposto, ordenamento e 
organização, memória, solução de problemas 
e tomada de decisão, alternativas criativas, 
aprendizado de novos conceitos.  

O desenho universal procura 
contemplar as diferenças entre as pessoas. 
Os seguintes fatores devem ser observados: 
Percepção de detalhes, foco de longe e de 
perto e distinção de objetos de seu fundo, 
audição e fala, postura e força física, função 
dos braços, funções manuais e mobilidade.  

A capacidade de visualização em 
geral e grande e muito rápida sendo um 
campo muito importante de criação de 
alternativas de interface [16]. 

O objetivo destas formas de avaliação é o 
de observar e facilitar o acesso ao dispositivo 
informacional pelos idosos. Por outro lado, 
dentro de uma moderna visão de saúde se 
deve levar em conta que as habilidades 
humanas com seu grande espectro são 
totalmente interligadas, qualquer divisão é 
simplesmente didática e as alterações 
encontradas em cada categoria deverão ser 
novamente integradas em um indivíduo único.  

Outro aspecto é que a acessibilidade, ao 
levar em conta o indivíduo na sua cultura, 
idade, sexo, necessidades especiais etc, deve 
também avaliar o grupo no qual ele flui, como 
se comporta em comunidade e como  se 
modifica esta comunidade para se adaptar ao 
novo. Planejar a acessibilidade do indivíduo 
como um todo e como parte de um todo que é 
a sua comunidade poderá gerar novas 
perspectivas de inclusão digital e não apenas 
procurar novas tecnologias dentro da mesma 
metáfora da “mesa de trabalho” que 
atualmente dá base ao design computacional .       
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Acesso à tecnologia, acesso ao 
conhecimento mediado pela tecnologia, 
acesso à sociedade tecnológica, 
conscientização de si próprio nessa 
sociedade, conscientização da importância do 
grupo enquanto ampliador das possibilidades  
individuais.  

Os seguintes fatores devem ser 
observados: percepção de detalhes, foco de 
longe e de perto, conseguir distinguir objetos 
de seu fundo, percepção de objetos no centro 
e na periferia do campo visual, percepção de 
contraste de cor e de brilho, adaptação a 
vários tipos de iluminação, seguir objetos em 
movimento, calcular distâncias.  

Em relação a audição e fala, é 
importante observar se o idoso consegue 
localizar a origem de um som, separar a 
informação sonora relevante do ruído de 
fundo, percepção de sons de alta e baixa 
freqüência, ser capaz de manter uma 
conversação.  

Nas funções fisiológicas e postura se 
deve observar força física, capacidade de 
adquirir, manter e mudar de postura, equilíbrio 
e respiração adequada. Em relação à função 
dos braços se deve avaliar os seguintes 
movimentos: alcançar acima, abaixo, à frente 
e atrás, empurrar, puxar, levantar, trazer para 
baixo, carregar. Nas funções manuais: 
agarrar, espremer, rodar, torcer, pinçar, 
empurrar e puxar. Na mobilidade: se levantar 
da posição sentada, se manter de pé, andar, 
correr, pular, subir escadas, ficar de joelhos, 
ficar em um só pé e operar controles podais.  

Os idosos poderão apresentar 
alterações em mais de uma categoria. Foram 
propostas oficinas (ensaios de interação) para 
se observar a desenvoltura de idosos nestas 
categorias.  

 É necessário o desenvolvimento de 
uma linguagem humanizada  de interface e 
Interação Humano-Computador.  

A interface, isto é, superfície de 
contato, na verdade se dá entre o projetista da 
interface e o usuário ao se realizar a ponte 
entre o programador e o usuário.  
 
Objetivos 
 
Desenvolver interfaces para valorizar as 
habilidades do idoso  ao acessar ferramentas 
interativas. 
 
Material e métodos 

Estruturou-se uma equipe 
interdisciplinar composta por um educador e 
web designer com experiência na construção 
de interfaces para Educação à Distância, uma 

analista de sistemas e ergonomista de 
interface, e um médico geriatra com 
experiência em promover a introdução do 
idoso no contexto da informática. 

A preocupação inicial da equipe, foi a 
exploração de interfaces voltadas a utilização 
de comandos de voz, com intuito de verificar 
sua eficiência na valorização das habilidades 
identificadas no idoso.  

Propôs-se uma interface baseada em 
comandos de voz para auxiliar a interação em 
um ambiente Internet, onde idosos poderão 
participar de uma comunidade virtual. Através 
dela, poderão se conhecer, trocar mensagens 
através de e-mail, e discutir assuntos de seu 
interesse, além de explorarem o potencial da 
Internet e seus recursos. 

A interface deve, conforme o contexto, 
se adaptar ao usuário. A adaptabilidade de um 
sistema diz respeito a sua capacidade de 
reagir  conforme as necessidades e 
preferências do usuário para que não haja 
efeitos negativos sobre o usuário 
(adoecimento) [17]. Para que isso aconteça se 
faz necessário o envolvimento do usuário no 
projeto, que deve ser levado em consideração 
na analise, concepção, projeto, 
desenvolvimento, implantação e revisões do 
sistema, [17]. 

