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RESUMO 

 

A automação dos processos de trabalho em centro de diagnóstico por imagem, 

associada ao incremento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), tem 

viabilizado agilidade das rotinas nos serviços de saúde. Essa agilidade otimiza o 

acesso do paciente remotamente aos seus dados e informações radiológicas 

médicas (imagens e laudo) por meio da internet (OLIVEIRA; LEDERMAN; BATISTA, 

2014). Hoje, existe um problema que é a dificuldade no acesso pelo paciente dos 

dados no ambiente hospitalar. Com o intuito de resolver esse problema, este estudo 

oferece uma proposta por meio da criação de software que contemple 

funcionalidade pela web a ponto de proporcionar a automação no processo de 

acesso às imagens e ao relatório médico (laudo), produzidos no Centro de 

Diagnóstico por Imagem (CDI) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Os 

avanços e melhorias estão centrados na evolução do processo automatizado e 

informatizado tanto na produção do laudo como também na autonomia de acesso 

dos seus dados médicos (imagens e laudo) pelo próprio paciente. Para construção 

do software, foi realizada pesquisa bibliográfica fundamentada em artigos científicos 

publicados nos últimos dez anos. Utilizou-se também a modelagem unificada para 

montar a arquitetura do sistema (UML). Com a modelagem do software, observou-se 

uma otimização para acessos dos pacientes aos exames, reduzindo custo e 

agilizando o tratamento de saúde a ser realizado. Concluindo que em virtude do 

aumento significativo de pacientes, destinado ao atendimento no Centro de 

Diagnóstico por Imagem do HUOL a otimização do processo de acesso aos exames 

irá beneficiar o paciente e instituição.   

 

Palavras-chave: Modelagem. Telessaúde. Desenvolvimento de Sistema. Unifed 
Modeling Language (UML). PACS. 



 
 

ABSTRACT 

The automation of work processes in a diagnostic imaging center, combined with the 

increase in Information and Communication Technologies (ICT), has enabled the 

agility of routines in health services. This agility optimizes patient access remotely to 

their data and medical radiological information (images and report) via the internet 

(OLIVEIRA; LEDERMAN; BATISTA, 2014). Today, there is a problem that is the 

difficulty in patient access of the data in the hospital environment. In order to solve 

this problem, this study offers a proposal through the creation of software that 

contemplates functionality through the web to provide automation in the process of 

access to images and the medical report (report), produced in the Diagnostic Center 

by Image (CDI) of the Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Advances and 

improvements are centered on the evolution of the automated and computerized 

process both in the production of the report and in the autonomy of access of its 

medical data (images and report) by the patient himself. To build the software, a 

bibliographic research was carried out based on scientific articles published in the 

last ten years. Unified modeling was also used to assemble the system architecture 

(UML). With the modeling of the software, it was observed an optimization for 

patients accesses to the exams, reducing cost and streamlining the health treatment 

to be performed. Concluding. that because of the significant increase of patients, 

destined to the attendance at the HUOL Diagnostic Imaging Center, the optimization 

of the process of access to the exams will benefit the patient and institution. 

 

 

Keywords: Modeling. Telehealth. System Development. Unifed Modeling Language 

(UML). PACS. 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

 
 

A inovação e automação nos centros ou departamentos de diagnóstico por 

imagem, associadas ao surgimento da radiologia digital, evoluíram 

consideravelmente com o incremento da Tecnologia da Informação, o qual 

possibilitou o armazenamento e a distribuição de imagens e de laudos disponíveis 

para outras localidades em qualquer tempo (OLIVEIRA; LEDERMAN; BATISTA, 

2014). 

Considerando as pesquisas em diagnóstico por imagens, Martins (2014) faz 

um breve histórico dos primórdios dos exames de imagem, datados a partir de 1895 

com a descoberta acidental de uma energia que ficou conhecida como raio x, pelo 

físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen.  

O mesmo autor também esclarece que, a partir de 1948 tem-se os registros 

dos primeiros sinais de Ressonância Nuclear Magnética (RNM) e, em 1972, do uso 

dos primeiros equipamentos de Tomografia Computadorizada (TC). 

 De acordo com Contreras et al. (2014), uma pesquisa exploratória de caráter 

analítico realizada em diferentes fontes de bases de dados aponta para um processo 

de transformação e inovação tecnológica na área da Saúde, na qual a era da 

Informação em Saúde também ganha destaque no cuidado ao paciente para 

interpretação de exames, confecção de relatórios e resultados. 

Valente et al. (2015) corroboram acrescentando que o crescente suporte 

digital para imagens radiológicas contribuiu para um conjunto de desafios que 

possibilitou as várias implementações, entre estas pode-se destacar o Sistema de 

Comunicação e Arquivamento de Imagens Médicas – Picture Archiving and 

Communication Systems (PACS), o qual deixou de ser um mero repositório de 

imagem médicas, passando a ser entendido como ferramenta fundamental no 

contexto da telerradiologia e no Diagnóstico Assistido por Computador - Computer 

Aided Diagnostics (CAD). 

O Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens, tem sido 

frequentemente utilizado nas rotinas radiológicas por ser considerado uma excelente 

ferramenta, bem como um poderoso instrumento de didática de ensino e 

aprendizagem por possibilitar acesso compartilhado a distância das imagens, 
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usando o Sistema de Informação em Radiologia – Radiology Information Systems 

(RIS) e o Sistema de Informação Hospitalar – Hospital Information Systems (HIS), 

como dois sistemas de suporte para administração de dados, registro, emissão de 

laudos e outros documentos (OLIVEIRA; LEDERMAN; BATISTA, 2014). 

Entre 1989 a 1994, os métodos para uso da Linguagem de Modelagem 

Unificada – Unifed Modeling Language (UML) foram iniciados, porém somente a 

partir de 1990 surge uma perspectiva de teoria mais real voltada para orientação a 

objetos (MARTINS; DINIZ; SILVA, 2017). 

Rocha (2017) registra que, atualmente, a elaboração de sistema de software 

se apresenta como tecnologias complexas devido à grande variedade de 

ferramentas tecnológicas disponíveis, em que a técnica de UML representa uma 

metodologia inovadora e eficiente, por trazer uma solução prática e respeitada, 

aplicada a algumas ciências da tecnologia de software para demonstração do todo 

(composição) ou das partes (decomposição) de determinado sistema. 

Segundo Martins, Diniz e Silva (2017), a UML se beneficia do uso de alguns 

diagramas específicos para auxiliar na modelagem de sistemas computacionais, 

sendo esta uma característica da UML para o desenvolvimento e a interação das 

funcionalidades entre usuário e ambiente.  