Não existe uma definição única para a 
prática participatória  ou (participatory design - 
PD) que satisfaça a todos os pesquisadores e 
praticantes deste campo. Uma definição 
possível é de que se trata de um projeto onde 
o usuário final contribui para o 
desenvolvimento e o ciclo de vida do software, 
através de suas perspectivas e necessidades 
(Muller et al, 1997).  

A equipe de projeto que adota um 
enfoque centrado no usuário, deve ter em 
mente três tipos de envolvimento (LabiUtil, 
2001): 
• Informativo: quando o usuário é visto 

como fonte de informação;   
• Consultivo: quando o usuário  e 

consultado  para verificar e emitir 
informações e opiniões sobre as decisões 
do projeto; 

• Participatório: Forma mais elevada de 
envolvimento, com a transferência de 
poder decisório para o usuário,  na 
validação e exploração das características 
da futura interface. Muito importante para 
a auto-estima do usuário e pode ser 
determinante para o sucesso da interface. 

Os autores deste artigo  consideram o PD, 
como processo  de cooperação  entre 
projetistas e usuários para a realização de 
IHC. 
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Acredita-se que em um projeto 
participatório, deve-se ter uma noção global do 
processo de vida (ontologia)  do  idoso, 
contextualizando-os através de sua realidade 
individual, social, cultural e histórica. 

A etapa informativa do levantamento 
sobre os idoso, baseou-se na experiência da 
geriatria, e também em levantamentos 
estatísticos sobre a realidade do idoso no 
Brasil. 

Na fase consultiva, foi realizada uma 
entrevista semi-estruturada, que foi precedida 
por uma breve de demonstração da leitura de 
um texto sendo realizada pelo  computador. 

Também foi utilizada a escala de 
dependência de Katz pois desejava-se 
correlacionar algum grau de restrição funcional 
no dia-a-dia dos idosos com os depoimentos 
colhidos na oficina. 

Para proporcionar a interação através 
de comandos de voz foi utilizado o software 
IBM ViaVoice versão Standard. A intenção da 
equipe foi usar softwares disponíveis no 
mercado para que o ambiente desenvolvido 
pudesse ser reproduzido com facilidade. Tal 
escolha também considerou fatores 
econômicos, uma vez que o grupo que 
realizou o experimento não possui apoio 
financeiro de agências de fomento. 

O ViaVoice Standard é um programa 
de reconhecimento de fala contínua. Isto 
significa que você falar sem fazer pausa entre 
as palavras que estas serão reconhecidas 
corretamente.  

A estrutura é baseada em uma série 
de comandos que seguem o mesmo padrão 
de comandos do teclado e do mouse. Para 
que o software possa reconhecer o timbre de 
voz do usuário, é necessário realizar uma 
etapa de customização para a criação de um 

modelo pessoal de voz, exigindo um esforço 
de adaptação do usuário.  

Outra função importante e prática é a 
leitura automática de textos escritos 
disponíveis na tela. O software realiza a leitura 
respeitando os sinais de pontuação de forma 
razoável e até realizando entonação.  

A oficina foi realizada em um 
escritório, onde foram colocados dois 
microcomputadores, um deles conectados a 
Internet. A medida que o usuário interagia com 
a máquina, o outro computador dotado de uma 
câmera filmadora gravava o processo de 
interação dos usuários, como ilustra a (figura 
1).  

Os participantes foram duas mulheres 
e dois homens com idades variando de 54 a 
84 anos, heterogêneos no que tange o 
conhecimento específico de informática, 
porém manifestando o desejo de conhecer 
mais profundamente o computador e a 
Internet. 

A dinâmica da oficina consistiu de uma 
explicação prévia do funcionamento dos 
dispositivos de entrada (mouse e teclado) para 
a edição de textos. Nesta etapa, a realização 
de exercícios de psicomotricidade auxiliaram 
decisivamente na melhoria da qualidade de 
interação dos idosos, servindo para superação 
dos obstáculos existentes no uso do mouse e 
do teclado. Este fato inclusive auxiliou a 
reforçar a auto-estima dos idosos. 

Após essa etapa, foi sugerido a 
realização destas mesmas tarefas, utilizando o 
ViaVoice como o principal dispositivo de  
entrada de dados. Ambos processos foram 
realizados através de ensaios de interação 
onde o processo de interação dos usuários 
foram filmados, conforme ilustra a figura 2.  

Resultados  
 
Na fase participatória, organizou-se uma 

oficina envolvendo quatro idosos.Inicialmente 
percebeu-se que a etapa participatória não poderia 
ser desenvolvida de forma a transmitir o poder 
decisório para o usuário. O público-alvo neste caso 
(idosos), não estavam ambientados aos recursos 
que foram utilizados, e por isso não tiveram 
condições de indicar as soluções mais adequadas. 
No entanto, compreenderam qual o objetivo final do 
ambiente que está sendo proposto, e com isso 
auxiliaram na definição dos indicadores. 

Alguns depoimentos: BBMR: 70, 
masculino, separado, Katz: “a” (independente). 
“Me sinto realizado e ativo, não sinto 
dificuldade mas, a minha visão dificulta meu 

acesso ao banco eletrônico e eu fico 
dependente de outras pessoas para executar  
tarefas como gerir a minha conta bancária. Em 
relação ao ditado a gente pode voltar atrás e 
corrigir, tenho vontade de escrever um livro, 
acho bom ter uma boa dicção, é um 
treinamento, não vejo dificuldade com a fala, a 
tarefa é mais rápida. Quanto à função de 
leitura depende do tom de voz, serve para 
estudar e também como companhia”.  

DRS: 62 anos masculino, casado, 
funcionário público aposentado. Não refere 
problemas de saúde, Katz: “a” (independente). 
“Me sinto bem no dia-a-dia, não tenho contato 
com o computador, me aposentei antes que 
ele chegasse à empresa. 
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Assuntos abordados nos depoimentos 
 (Tópicos que foram coletados pelo 
entrevistador) 

-Iniciais do Nome 
- Sexo 
- Idade 
- O(A) sr(a) se sente integrado(a) no mundo 
em que vive? 
- Você se sente realizado(a) no seu dia-a-
dia? 
- Você sente dificuldade de se comunicar 
com outras pessoas, ler um livro, ou 
escrever uma mensagem? Por que? 
- O(A) que o(a) sr(a) acha de ditar textos 

para o computador? (enviar mensagem, 
ler cartas ou livros). 

- Há problemas com o fato de que a dicção 
deve ser pausada e bem articulada para o 
bom funcionamento do software? 

- - O que o(a) sr(a) acha de ouvir textos 
através do computador? (receber 
mensagens, notícias). 

- Quais são os assuntos do seu interesse? 
- Você gostaria de conversar desses 
assuntos com outras pessoas que residem 
em outras regiões (cidades, estados ou 
países)? 
- Você gostaria de aprender a realizar essas 
atividades através do computador? 

Escala de Katz para dependência: 
 
A. Independência para se alimentar, 
continência, movimentar-se, ir ao banheiro, 
vestir-se ao tomar banho. 
B. Independência em todas as funções, à 
exceção de uma função. 
C. Independência em todas as funções, à 
exceção de banho e uma outra função. 
D. Independência em todas as funções, à 
exceção de banho, vestir-se e outra função. 
E. Independência em todas as funções, à 
exceção de banho, vestir-se, ir ao banheiro e 
uma outra função. 
F. Independência em todas as funções, à 
exceção de banho, vestir-se, ir ao banheiro, 
movimentar-se e uma outra função. 
G. Dependente em todas as seis funções. 
H. Outras dependências em pelo menos 
duas funções, mas classificáveis com  C,D, 
E e F. 
 

Quadro 1 – Instrumentos para coleta de indicadores 
 

 

 
 

Figura 1 e 2: Processo de interação com 
equipamentos 

 

 
Não gostaria das funções apresentadas nem 
do ditado nem da leitura, é impessoal, No 
campo profissional pode ser mais útil. A gente 
é mais fluente falando”. 

LK: 73, feminina, viúva, Katz: “a” 
(independente). ”Posso ouvir mensagens e 
textos para melhorar minha cultura, é muito 
bom para estudar” 
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Fig 3: Visão do ambiente da oficina 
 
 
Percebeu-se também, que a utilização 

dos comandos de voz pré-definidos do IBM 
Via-Voice Standard não seriam suficientes 
para proporcionar a interação desejada no 
ambiente que se deseja construir.  

Enfim, o valor que a sociedade atual 
devota ao computador foi entendido pelos 
idosos e houve um sentimento positivo de 
apropriação da ferramenta. O grau de 
concentração, aqui entendido como vivência 
plena do presente foi muito intenso e 
demorado. Ao final da oficina foi realizada uma 
votação para a escolha do nome do ambiente. 
O nome escolhido foi Nossa Idade. 
 
Protótipo do Ambiente Nossa Idade 
 

O protótipo do ambiente Nossa Idade, 
baseou-se nos indicadores coletados nas 
etapas informativa, consultiva e nos ensaios 
de interação. Foi definida uma importância 
primordial ao fator usabilidade, definido por 
Nielsen [18] como sendo um conceito  
multidimensional que envolve questões como 
facilidade de aprendizado, eficiência, 
facilidade de memorização, baixa taxa de 
erros e satisfação do usuário. 

O projeto foi concebido a partir de uma 
abordagem heurística [19]. 

Uma vez que a tecnologia para 
reconhecimento de comandos de voz está 
disponível, definiu-se o ambiente sem se estar 
preso as características de nenhum software 
específico para esta tarefa.  

Concebeu-se um software que 
hipoteticamente dá apoio ao ambiente Nossa 
Idade, realizando a leitura de textos na tela, e 
reconhecendo frases faladas. Estas frases 
podem ser customizadas, ou seja, definidas 
pelo usuário do ambiente e associadas a 
ações específicas do computador. 

O ambiente é composto dos seguintes 
módulos: 
• Principal: Contém informações gerais e as 

instruções de utilização do ambiente; 
• Cadastro: Consulta de outros usuários do 

ambiente e inserção dos dados pessoais; 
• Correio: Elaboração e recepção de 

mensagens de correio eletrônico. 
O Design do ambiente considerou a 

utilização de características adequadas para 
pessoas idosas. Ele oferece a possibilidade de 
escolher o tamanho da fonte (letra) que será 
exibida. Usuários especiais são estimulados 
pelos computadores a realizarem  tarefas que 
seriam difíceis com a tecnologia tradicional, 
que as informações on-line oferecem muitos 
benefícios em comparação as informações 
impressas [4]. É fácil para pessoas com 
problemas visuais aumentar o tamanho da 
fonte, e a conversão de texto para fala para 
usuários com problemas visuais funciona bem 
melhor para texto on-line do que impresso. 