De acordo com Sommervill (2011), a técnica de modelagem de sistemas pode 

ser entendida como uma sistemática de desenvolvimento de modelos ainda não 

palpáveis de um sistema, porém sugere e aponta para uma visão real desse mesmo 

sistema. Os métodos de modelagem quase sempre se utilizam de recursos gráficos, 

tomando como base as notações de Linguagem de Modelagem Unificada (UML).   

Por entender que os hospitais universitários federais necessitam acompanhar 

as atuais tendências de inovações tecnológicas em ambientes de saúde e 

proporcionar benefícios ao paciente, assim como ao ensino e a pesquisa em saúde, 

a inserção de tecnologias nessas instituições traz impacto social positivo. 

Evidenciamos também que o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) 

ocupa um lugar de destaque na assistência à saúde no estado, sobretudo, 

oferecendo uma assistência de alta complexidade aos usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Dessa forma, a assistência médica hospitalar oferecida, principalmente nos 

serviços de diagnóstico por imagem, é de grande importância pelo fato de o HUOL 

apresentar números estatísticos expressivos em internações hospitalares, consultas 
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médicas e cirurgias. Além disso, o hospital é habilitado pelo Ministério da Saúde 

como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACOM), em 

que os pacientes assistidos nessa linha de cuidado se beneficiam bastante com 

serviços médicos de imagens, disponibilizados no Centros de Diagnóstico por 

Imagem, em especial, nos serviços de Ressonância Nuclear Magnética (RNM) e 

Tomografia Computadorizada (TC) – <http://portalms.saude.gov.br>   

Hoje, existe um problema que é a dificuldade no acesso pelo paciente aos 

dados de diagnóstico por imagem no ambiente hospitalar. Com o intuito de resolver 

esse problema, este estudo oferece uma proposta por meio do desenvolvimento da 

modelagem de uma plataforma (software) que possibilite acesso pela web a ponto 

de proporcionar a automação no processo de acesso às imagens e ao relatório 

médico (laudo), produzidos no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL). Este trabalho possibilita o compartilhamento das 

imagens armazenadas no PACS aos profissionais médicos radiologistas do HUOL e 

também o acesso destas, de forma individualizada, pelo paciente que realizou seu 

exame no CDI. 

Entendemos que o novo método de acesso aos seus dados de saúde será 

um diferencial no atendimento ao usuário nesta instituição hospitalar e também da 

rede de saúde, além da possibilidade de adaptação para outras unidades 

hospitalares ligadas à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). 

As perspectivas são para alcance de resultados que irão impactar na 

agilidade do diagnóstico e no tratamento de saúde do paciente, pois a plataforma a 

ser implantada irá utilizar o sistema proposto de acesso às imagens e ao laudo de 

forma remota pelos médicos radiologista e pacientes, característica inovadora e de 

grande relevância social, considerando demanda expressiva de pacientes na 

procura dos serviços de diagnóstico por imagem. 

A organização e a otimização na logística de disponibilidades dos resultados 

dos exames, melhor dimensionamento de pessoal, redução dos custos com insumos 

médicos hospitalares e adequação de áreas físicas dentro do hospital também são 

benefícios substanciais na parte administrativa e gerencial das atividades do CDI, 

proporcionados pela implantação dessa tecnologia. 

Dessa forma além dos benefícios e melhorias descritas no parágrafo anterior 

existem outras, as quais se justificam pela viabilidade desta ferramenta estar em 

sintonia com a evolução do uso do Prontuário Eletrônico do paciente (PEP) nas 

http://portalms.saude.gov.br/
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instituições de saúde, sobretudo nos hospitais universitários federais que devem 

também empreender estratégias para promover segurança nos registros da 

assistência de saúde prestada ao paciente.   

 

1.1 Objetivo do trabalho 

 

Modelar uma plataforma remota de diagnóstico por imagem para pacientes e 

médicos radiologistas. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

 Realizar estudo sobre Linguagem de Modelagem Unificada (UML). 

 Estruturar a arquitetura de uma plataforma de imagens médicas, propondo 

um sistema para laudagem remota e acesso individualizado dos dados pelo 

paciente. 

 Contemplar um barramento para integração dos bancos de dados do PACS e 

MV2000. 

 Especificar os requisitos do sistema e seus diagramas.  
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Capítulo 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem por objetivo organizar em subseções alguns assuntos de 

forma metodológica, os quais irão facilitar o entendimento de temas relacionados, 

estabelecendo a seguinte ordem: 2.1 Inovação tecnológica e automação em Centro 

de Diagnóstico por Imagem; 2.2 Contribuições do Prontuário Eletrônico do Paciente 

e dos Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (S-RES); 2.3 Bases conceituais da 

telessaúde e telerradiologia no Brasil; 2.4 Linguagem de Modelagem Unificada e sua 

aplicabilidade nos projetos de sistemas computacionais; 2.5 Padrões de 

interoperabilidade úteis entre sistemas de comunicação em saúde. 

 2.1 Inovação tecnológica e automação em Centro de Diagnóstico por Imagem 

A descoberta do raio x ocorreu no final do século XIX, passando a ser 

utilizado para fins de diagnóstico no início do século XX. Esse recurso constitui um 

marco da medicina e alguns métodos de diagnóstico por imagem como tomografia 

computadorizada e ressonância nuclear magnética. O processo de automação da 

gestão dos hospitais contribui para controle dos estoques e, consequentemente, 

para redução dos custos com materiais e medicamentos. Devidos aos investimentos 

em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) representarem custos elevados 

com sua manutenção, a gestão destas é fundamental, além de permear as 

organizações na maior parte das inovações (CONTRERAS et el., 2014). 

Em seu trabalho, Martins (2014) destacou “o segmento da medicina 

Diagnóstica no Brasil”, o qual enfatiza que a expansão das TIC tem redesenhado a 

economia e a sociedade e se mostra uma força adicional na incorporação de 

tecnologias nos serviços de saúde auxiliar e diagnóstico por imagem, propiciando 

exames precisos e acesso a resultados com possibilidade de armazenamento em 

formato digital. 

A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) também faz 

referência ao uso das TIC em diversos contextos na área da saúde, entre eles, o 

processamento de imagens médicas, o uso da internet em saúde, a telemedicina e a 

padronização da informação em saúde, além de outras também de grande 
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relevância como o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) (SCHMITT; TRISKA, 

2014).  

Estes últimos autores seguem afirmando que a comunicação móvel associada 

à expansão da internet tem evoluído em vários segmentos, principalmente na saúde, 

possibilitando aos profissionais médicos terem acesso aos dados e às informações 

de seus pacientes a qualquer hora e de forma remota. 