Além disso, foram utilizados pouco 
texto e cores suaves e contrastantes, para 
permitir que o usuário com alterações visuais 
consiga identificar adequadamente os itens da 
tela. Estas características reforçam a 
adaptabilidade do ambiente que também pode 
ser usado através de teclado e mouse, porém, 
o funcionamento desejado é a leitura 
automática dos textos das páginas do 
ambiente e a interação através de comandos 
de voz. A figura 3 ilustra a tela de abertura do 
ambiente. 
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Figura 3 – Tela de abertura do ambiente 
Nossa Idade 

Os textos foram construídos para 
serem escutados pelos usuários. Isto 
influenciou significativamente no conteúdo das 
mensagens. Por exemplo, ao entrar em no 
módulo Correio, a primeira frase do módulo é 
“você está no módulo correio”, conforme 
ilustra a figura 4. 

 
Figura 4 – Textos voltados a escuta pelo 
usuário. 

 
Buscou-se manter a homogeneidade 

em todos os módulos do ambiente. Ao entrar 
em um módulo qualquer, o comportamento é o 
mesmo: o usuário escuta o texto que compõe 
o módulo e o sistema entra em um estado de 
espera, aguardado um comando de voz 
proferido pelo usuário. Esta característica 
favorece também o controle explícito do 
processo de interação. 

As orientações que auxiliam na 
condução do usuário durante a navegação 
também estão presentes no texto, pois 
deverão ser lidas. A figura 5 ilustra algumas 
destas mensagens. 

 

 
Figura 5 – Orientações para auxiliar na 
condução do usuário pelo ambiente. 
 

Pensou-se que o software de leitura 
poderia ser capaz de salientar palavras 
escolhidas com uma entonação de voz 
diferente, para auxiliar o processo de 
acompanhamento da leitura. 

Para isso foram criados também 
indicadores no texto que informam ao software 
que está fazendo a leitura automática dos 
textos os momentos onde ele deve dar ênfase 
na entonação da voz, para diferenciar trechos 
de texto. A Figura 6 ilustra o detalhe do 
indicador de ênfase que é representado pelo 
símbolo <e>. 

 
Figura 6 – Detalhe do indicador de ênfase. 

 
Os comandos de voz foram 

concebidos de acordo com as tarefas 
disponíveis em cada módulo. Também foram 
criados comandos gerais para acessar a um 
módulo, sair de um módulo, repetir, 
interromper e reiniciar a leitura de um texto. 

Cada módulo apresenta orientações 
ao usuário sobre os comandos de voz 
disponíveis para realizar as tarefas. Isto auxilia 
a compreensibilidade, uma vez que o usuário 
pode entender os comandos de voz 
relacionados a cada uma das tarefas 
executadas, a medida que utiliza o ambiente. 
Esta característica visa evitar uma sobrecarga 
cognitiva relacionada a memorização dos 
comandos reduzindo a carga de trabalho do 
usuário. 

Porém, a repetição freqüente dos 
comandos tende a se tornar desagradável 
para usuários que já estão acostumados com 
o ambiente. Nesse caso, estes podem 
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interromper a leitura das páginas a qualquer 
momento através da frase “Pausar Leitura”, 
favorecendo o controle explícito da interação.  

A lista dos comandos e módulos 
onde eles funcionam é apresentada na 
tabela 1. 

 
 
 
 
 

 
Comando de Voz Módulo onde funciona Descrição 
Repetir leitura Todos Repete a leitura da página atual 
Pausar leitura Todos Interrompe a leitura no ponto onde foi 

solicitado 
Reiniciar leitura Todos Reinicia a leitura do ponto onde ela foi 

interrompida 
Ajustar letra Todos Ajusta o tamanho da fonte (letra) 
Imprimir Comandos Todos Imprime a lista com os comandos de voz 
Entrar Principal Todos Entra no módulo principal 
Entrar Cadastro Todos Entra no módulo Cadastro 
Entrar Correio Todos Entra no módulo Correio 
Terminar Sessão Todos Encerra qualquer módulo do ambiente 
Ver usuários Cadastro Mostra os dados dos usuários cadastrados 

um a um. 
Inserir dados Cadastro Permite a inserção dos dados pessoais. 
Enviar Mensagem Correio Inicia a elaboração de uma mensagem de 

correio eletrônico. 
Ler Mensagem Correio Realiza a leitura das mensagens de correio 

eletrônico 
Tabela 1 – Lista de comandos de voz do ambiente NOSSA IDADE 
 
As atividades mais críticas como, o 

preenchimento de formulários e dos dados 
relativos ao e-mail não foram projetadas, pois 
ficariam limitadas aos recursos da linguagem 
HTML que são totalmente orientados a 
interação através de teclado e mouse.  

O ambiente que está se propondo 
visa criar uma alternativa para as formas de 
interação que foram projetadas para uso do 
teclado e substituí-las por formas adequadas 
ao uso de voz. Para isso, esta pesquisa 
demanda um envolvimento e aprofundamento 
maior,  previsto para a continuidade deste 
trabalho. 
 
 
 Conclusões  

O uso de comandos de voz facilita a 
acessibilidade aos recursos computadorizados 
por pessoas que sofrem de alterações de 
saúde, tais como: catarata, presbiopia, 
glaucoma, Parkinson, artrites, artroses, 
paralisias, DORT (doença ósteo-muscular 
relacionada ao trabalho), surdez completa ou 
não.  

A oficina realizada pela equipe 
demonstrou que algumas formas de IHC foram 
facilitadas. O reconhecimento de voz para 
escrita de textos permitiu que pessoas sem 
experiência com um teclado e mouse, ou  
 

 
 
mesmo com dificuldades que impeçam a sua  
utilização, pudessem escrever textos. 

Notou-se que através do projeto 
participatório, o usuário e a equipe de projeto 
puderam refletir sobre suas perspectivas e 
necessidades em relação a interface do 
ambiente.  

Identificou-se a ausência de software 
no mercado que permita  a customização de 
comandos de voz a associação destes 
comandos com tarefas na máquina.  

Uma questão a ser discutida e 
aprofundada é o fato de que as interfaces 
baseadas em comandos de voz disponíveis no 
mercado, copiam ações realizadas através de 
teclado e mouse, mesmo com a possibilidade 
de os comandos serem realizados através de 
voz. 

 Por várias vezes o usuário tem a 
necessidade de pronunciar comandos como 
“selecionar linha”, “recortar isso”, “colar isto”, 
as quais estão relacionadas com ações 
normais feitas pelo teclado e mouse. 

 Isto permite afirmar que o usuário 
especial, deve aprender o padrão de utilização 
do computador na execução da tarefa, para 
posteriormente realizá-la através de recursos 
falados. Não esta sendo levado em conta que 
se pode gerar alternativas  mais eficazes por 
meio da customização de interfaces e 

CBIS’2004 1295

Anais do IX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde



 9 

dispositivos. Porém, com um novo paradigma 
de IHC, interagir por meio de comandos de 
voz, muitas destas tarefas devem ser 
repensadas. As interfaces faladas devem abrir 
novas perspectivas de utilização dos 

computadores e derivados em geral, 
favorecendo a utilização de usuários especiais 
e com isso reduzindo o grau de dependência 
dos mesmos. 
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Introdução 
 

A inteligência Artificial, de uma visão 
informal, fornece mecanismos para resolver 
problemas, que de certa forma, imitam a 
inteligência do ser humano [1]. 

Uma de suas aplicações são os Sistemas 
Especialistas (SE) que tratam da resolução de 
problemas num domínio específico [2]. Os SE 
vêm sendo explorados em diversas áreas, tais 
como, engenharia, matemática, direito e com 
grande destaque na medicina. 

A lombalgia, caracterizada como 
condição mórbida regional, apresenta-se como a 
doença mais freqüente no homem, após o 
resfriado comum. É identificada como a causa 
mais freqüente de limitações em adultos com 
menos de 45 anos [3]. 

Devido aos fatos mencionados, e à 
dificuldade de diagnosticar sinais e sintomas 
decorrentes da lombalgia, foi desenvolvida uma 
base de conhecimento probabilístico para o 
diagnóstico etiológico. 

Nos últimos anos, percebeu-se que os SE 
poderiam ser aplicados à educação na tentativa 
de transmitir conhecimento ao aluno, já que 
proporcionam um ambiente que facilita o 
processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, o presente artigo propõe 
a validação interna da base de conhecimento e o 
desenvolvimento do SÉLO - Sistema Especialista 
Probabilístico de Apoio ao Ensino do Diagnóstico 
Etiológico de Lombalgia - bem como abordar 
aspectos educacionais, de acordo com critérios 
pedagógicos e ergonômicos. 

 
Metodologia 
 

O desenvolvimento do SÉLO foi constituído 
das seguintes etapas: Validação da Base de 
Conhecimento do Sistema, Modelagem do 

Sistema, Projeto Pedagógico, Projeto Ergonômico 
das Telas, Elaboração do Módulo de Ajuda e 
Fluxo de Informações, e Resultados Obtidos, os 
quais são descritas a seguir. 

 
Validação da Base de Conhecimento do Sistema 
 

Procurou-se analisar na base de 
conhecimento a sensibilidade, especificidade, 
valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo 
negativo(VPN) e razões de verossimilhança. No 
caso doença Atrite (A) os resultados foram os 
seguintes: Sensibilidade 100%, Especificidade 
100%, VPP 100%, VPN 100 %. 

 
Modelagem do Sistema 
 

A linguagem de modelagem é a notação 
utilizada para expressar projetos. No 
desenvolvimento do SÉLO foi utilizado UML - 
Unified Modeling Language e os diagramas 
desenvolvidos foram: diagrama de caso de uso e 
diagrama de classe. 

 
Projeto Pedagógico 

 
Como o SÉLO apresenta um propósito 

educacional, visa auxiliar o acadêmico do Curso 
de Medicina da UNESC no processo de 
aprendizado de lombalgia, utilizando recursos da 
Inteligência Artificial. A filosofia pedagógica 
adotada no curso é a construtivista, e por esse 
motivo, também adotada para o desenvolvimento 
do sistema.  