De acordo com Oliveira, Lederman e Batista (2014), a radiologia digital é uma 

tecnologia que apresenta alto grau de confiabilidade dentro do ambiente hospitalar e 

fora dele deve atender todos os critérios de segurança da informação. Os sistemas 

de comunicação e armazenamento de imagem (PACS) têm sido uma ferramenta 

preferida em serviços de diagnóstico por imagem por possibilitar o resgate de 

imagem armazenada para posterior análise e documentação. 

Conforme Silva (2014, p. 65): 

 

A inovação em saúde tem sido definida como atividade de caráter 
cientifico, tecnológico, organizacional, financeiro ou comercial que se 
executa com o objetivo de obter produtos, processos tecnológicos e 
serviços totalmente novos ou melhorados de forma significativa. 
Considera-se que uma inovação tenha sido implementada se estiver 
aplicada à prática social ou se for usada dentro de um processo 
produtivo ou de determinados serviços [...]. A inovação é definida 
como resultado da introdução de novo conhecimento ou tecnologia 
econômica e socialmente útil. 

 

2.2 Contribuições do Prontuário Eletrônico do Paciente e dos Sistemas de 

Registro Eletrônico em Saúde (S-RES) 

 

O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) surge na perspectiva de fortalecer 

a comunicação e aperfeiçoar os registros de saúde dos pacientes dentro das 

instituições de saúde, contribuindo para o armazenamento das informações destes, 

por meio da construção de um banco de dados como parte de um sistema eletrônico 

de registro de saúde do paciente que guarda as informações da assistência em 

saúde do paciente ao longo de sua vida (LIMA et al., 2011). 

Conforme Lopes, Carvalho e Lahm (2016), o PEP é considerado um sistema 

eletrônico de armazenamento de informações do histórico clínico do paciente, 
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entendido como uma excelente ferramenta que contribui para segurança dos dados 

do paciente, registrados pelos profissionais de saúde. 

Almeida et al. (2016) corroboram afirmando que o PEP, além de ser uma 

excelente ferramenta para otimização dos registros eletrônicos em saúde e 

fortalecimento dos processos assistenciais, deve ser entendido também como um 

repositório de informações e dados sigilosos da interação de profissionais e seres 

humanos com valores, costumes e toda sua singularidade, principalmente, quando o 

PEP está inserido no ambiente acadêmico de ensino e pesquisa.   

Em um estudo prospectivo, Pompilio Júnior e Ermetice (2011) demostraram 

por meio de alguns indicadores preestabelecidos o grau de interação dos 

profissionais médicos com um sistema eletrônico de registros de informações de 

paciente (Prontuário Eletrônico do Paciente) e quais foram as implicações para o 

melhoramento das rotinas da instituição. 

Esses autores seguem destacando que o PEP trouxe qualidade e efetividade 

nos registros médicos sobre as informações do paciente pela otimização no 

processo de comunicação com evidências na melhora da legibilidade das 

informações, maior agilidade na localização do histórico do paciente, solicitações de 

forma on-line e, por fim, eliminação do papel. 

Almeida et al. (2016) também destacam que os registros de informações 

sobre o estado de saúde de pacientes datam de 3.000 a 2.500 a.C. Em 1897, em 

Massachussets, EUA, existe evidência de um prontuário médico com registro 

estatístico organizado. Já em 1910, o médico Americano Flexner contribuiu para a 

consolidação do prontuário médico por meio do seu relatório com ênfase na 

educação médica. No Brasil, o conceito de prontuário médico é materializado pela 

iniciativa da Profa. Dra. Lourdes de Freitas Carvalho da Faculdade de Medicina de 

São Paulo em 1944. Esta metodologia passou a ganhar importância em nível 

nacional através do Instituto Nacional de Previdência Social (INAMPS) e, em 

seguida, pelo colégio de ética médica. 

A Resolução CFM nº 2.056/2013 trata dos roteiros e anamnese dos registros 

médicos dentro do prontuário eletrônico (MARQUES, et al.  2016). 

Almeida et al. (2016) destacam que: 

 

O Conselho Federal de Medicina em 2003, conforme resolução nº 
1.638/2002, art. 1º, define o prontuário do paciente como um 
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documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais 
e imagens registrados, gerados a partir de fatos, acontecimentos e 
situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, 
de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação 
entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da 
assistência prestada ao indivíduo. 

 

 

O CFM também aprovou em 2002 a Resolução nº 1.639/2002 referente às 

normas técnicas sobre uso de sistemas informatizados para o acondicionamento e 

manuseio do prontuário médico com vistas na segurança do armazenamento, na 

transmissão e confidencialidade das informações de saúde dos pacientes 

(REZENDE et al., 2010). 

Para isso, a associação da informática na saúde tem proporcionado grandes 

benefícios. Lima et al. (2011) registram que esses sistemas além de terem se 

tornado uma excelente estratégia de expansão das tecnologias de informações em 

saúde, contribuem para otimização das tarefas e tempo empregado para realização 

destas. 

No entendimento de Pinto (2014), o PEP é uma evidência de registro 

eletrônico por meio de dados primários transformados em informações úteis para a 

gestão de serviços de saúde. 

Para estabelecer parâmetros de privacidade e confidencialidade das 

informações do paciente e sigilo profissional, o CFM e a Sociedade Brasileira de 

Informática em Saúde estabeleceram convênio de cooperação que visam medidas 

de segurança, entre elas, certificação dos sistemas de prontuário eletrônico, a qual 

estabelecem critérios de integridade da informação, cópia de segurança, 

privacidade, autenticação, auditoria, além da digitalização de prontuário (REZENDE 

et al., 2010). 

 

2.3 Bases conceituais da telessaúde e telerradiologia no Brasil 

 

A telessaúde no Brasil nasce nas universidades com a perspectiva de 

possibilitar o acesso ao cuidado de saúde de forma efetiva e eficiente em local mais 

próximo possível do usuário. A palavra telessaúde é entendida como sinônimo do 

termo telemedicina. Essa proposta surge em 2000 como estratégia de estado, 

articulando ideias entre os Ministérios da Saúde, Educação e Ciência e Tecnologia, 
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além do apoio da Rede Universitária de Telemedicina – RUTE e da Rede Nacional 

de Pesquisa – RNP (SILVA, 2014, p. 33, 34). 

Contreras et al. (2014) afirmam que a telemedicina se apresenta como uma 

metodologia audiovisual já consolidada em uso no Brasil, formalizada através da 

Resolução do CFM nº 1.643/2002. 

O uso de videoconferência tem trazido bons resultados, conforme já foi 

reconhecido pela Associação Médica Mundial (AMM), com garantia dos preceitos 

éticos legais no que se refere à privacidade e ao sigilo das informações. Essa 

modalidade de atenção às ações de saúde da população contribui na redução de 

desperdícios em relação aos modelos tradicionais de atendimento ao usuário 

(BATISTA et al., 2014).   

Entre 2011 e 2013 ocorre uma expansão e fortalecimento significativo dos 

pontos de telessaúde no Brasil por meio de incremento financeiro nesse tipo de 

tecnologia (SILVA, 2014, p. 34). 

Segundo Schmitt e Triska (2014), o diagnóstico a partir do compartilhamento 

de imagens médicas (telerradiologia) é uma atividade já regulamentada por meio da 

Resolução nº 1.890 do Conselho Federal de Medicina (CFM), possibilitando 

benefícios na praticidade ao acesso de imagens compartilhadas com destaque para 

acesso remoto e imediato a exames que podem ser decisivos no tratamento do 

paciente, assim como vantagens para pacientes que residem em comunidades mais 

simples e distantes das áreas metropolitanas, ao possibilitar acesso a médicos 

especialistas para análise de imagens ou outro tipo de avaliação.  

Além da telerradiolgia, no entendimento de aplicabilidade da telessaúde, Silva 

(2014, p. 33-34) também considera a teleconsultoria, o telediagnóstico, a tele-

educação e, por fim, a segunda opinião formativa, como subtemáticas inter-

relacionadas. Todas essas metodologias tecnológicas são percebidas como de alto 

impacto no alcance para esclarecimento de dúvidas sobre problemas de saúde de 

pacientes e usuários. 

 

2.4 Linguagem de Modelagem Unificada e sua aplicabilidade nos projetos de 

sistemas computacionais 

 

A Linguagem de Modelagem Unificada (do inglês Unified Modeling Language 

– UML) é uma linguagem gráfica para visualizar, especificar, construir e documentar 
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os artefatos de um sistema computacional orientado a objetos, a qual apresenta 

vantagens no desenvolvimento de programas de forma rápida, eficiente e efetiva, 

revelando a estrutura desejada e o comportamento do sistema, além de permitir a 

visualização e o controle da sua arquitetura, possibilitando melhor entendimento do 

sistema que está sendo construído para situações de gerenciamento dos riscos. 

A UML tem sido um modelo bastante preferido nas faculdades, assim como 

no meio industrial, no que se refere ao tempo de vida de um software, as 

características e especificações em UML se apresentam de forma a reproduzir um 

padrão já conhecido, o qual contempla três itens em uma classe: nome da classe, 

atributos da classe e métodos da classe (SILVA, 2015). 

A arquitetura geral da modelagem proposta foi baseada na Unified Modeling 

Language (UML) orientada a objetos, a partir da qual, conforme Parise (2014) os 

modelos de representação de contexto existentes orientados a objetos são 

considerados de fácil entendimento por possibilitar outros tipos de linguagem na 

representação de diagramas. 

 As técnicas de modelagem para construção de software atendem a requisitos 

planejados, possibilitando a criação de modelos que favorecem o entendimento e o 

comportamento da estrutura desejada no determinado sistema (SILVA, 2015). 

Assim sendo, os modelos orientados a objetos são essenciais em arquitetura 

de programação e adequação direta na implantação do sistema. 

 

2.5 Padrões de interoperabilidade úteis entre sistemas de comunicação em 

saúde 

 HL7 – O Health Level Seven é um padrão de comunicação de alto nível entre 

sistemas de saúde com excelente capacidade de interoperabilidade, sintática 

e semântica. O HL7 revolucionou o fluxo de trabalho em sistemas de saúde e 

o atendimento clínico que envolve transferência de dados e conhecimento 

entre profissionais de saúde e paciente, identificação de usuários, além da 

verificação de segurança e disponibilidade nos mecanismos de troca e 

estrutura de transferência de informações (ARAUJO; PIRES; PAIVA, 2014). 

 OpenEHR – É uma plataforma aberta de registro eletrônico em saúde que 

proporciona modelagem em nível de informação composta de classe e 

objetos e um segundo nível voltado a conhecimento (arquétipos). O primeiro 

nível está voltado para modelagem de objetos útil aos desenvolvedores, já o 
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segundo nível denominado de nível de conhecimento é direcionado aos 

profissionais de saúde na criação de conteúdos clínicos (PARISE, 2014). 

 DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) – O colégio 

americano de radiologia desde 1990 adota o padrão de imagem digital 

DICOM por considerar como um excelente protocolo de transferência e 

comunicação de imagens médicas e possui as funcionalidades de capturar, 

arquivar, transportar, processar e recuperar imagens médicas e informações 

do paciente, o que representa hoje impacto significativo nos cuidados em 

saúde (SHEN; CHI-HAU; CHEN, 2014). 

 HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) – É um protocolo de 

comunicação para distribuição de hipermídia referenciados por um 

Localizador Uniforme de Recursos - Uniform Resource Locator (URL), 

considerado um dos principais protocolos da internet, sendo fundamental o 

seu conhecimento. Ele envia solicitações e recebe respostas numa interação 

entre cliente e servidor, estabelecendo um cabeçalho para a referida 

interação entre cliente e servidor. Esse protocolo foi originado por meio do 

projeto World Wide Web com a finalidade de operar documentos hipertexto 

(EMER, 2014).    

 RIM – O Referencial Information Model é também um padrão que está 

direcionado para o compartilhamento de informações por meio de mensagens 

entre sistema de saúde. 
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Capítulo 3 

METODOLOGIA 

 

As seções seguintes deste capítulo descrevem e demonstram os 

procedimentos metodológicos utilizados desde da pesquisa bibliográfica, revisão 

sistemática realizada, demonstrando o caminho sistematizado e de forma ilustrativa 

sobre: as etapas do projeto; escopo do trabalho; principais estudos sobre uso da 

técnica de modelagem unificada; arquitetura geral da plataforma de imagens 

médicas; barramento de integração dos bancos de dados; funcionalidades do 

sistema exemplificando as mesmas através de alguns diagramas e ao final 

apresenta a construção do sistema proposto. 

 

3.1 Materiais e métodos 

 

Foram realizadas pesquisa bibliográfica e revisão sistemática da literatura 

fundamentadas na análise de artigos científicos, teses de mestrado e doutorado dos 

últimos 10 anos. As principais bases de dados consultadas na internet foram Scopus 

Elsevier e a Scientific Electronic Library Online (Scielo), utilizando as seguintes 

palavras-chave: modelagem; telessaúde; desenvolvimento de sistema e PACS. 