Em sua construção procurou-se 
possibilitar ao usuário/acadêmico um ambiente 
rico em informações de fácil navegabilidade e 
com o mínimo de obstáculos que viessem a 
impedir a construção do conhecimento no 
processo de aprendizagem. 
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A concepção construtivista valoriza o 
aprendizado por descoberta. O aluno é quem 
interage com o ambiente de aprendizado e 
escolhe o ritmo com que esse aprendizado se 
dará. As respostas geradas pelo sistema não 
devem portanto estar prontas. 

 
Projeto Ergonômico das Telas 

 
A interface de um sistema não deve ser o 

foco de seu desenvolvimento, porém, para um 
software educacional, a interface representa um 
dos aspectos primordiais no aprendizado 
almejado ao acadêmico. Para que o software 
corresponda às expectativas do usuário, alguns 
critérios ergonômicos devem ser respeitados. 

Os critérios utilizados na construção do 
SÉLO foram os seguintes: características 
pedagógicas, facilidade de uso, características de 
interface, adaptabilidade, documentação. 

 
Elaboração do Módulo de Ajuda 

 
O módulo de ajuda foi escrito com o 

auxílio do especialista em lombalgia contendo 
definições, sinais e sintomas referentes as seis 
patologias diagnosticadas pelo sistema, além de 
descrever formas de tratamento. 

 
Resultados 

 
O SÉLO é composto por uma tela 

principal que agrega todas as informações do 
sistema. Por meio da manipulação dos 
componentes utilizados na confecção do sistema 
foi possível agrupar todas as informações, 
obtendo-se diversas telas sem necessariamente 
criar uma nova janela, o que pode facilitar a 
utilização pelo usuário final do sistema, neste 
caso, os acadêmicos do Curso de Medicina da 
UNESC. 

Conforme o usuário informa os dados ao 
sistema objetivando estabelecer um diagnóstico, 
pode-se visualizar a qualquer instante como 
determinada evidência influencia as demais 
existentes. Na parte inferior de todas as guias 
existe um quadro contendo todas as hipóteses 
diagnósticas calculadas. 

O software foi avaliado tanto por 
especialistas da área pedagógica, quanto médica. 

A opinião da especialista da área 
pedagógica com relação ao SÉLO, é positiva. Foi 
observado que o sistema oferece condições para 
o aluno construir seu conhecimento num 
processo de aprendizado. As respostas 
mostradas ao usuário não devem ser acabadas, 
pois dessa forma o mesmo não terá chance da 
avançar no seu aprendizado. Logo, o sistema 
atingiu os objetivos previstos conforme a 
concepção construtivista. Mesmo um usuário que 
não tenha um conhecimento pré-existente sobre 
lombalgia, poderá utilizar o sistema e apreender 
com ele. 

Do ponto de vista médico, o especialista 
analisou o sistema e demonstrou-se satisfeito 

com os resultados. Sua opinião é a de que o 
SÉLO apresenta uma interface agradável ao 
usuário/acadêmico. Todas as informações da 
base de conhecimento anteriormente visualizadas 
no Netica, são mostradas por meio do sistema 
com melhor qualidade.  

 
Discussão e Conclusões 
 

As instituições de ensino estão mais 
conscientes do importante papel que o 
computador pode desempenhar no aprendizado 
de seus alunos, portanto, o desenvolvimento de 
ferramentas alternativas que auxiliem o aluno no 
processo de aprendizagem poderá ser uma área 
bastante promissora para profissionais da 
computação.  

Para o desenvolvimento do SÉLO, foi 
necessário trabalhar de forma interdisciplinar 
entre conhecimentos da Ciência da Computação, 
da Medicina e da Pedagogia. O trabalho conjunto 
entre essas áreas, resultou no projeto de um 
sistema especialista probabilístico que auxilia o 
acadêmico do Curso de Medicina no ensino de 
Lombalgia. 

Uma das propostas para que o SÉLO não 
seja apenas uma ferramenta de apoio ao ensino e 
diagnóstico médico, seria a construção de um 
banco de dados contendo informações a respeito 
do prontuário do paciente, podendo se tornar uma 
base de dados para pesquisa sobre algumas 
doenças lombares. 
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Resumo : Este artigo apresenta um método que permite que dependentes químicos em tratamento 
desenvolvam jogos de computador durante sessões de Terapia Ocupacional. Com este método, o paciente 
juntamente ao terapeuta e outros integrantes do grupo  desenvolve jogos utilizando o RPG Maker, dando inicio 
a um processo de comunicação não verbal a seu benefício, permitindo a externalização de sentimentos e 
pensamentos. Os resultados obtidos mostram que esse processo auxilia o dependente químico na 
conscientização e confronto de seus conflitos internos e suas dificuldades de realização, possibilitando a 
conciliação entre o mundo ideal e real. 
 
Palavras Chaves : jogos de computador, terapia ocupacional, dependentes químicos. 
 
Abstract : This article presents a method that allows that chemical dependents in treatment develop computer 
games during sessions of Occupational Therapy. With this method, the patient together to the therapist and 
other integrant ones of the group develop games using the RPG Maker, giving beginning to a process of not 
verbal communication its benefit, allowing the externalização of feelings and thoughts. The gotten results show 
that this ancillary proceeding the chemical dependent in the awareness and confrontation of its internal conflicts 
and its difficulties of accomplishment, making possible the conciliation between the ideal and real world.  
 
Key-words : games of computer, occupational therapy, chemical dependents. 
 
 
Introdução 
 

A conscientização pelo paciente de sua 
dependência pela droga é importante durante e 
após o tratamento. A ansiedade, dependendo do 
nível em que se encontra, poderá ser utilizada 
como mola propulsora de motivação, impulsionando 
o indivíduo a satisfazer suas necessidades e/ ou 
desejos. No caso do dependente químico a 
ansiedade poderá induzi-lo inconscientemente ao 
consumo da droga. 

A terapia ocupacional deve ser uma 
facilitadora de situações diversas que incluem o 
dependente e suas ações, e o auxiliam a 
experimentar novas formas de ser e se relacionar 
com objetos, pessoas e consigo mesmo [1].  Este 
ambiente, chamado “setting terapêutico”, é um 
misto entre extrema organização e atrapalhação, 
cabendo, desarticulações, estruturação e criação. 
Neste momento inicia-se um processo de 
comunicação não verbal através da ação. O 
paciente externaliza assim seus sentimentos e 
pensamentos. Durante este processo ocorre 
também a conscientização das perdas e dos 
recursos disponíveis, ou seja, a possibilidade de 

encontrar formas diferentes para se expor, 
possibilitando o confronto com recursos internos, os 
quais o dependente químico muitas vezes não 
imagina possuir e como conseqüência facilita a 
reflexão sobre perdas vividas durante o processo 
de intoxicação.  

Na terapia é importante que o dependente 
químico possa ter a oportunidade de viver em 
diferentes mundos, diferentes realidades e 
diferentes personagens. Como para um bom 
equilíbrio psíquico também é necessário que possa 
sublimar e viver suas próprias fantasias, ligadas 
aos seus desejos mais íntimos e secretos e 
expressá-los de forma saudável e aceitável em seu 
meio. Para tanto foi implementada uma ferramenta 
que torna fácil o desenvolvimento de jogos 
computadorizados por usuários que não são 
especialistas em computação [2].  
 
Materiais e Métodos  

 
Para realização deste trabalho foi necessária 

a implementação de um guia de comandos básicos 
e bibliotecas para que os pacientes elaborassem 
facilmente jogos e histórias. Para tanto utilizou-se  o 
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RPG Maker, o qual é um programa de criação de 
jogos de computador, de fácil acesso e que não 
exige experiência com programação, nem 
conhecimentos profundos de informática, só é 
preciso ter criatividade e montar seu jogo com os 
tiles (pedaços de chipsets), charas (personagens). 

O RPG Maker 2003 permite muitas opções: 
como a mudança de menus e conta com um 
database grande [3]. É possível escrever diálogos, 
colocar a música que quiser, criar até 5000 objetos, 
5000 tipos de magias e 5000 personagens 
diferentes, assim como definir as habilidades e as 
fraquezas dos atores. Entretanto os eventos não 
são apropriados às situações que o dependente 
químico pode querer retratar. 

Devido às necessidades dos usuários 
desenvolvemos a partir das situações cotidianas 
dos mesmos, bibliotecas com novos cenários, 
objetos, personagens e ações. 

As bibliotecas incluem cenários como, salas 
de hospitais (UTI, centro operatório, quartos, 
recepção, etc), objetos (camas hospitalares, 
remédios, injeções, comadres, etc), personagens 
(médicos, enfermeiros, outros pacientes, loucos, 
visitantes), e ações pré-programadas para os 
personagens.  

Para esse trabalho programamos as ações 
utilizando as estruturas de programação própria do 
RPG Maker tais como, condição, repetição, escolha 
e funções. Para que o ator principal interaja com os 
demais personagens e objetos de maneira 
diferenciada das encontradas no RPG Maker, como 
por exemplo mergulhar a cabeça na privada, subir 
nas paredes, balançar no lustre e etc, 
programamos funções selecionadas a partir de 
estruturas denominadas switchs. 

 
Resultados 
 

 
Fig 1 - tela do jogo desenvolvida durante 

sessão de T.O. 
 

Foi utilizado um computador PC Pentium 233 
MMX com 32 MB de RAM, 04 MB de vídeo e CD 
ROOM de 8 x e software do RPG Maker. 
 

 
Fig 2 – tela do jogo desenvolvida durante 

sessão de T.O 
 
A facilidade de criar jogos de computador foi 

testada com 10 grupos cada qual composto por 3 
pacientes em sessões de Terapia Ocupacional 
durante tratamento em regime de semi internação, 
em hospital dia. Todos do sexo masculino e faixa 
etária dos 17 aos 38 anos. Para a realização dessa 
atividade, os grupos foram formados por afinidades, 
e neste caso a dependência química é a afinidade 
mais importante entre eles. 

Inicialmente os pacientes foram orientados 
pela terapeuta ocupacional sobre o manuseio da 
ferramenta e estimulados a desenvolverem 
situações onde o personagem principal encontra 
desafios relacionados à patologia apresentada 
pelos mesmos. 