Foram utilizados os artigos considerados de maior relevância publicados na língua 

inglesa, portuguesa e espanhola entre os anos de 2007 a 2017. 

Fonte: Próprio autor 

Figura 1 – Etapas do projeto 

 



26 
 

A figura anterior descreve as etapas do projeto contemplando o escopo do 

trabalho, seguindo com a revisão sistemática da literatura, consolidando o estado da 

arte para aprofundamento do tema, usando técnicas de modelagem unificada para 

construção da plataforma, assim como viabilizando a arquitetura geral da 

modelagem e do sistema a ser implementado. 

O esquema a seguir apresenta o escopo das partes consideradas no trabalho 

dentro da estrutura de funcionamento do Centro de Diagnóstico por Imagem do 

Hospital Universitário Onofre Lopes, tomando como base a ideia para a construção 

da modelagem de uma plataforma de diagnóstico por imagem para profissionais e 

usuários de saúde do HUOL, que envolve o serviço de Tomografia Computadorizada 

(TC), Ressonância Nuclear Magnética (RNM), Sistema de Comunicação e 

Arquivamento de Imagens Médicas (PACS), além do sistema e edição de laudos da 

instituição e a internet. 

A figura que segue ilustra o escopo do trabalho. 

 

 
Fonte: Próprio autor 

 

3.1.1 Uso da técnica de modelagem unificada para construção da arquitetura 

de uma plataforma de imagens médicas  

  

 O aprofundamento do estudo em modelagem foi subsidiado a partir das 

produções científicas apresentadas a seguir: uma Arquitetura de Sistemas de 

Figura 2 – Escopo do Trabalho 
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Informação denominada Ferramenta de Alinhamento Negócio/Sistemas de 

Informação apresentada por Vasconcelos et al. (2016), na qual demonstra a 

preponderância de uma Arquitetura dos Sistemas de Informação (ASI) com 

alinhamento entre as realidades do negócio e das tecnologias e sistemas de 

informação de uma organização. Já Silva (2015) em sua dissertação de mestrado, 

intitulada Uma extensão da UML para Modelagem de Contexto, fundamentar uma 

proposta de uma extensão da UML para modelagem de contexto com o objetivo de 

permitir uma representação e validação dos aspectos fundamentais do contexto, 

reforçando a potencialidade de comunicação mais efetiva em decisões de projetos 

direcionados para sistemas. Não obstante, Parise (2014) formula uma arquitetura 

baseada em web services para apoio à correta execução das recomendações 

médicas pelo paciente, com a intenção de facilitar a administração de 

medicamentos, considerando o contexto do paciente e as variáveis de tempo e 

localidade, garantindo fidelidade e interoperabilidade de módulos baseados em web 

services e HL7.  Araújo, Pires e Paiva (2014) fundamentam de forma brilhante a 

“Adoção de padrões para Registro Eletrônico em Saúde no Brasil”, em que 

apresenta um excelente estudo sobre os principais padrões e terminologias 

mencionados na Portaria nº 2.073, de 31 de agosto de 2011, que são o HL7 e o 

CDA, o modelo de arquétipos da Fundação OpenEHR e ISO 13606-2, a TISS e o 

DICOM, e as terminologias SNOMED-CT, LOINC e CID-10.  

Grande contribuição para uma melhor fundamentação teórica também 

aconteceu por meio dos excelentes e elucidativos trabalhos sobre a complexibilidade 

da UML e seus diagramas, evidenciados por Martins, Diniz e Silva (2017), com a 

finalidade de apresentar todos os diagramas de uma modelagem, os quais possuem 

enorme relevância no desenvolvimento de alguns programas computacionais, pois 

geralmente a técnica de modelagem contempla uma representação gráfica na 

apresentação de modelos e componentes de software. Em sintonia com a produção 

anterior, Rocha (2017) foi muito feliz ao apresentar a construção completa de um 

caso de uso com a utilização da UML, tipo de PHP e padrão MVC. Essa produção 

traz, de forma prática e didática, a construção de um caso de uso na perspectiva de 

atender aos desenvolvedores de SI, o qual poderá servir de suporte para construção 

de outros sistemas maiores. 
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A construção da arquitetura de uma plataforma para laudagem remota pelos 

médicos radiologistas, assim como acesso as imagens e o laudo pelo paciente, foi 

pensada para atender às necessidades identificadas no Centro de Diagnóstico por 

Imagem (CDI), especificamente, nos serviços de Tomografia Computadorizada (TC) 

e Ressonância Nuclear Magnética (RNM), do HUOL, considerando que será 

automatizado todo o processo de produção e disponibilização da imagem e laudo ao 

paciente pela internet. 

Fonte: Próprio autor 

 

 

A figura anterior destaca a arquitetura geral da plataforma e sua relação com 

os bancos de dados e também alguns métodos em diagnóstico por imagem que 

estarão fazendo parte desse arcabouço dos serviços em diagnóstico por imagem do 

CDI, com destaque para as imagens de Tomografia Computadorizada (TC), 

Ressonância Nuclear Magnética (RNM), Sistema de Comunicação e Arquivamento 

de Imagens Médica (PACS) e Sistema MV2000. 

A arquitetura anterior a ser implantada precisará de um período para 

avaliação e validação do sistema, além de integração dos bancos de dados 

envolvidos, estas etapas poderão ser desenvolvidas posteriormente, esse 

Figura 3 – Arquitetura geral da plataforma de diagnóstico por imagens 
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detalhamento está descrito na seção de discussão dos resultados que trata do 

barramento de integração dos bancos de dados. 

 

3.1.2 Evidenciando um barramento para integração dos bancos de dados do 

PACS e MV2000 

 

 A figura a seguir exemplifica a interoperabilidade entre os bancos de dados 

para funcionamento do sistema, tendo como capacidade já instalada o Sistema de 

Comunicação e Arquivamento de Imagens Médica (PACS), sistema de edição de 

laudos médicos da instituição (MV2000) e a utilização da rede mundial de 

computadores (internet) a partir do acesso web. 

A interoperabilidade ocorrerá por meio do barramento de integração, o qual 

será o ambiente que concentrará o armazenamento das informações disponíveis 

nos dois principais bancos de dados (PACS e MV2000) respectivamente. Os 

referidos bancos de dados estão organizados em duas colunas (I e II) de maneira 

interdependente dentro do barramento de integração, possibilitando o acesso às 

informações de forma individualizada.  

Para integração e implementação dos bancos de dados, poderá ser utilizada a 

interface web services denominada Simple Object Access Protocol (SOAP), ou 

também uma Interface de Programação de Aplicação (API). 