Um dos jogos elaborados espontaneamente 
durante as sessões utilizou como tema, a trajetória 
de vida de um dependente químico que pode 
escolher qual caminho quer para sua vida e, entre 
as opções estão: um cemitério, uma penitenciária, 
um manicômio e uma clínica de tratamento. Diante 
da escolha realizada, o personagem era orientado 
quanto a direção que deveria seguir para chegar ao 
local, sendo remetido a um cenário com 
características referentes ao local escolhido e 
submetido às conseqüências do mesmo. Na opção 
do manicômio, ao entrar o jogador não consegue 
realizar nenhuma ação se usar a lógica, a crítica, 
pois é como se fosse um mundo imaginário, sem 
regras, onde o personagem é remetido a cenários 
de extremas loucuras e idéias delirantes, como falar 
com seres alienígenas, existência de poderes 
sobrenaturais, conseqüentemente também chega 
ao “game over”, pois pela lógica não consegue 
realizar as tarefas e desafios. Já no caso da 
penitenciária, o jogador é remetido a um cenário 
onde o personagem esta preso por grades e 
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submetido a situações estressoras e, assim 
também chega ao “game over”. Resta ao 
personagem a opção pela clínica, onde o jogador 
tenta sobreviver à sua dependência e dar 
continuidade a sua história de vida. Percebeu-se 
que esta atividade não só desempenha papel na 
comunicação de sentimentos usando outros 
recursos que não a linguagem verbal, mas também 
possibilita que o resultado de sua atividade, 
produção, tenha um significado e, assim facilita a 
articulação do afeto e ação, do mundo subjetivo e 
mundo real. 

Durante esta atividade, o paciente/jogador 
que estiver descontente e não estiver disposto a 
expor suas fantasias e ansiedades perturba o jogo 
e o desenrolar da história, é logo identificado pelo 
grupo e descartado ou enquadrado [4]. 

Jogar leva o paciente/jogador naturalmente a 
uma comunicação mais espontânea. 

 
Discussão 

 
O processo de recuperação da dependência 

é lento, doloroso e repleto de obstáculos, portanto 
prever e criar formas lúdicas de lidar com esses 
obstáculos e limites é uma das alternativas de 
tratamento, no contexto da Terapia Ocupacional. 

Além da ambientação e da integração social 
junto aos colegas de grupo, a ferramenta posta à 
disposição dos pacientes permitiu a criação de seus 
personagens. Pois nesta atividade, o paciente/ 
jogador descarregou todos os seus sonhos, 
frustrações, desejos e ansiedades. 

O método apresentado neste trabalho 
proporcionou ao paciente/jogador imaginar, criar, 
destruir para reconstruir, através de cenas virtuais 
que remetem à realidade, com personagens e 
situações que despertam reflexões e críticas acerca 
de seu cotidiano. 

As situações imaginadas por cada paciente, 
que o personagem do jogo deve enfrentar em cada 
cenário foram facilmente implementadas com a 
ferramenta, pois puderam de forma espontânea e 
sem receios de serem discriminados, 
estigmatizados e/ou avaliados, expor suas 
vontades, extravasando suas necessidades, 
pensamentos e agressividades. 

 
Conclusão 

 
Através do desenvolvimento e utilização de 

jogos de computador pelo RPG Maker por 
pacientes dependentes químicos em sessões de 
Terapia Ocupacional foi proporcionado ao 
paciente/jogador o caminho à sua maturação em 
relação a sua dependência pela droga. Após 
experimentar diversas fantasias, diversas 

realidades, várias maneiras de ser e de fazer 
através de inúmeras situações e experiências, o 
paciente estará munido de um rico repertório de 
ações, pensamentos, reações, emoções no 
enfrentamento com o mundo real. Portanto a 
realidade será para este paciente/jogador um 
universo de múltiplas possibilidades, do que é 
possível e do que não é possível, identificando ao 
mesmo a condição de sair da posição “ eu + droga” 
para a posição de um indivíduo com limitações, 
mas com possibilidades de interagir criativamente 
para com o mundo. 
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Castro e Silva, Vinicius, 897
Cazura Xavier, Elziane C, 35
Charnovscki, Rafael, 703
Charnovscki, Rafael, 1262
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E. Engrácia Oliveira, Júlia, 219
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CBIS’2004 1306

Moro Barra, Claudia Maria Cabral, 754
MOTA, FRANCISCA ROSALINE LEITE, 1061
Moura, Anderson, 999
Mucheroni, Marcos Luiz, 860
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Silva, Meire, 1209
Silva, Meire, 1299
Silva Batista, Juliana, 1135
Silva Batista, Juliana, 1142
silveira pereira, aledir, 417
Sousa Oliveira, Marcelo Iury, 1059
Souza Martha, Amilton, 49
Sperandio, Dircelene Jussara, 360
Sperandio, Dircelene Jussara, 1100
Spirlandelli, Nayla Antonia, 877
Spressão, Meire, 512
S. Spalding, Luiz Eduardo, 401
Stroparo, Joelson Ricardo, 632
Tajra, Sanmya, 854
Targino de Azevedo Simões, Priscyla Waleska, 1275
Targino de Azevedo Simões, Priscyla Waleska, 1297
Teixeira Mendonça, Reginaldo, 671
Tolfo Silveira, Denise, 800
Tondo, Rosane, 45
TRICAI CAVALINI, LUCIANA, 206
Urtiga, Keylla, 186
Urtiga, Keylla, 969
Vale Dallora, Maria Eulália Lessa do, 502
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