Segundo Garcia, Abílio e Malheiros (2014), o SOAP é um protocolo 

frequentemente empregado que utiliza a linguagem Web Services Description 

Language (WSDL), baseada em XML, para descrever funcionalidades oferecidas por 

um Web Service. Esse protocolo provê um padrão básico de comunicação. 

As razões listadas a seguir são destacadas pelos mesmos autores como 

sendo importantes razões que levam instituições e empresas a obterem ou 

desenvolverem soluções de integração de sistemas. 

I. Estender a tecnologia já existente para flexibilizar e reduzir custos na 

implementação de novos serviços. 

II. Permitir integração com stakeholders, expandindo assim o alcance de 

serviços. 

III. Integrar informações comuns em diferentes bases de dados, resultantes de 

fusões, aquisições ou sistemas legados. 
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A figura que segue ilustra a modelagem de integração do barramento e 

interoperabilidade dos bancos de dados do sistema. 

Fonte: Próprio autor 

 

Além dos benefícios e das vantagens, foram identificadas também a 

coexistência de limitações de conectividade entre as bases de dados, bem como a 

interoperabilidade entre elas. Essas limitações de conectividade serão detalhadas e 

equacionadas no capítulo 4, na subseção 4.2 que relata como ocorrerá a integração 

dos bancos de dados existentes. 

 

3.1.3. Descrevendo as funcionalidades, fluxo de aquisição de imagens, 

diagramas correspondentes  

 

Funcionalidades e passo a passo das atividades do atendente, profissional médico e 

paciente no acesso às informações no sistema 

 

 Atendente/recepcionista (I) – Refere-se ao profissional recepcionista, o qual 

denominamos de administrador nível 1 por ser o primeiro profissional a 

atender o paciente no serviço e está habilitado para manipular o sistema. 1º 

passo: o recepcionista (administrador nível 1), inicialmente deverá se 

autenticar no sistema, utilizando login (matrícula) e senha previamente 

fornecidos pelo administrador da rede interna institucional, ficando habilitado 

Figura 4 – Barramento de integração e interoperabilidade dos bancos de dados do 
sistema 
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para inserir os dados pessoais e clínicos fornecidos pelo paciente. 2º passo: o 

paciente fornece dados e informações clínicas ao recepcionista como nome, 

identidade, número do cartão do SUS, tipo do exame, indicação clínica para o 

exame, contatos de e-mail e número de telefone. 3º passo: após a inserção 

dos dados do paciente será gerado pelo sistema número de registro de 

atendimento, login e senha do paciente. 4º passo: recepcionista imprime e 

fornece dados de acesso ao paciente. 5º: sistema encaminha também os 

mesmos dados de acesso para e-mail e mensagem sms para o telefone 

fornecidos pelo paciente. 

 Profissional médico (II) – 1º passo: o médico radiologista determina o melhor 

protocolo (espessura dos cortes axiais e dose ideal de radiação ionizante) a 

ser utilizado para aquisição e captura das imagens médicas por meio do 

aparelho de tomografia computadorizada ou ressonância nuclear magnética. 

2º passo: a imagem gerada estará disponível em uma das estações de 

trabalho (monitor/visualizador de imagens) para ser analisada criteriosamente 

e editada pelo médico radiologista. 3º passo: produção do relatório (laudo) 

médico dos achados na imagem médica por meio de editor de texto próprio 

do sistema de edição de laudos, já disponível nas estações de trabalho da 

sala de análise e edição de imagens. O tipo de estação aqui descrita possui 

sistema operacional para análise da imagem e produção do relatório de forma 

simultânea na mesma tela. 4º passo: dados radiológicos disponíveis na 

plataforma de diagnóstico por imagem via web. 5º passo: o sistema 

disponibiliza uma cópia dos dados (imagens e laudo) para download no 

servidor web a partir de solicitação feita usuário. 

 Paciente ou responsável legal (III) – 1º passo: o paciente requisitará seu 

acesso no servidor web de seus dados médicos (imagens e laudo) por meio 

de um protocolo https, inserindo seus dados de login, fornecidos no dia do 

atendimento e encaminhado por e-mail. 2º passo: após o módulo de controle 

validar seus dados de login, as imagens do exame e seu respectivo laudo 

estarão disponíveis para visualização e download. 

 

Fluxo do processo de aquisição e captura das imagens e diagramas das 

funcionalidades envolvidas 
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Com a utilização de alguns diagramas comuns em técnica de linguagem em 

modelagem unificada para sistemas computacionais, foi possível demonstrar as 

etapas das funcionalidades que o sistema poderá executar desde a etapa inicial que 

acontece por meio da interação dos dados disponibilizados e inseridos no sistema 

pela recepcionista. Esse processo irá contribuir para que o paciente consiga acessar 

e realizar download das imagens médicas, assim como o seu laudo, proporcionando 

eficiente e eficácia a partir de inovação e automação dos dados, sendo beneficiados 

o paciente, os profissionais e a instituição com melhoria no processo de trabalho e 

atendimento ao usuário da rede de saúde. 

 As figuras a seguir demonstram as funcionalidades do sistema por meio do 

fluxo de captura das imagens nos equipamentos de TC e RNM e os diagramas que 

representam as funcionalidades. 

 

 
Fonte: Próprio autor 

 

O fluxo demonstra a eficiência, praticidade e segurança na aquisição, captura, 

análise das imagens e edição do respectivo laudo pelo profissional médico, 

finalizando com a disponibilidade desses dados para o repositório do sistema, os 

quais estarão prontos para serem transferidos para o servidor web quando 

requisitado pelo usuário via web. 

Figura 5 – Fluxo do processo de captura e aquisição das imagens e do laudo 
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Figura 6 – Diagrama de sequência  

 

 
Fonte: Próprio autor 

 
 

 

Fonte: Próprio autor  

 

3.1.4. Estruturando sistema proposto (produto) com quatros módulos 

interdependentes  

 

Esta subseção apresenta a modelagem central do sistema composta por 

quatros módulos interdependentes e com funcionalidades distintas, oferecendo 

Figura 7 – Diagrama de Caso de Uso 
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também requisitos de visualização das imagens e do laudo que irão contribuir em 

unidades estratégicas, seja assistencial, seja administrativa (setor de faturamento, 

unidade cirurgia, unidade de oncologia e serviço de ouvidoria), além de considerar a 

facilidade de acesso do paciente, por meio da internet, aos seus exames de TC e 

RNM. 

 As figuras a seguir exemplificam a modelagem do sistema e as 

funcionalidades de cada módulo. 

Figura 8 – Modelagem do Sistema Proposto 

 
Fonte: Próprio autor  

  

 O primeiro módulo, denominado de módulo de controle, é responsável pelo 

controle dos requisitos de acesso do paciente e usuários do sistema, com a função 

de analisar e validar os acessos requisitados pelo servidor web por meio do 

Protocolo de transferência de hipertexto seguro - Hyper Text Transfer Protocol 

Secure (HTTPS) com dados de login, individualizados por cada usuário ou paciente, 

este módulo corresponde à primeira coluna do sistema. O módulo de controle irá se 

comunicar internamente com os outros três módulos (visualização e download da 

imagem; visualização e download do laudo e avaliação do serviço oferecido) para 

verificar e validar a autenticidade  dos dados de identificação do paciente, fornecidos 

no momento do cadastro e gerados pelo sistema como: nome do paciente, número 
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do registro do atendimento, identidade, número cartão SUS, data de nascimento, 

sexo, tipo de exame, e-mail, telefone e sequência do exame (código de sequência 

do aparelho), utilizando um protocolo padrão de envio e recebimento de mensagens 

Health Level Seven (HL7). 

 
 

Figura 9 – Módulo de controle de acesso 

Fonte: Próprio autor  
 

 

Os dois módulos seguintes são de visualização e downloads das imagens e 

do laudo, possibilitando uma cópia já analisada e editada de ambos, os quais podem 

ser solicitados por meio do servidor web, utilizando protocolo padrão http. Para 

garantir a segurança e a privacidade dos dados requisitados, as informações que 

identificam o paciente poderão estar encapsuladas em formato digital como marca 

d’agua no corpo da imagem ou mascaradas no cabeçalho do documento digital 

(imagem). O arquivo referente ao laudo, quando requisitado pelo usuário, será 

enviado como uma cópia também ao servidor web por meio do protocolo http, no 

qual estará disponível em Formato de Documento Portátil - Portable Document 

Format (PDF), contendo assinatura digital. 
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Figura 10 – Módulos de visualização e download da imagem e do laudo  

 
Fonte: Próprio autor 

 
 
 

Figura 11 – Módulo de avaliação do sistema pelo paciente 

 
Fonte: Próprio autor 

 

O módulo de avaliação possibilitará uma interação sobre o serviço prestado 

no atendimento, podendo ser registradas sugestões e críticas pelo paciente, em que 

ele poderá receber feedback sobre seu relato via e-mail cadastrado. Este módulo 

também poderá estar interligado após integração com o serviço de ouvidoria da 
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instituição, recebendo demandas relacionadas, especificamente, a situações ligadas 

aos exames realizados no serviço de tomografia e ressonância nuclear magnética. 

 

Capítulo 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Este capítulo trás os resultados e discussões através das características 

relevantes da plataforma de imagens médicas, assim como as perspectivas para 

integração dos bancos de dados e a fundamentação através de alguns estudos que 

demonstram experiencias já consolidadas fortalecendo a viabilidade da plataforma 

de imagens médicas com acesso remoto ao laudo e à imagem.  

 

4.1. Características relevantes da plataforma de imagens médicas 

 

A plataforma de imagem médica a qual estamos propondo com 

funcionalidades via web para laudagem remota pelo médico radiologista permite 

também acesso do paciente às imagens e ao laudo. Dessa forma, essa ferramenta 

apresenta características relevantes  ao atender a critérios de: inovação em saúde – 

por oferecer maior mobilidade, possibilitando acesso às imagens e ao relatório 

médico (laudo) de forma personalizada aos profissionais médicos radiologistas e 

paciente via web, como já descrito; automação – transforma um processo 

anteriormente manual, no qual o recebimento é apenas presencial no serviço em um 

processo informatizado e com funcionalidades pela rede mundial de computadores 

(internet), possibilitando uma otimização do tempo e da distância para médicos 

radiologista e aos pacientes. Por fim, o sistema também contempla um módulo que 

será um canal, em que o paciente pode fazer inferências (avaliar) sobre seu 

atendimento no serviço. 

Alexandro et al. (2016), em um trabalho denominado DICOMFLOW: Um 

modelo de arquitetura descentralizada para formação de uma infraestrutura de 

informação telerradiológica, apresentam o fluxo de trabalho evidenciado na figura 

seguinte, destacando as atividades radiológicas comuns em serviços de 
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telerradiologia e departamentos radiológicos, apesar de apresentar divergência 

organizacional e de estrutura na implementação. 

 

 
Fonte: Alexandre et al. (2016) 

 

A modelagem do sistema proposto para a plataforma de imagens médicas a 

ser implantada no CDI integrando as atividades radiológicas médicas já existentes, 

além de fortalecer a segurança dos dados e informações do paciente, atende e 

acompanha a evolução tecnológica do registro em saúde de forma informatizada na 

perspectiva de eliminação do uso de papel.  

Atualmente, o processo de transformação dos registros em papel em registros 

eletrônicos é uma realidade na área da saúde, em que profissionais e instituições 

vêm adotando e aderindo a essa metodologia de registro, considerando seus 

benefícios. 

As definições de Registro Eletrônico em Saúde (RES), Sistema de Registro 

Eletrônico em Saúde (S-RES), Arquitetura do Registro Eletrônico em Saúde (ARES) 

e Interoperabilidade passam a coexistir como bases conceituais para Certificação de 

Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (MARQUES, et al. 2016). 

 

4.2. Integração dos bancos de dados existentes 

 

Segundo Garcia, Abílio e Malheiros (2014), a integração de sistemas 

corporativos é uma tarefa complicada e que envolve riscos, pois cada organização 

possui suas características e necessidades de integração. Uma organização pode 

Figura 12 – Modelo de um fluxo de atendimento em serviço de radiologia 
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realizar a integração de sistemas considerando diferentes focos, como na 

implementação ou na organização e seus processos.  

 
Fonte: Próprio autor 

 

Para esta plataforma de imagens médicas proposta neste trabalho em 

questão foi considerada a classificação de Sistemas Integrados de Gestão, na qual 

refere-se a sistemas fechados e compostos por módulos internos independentes 

sendo que uma integração é realizada, comumente, em nível de código-fonte.  

Na perspectiva de solucionar as dificuldades de conectividade dos bancos de 

dados encontradas no início da fase de integração destes, optou-se por utilizar o 

código-fonte da plataforma de telediagnóstico já em funcionamento no Laboratório 

de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) por duas razões. A primeira refere-se à 

questão de que o Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens (PACS), 

hoje em uso no Centro de Diagnóstico por Imagem e administrado pela equipe do 

LAIS, proporciona o suporte técnico e operacional necessário. Já a segunda refere-

se ao fato de que não foi possível identificar a API do sistema MV2000 e, dessa 

forma, como esta pesquisa é um “braço” do trabalho que vem sendo feito em 

conjunto com o LAIS, o material aqui apresentado irá complementar os trabalhos de 

implementação da plataforma de telediagnóstico que está sendo aperfeiçoada. 

 

4.3. Estudos e trabalhos relacionados que fortalecem a viabilidade da 

plataforma de imagens médicas com acesso remoto ao laudo e à imagem 

 

Figura 13 – Barramento de integração 
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Parise (2014) também corrobora com ideia semelhante à nossa ao defender 

que um serviço web apresenta um diferencial ao obedecer uma junção de regras e 

de funcionalidades, tornando evidente e livre o acesso por aplicações de padrões 

semelhantes. Uma arquitetura web services possibilita aplicações modulares e 

independentes em ambiente de computação distribuída com permissão para 

comunicação direta e interoperabilidade entre sistemas e linguagens. 

Em um importante estudo, Neuhaus (2014) caracterizou padrões de 

transferência de imagens médicas em uma região que congregava 12 hospitais de 

trauma na Alemanha com segmento de 1 ano de estudo, contribuindo para 

assegurar o tratamento de saúde de pacientes atendidos nessa rede de trauma, por 

meio da transferência de dados e de imagens radiológicas pela internet, 

comprovando eficiência e ótima interoperabilidade entre os sistemas. 

Este pesquisador concluiu que os métodos de compressão das imagens 

proporcionaram eficiência e satisfatória interoperabilidade com 87% das 

transferências realizadas em até 15 minutos. As transferências de dados e imagens 

radiológicas eram efetuadas seguindo uma lógica de hospitais de menor porte para 

os de maior porte. 

Uma arquitetura desenvolvida por Firmino Filho et al. (2014) caracteriza um 

sistema denominado OpenPACS, composto por software e hardware com finalidade 

de aquisição, armazenamento, distribuição e exibição de imagens médicas, 

estruturado em nós e interligado em rede de computador. 

Estes mesmos autores identificaram que apesar das medidas de segurança 

digital serem necessárias para a segurança dos dados dentro do sistema 

OpenPACS, foi viabilizada a função de telerradiologia em seu gateway pela internet, 

oportunizando o diagnóstico a distância (telediagnóstico) e ainda com opiniões de 

especialistas. Além disso, foram observadas a precisão no diagnóstico médico, a 

ausência de repetição desnecessária de exames, a melhoria na acessibilidade ao 

diagnóstico e resultados, facilitando a pesquisa e transmissão dos dados, por meio 

do uso de banco de dados e redes de comunicações, como sendo esses algumas 

de suas caraterísticas e benefícios evidenciados pelo uso da ferramenta. 

Assim como em uma perspectiva de otimizar um retorno mais eficiente dos 

dados e relatórios radiológico do paciente, García et al. (2015) propuseram a criação 

de um protótipo em um portal radiológico em nuvem para pacientes, visto como uma 

possibilidade para atendimento dos anseios aos usuários cada vez mais proativos e 
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exigentes em busca de acesso aos seus dados, compreendendo as imagens 

médicas e relatórios (laudos) a distância. Esse processo de disponibilidade desses 

dados em nuvem apresenta-se como uma excelente possibilidade de acesso, assim 

como proporciona uma melhor qualidade no processo de trabalho dos profissionais 

médicos com segurança na interoperabilidade entre os sistemas.  

Na implementação de um sistema de informação para otimização de exames 

de diagnósticos por imagens, Ranthum (2015) apresentou uma modelagem que 

atendia aos requisitos tecnológicos de protocolos padrões da internet, que 

apresentavam independência de plataforma no cliente, bastando um navegador web 

para acessar esse sistema, prévia independência do gerenciador do banco de dados 

e do servidor web, que baseava-se em software livre, diminuindo e viabilizando os 

custos do projeto, além de ser modularizado, permitindo que novas funcionalidades 

pudessem ser adicionadas no futuro. O modelo de três camadas tornou-se a 

arquitetura padrão para sistemas corporativos com base na web.  

Para viabilizar o tráfego de dados radiológicos entre os sistemas e os 

hardwares, é bastante utilizado o protocolo para transferência de imagens e de 

dados médicos, conhecido como Digital Imaging and Communication in Medicine 

(DICOM). Conforme Araújo, Pires e Paiva (2014), esse protocolo consiste em um 

padrão de comunicação de imagens médicas muito eficiente, idealizado na década 

de 1993 pelo Radiology Society of North American (RSNA) e a National Electrical 

Manufacturers Association (NEMA). 

Esses mesmos autores também destacam a versão Health Level Seven HL7 

v3, desenvolvida em 1997 e apresentada em 2005, a qual possui característica nos 

conceitos de troca de mensagens entre sistemas para promover integração e 

interoperabilidade, partindo do pressuposto de que uma mensagem se configura 

como uma resposta a um evento dentro dos sistemas de saúde, trazendo 

representação de informações clínicas e administrativas financeiras em formato 

digital (ARAÚJO; PIRES; PAIVA, 2014). 

Shen, Chi-Hau e Chen (2014) enfatizam os valores fortes de significativa 

usabilidade em serviços de saúde com grande escalabilidade, disponibilidade e 

flexibilidade de tecnologia por meio da web com ênfase para avanços no 

arquivamento de imagens no Sistema de Comunicação de Imagens Médicas 

disponível em Nuvem. 
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Schimitt e Triska (2014) chamam a atenção para o grande volume de dados 

gerados na área da saúde, em que se tornou frequente o uso do conceito de big 

dat, pela insuficiência dos sistemas convencionais em armazenar e processar dados 

no setor saúde. 

Corroborando com Garcia, et al. (2015) e sua proposta de um portal 

radiológico de imagens médicas em nuvem, assim como em outros trabalhos 

desenvolvidos por autores citados anteriormente,  a modelagem da plataforma de 

diagnóstico por imagens médicas e relatório médico pela via web (Platform Open of 

Diagnostic  Pictures e report Medic web) proposta em nossa arquitetura tem a 

perspectiva de otimizar o processo de trabalho em Centro de Diagnóstico por 

Imagem (CDI) e também promover uma inserção social do paciente, oferendo  uma 

resposta mais ágil para seu tratamento de saúde, minimizando as distâncias 

geográficas existentes, além de contribuir na dinâmica da melhoria das rotinas 

assistenciais e administrativas em áreas estratégicas. 

 

 

Capítulo 5 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho possui grande potencial inovador por reunir conceitos e ideias 

de uma estrutura bem formalizada de interoperabilidade e tecnologias aplicadas no 

compartilhamento, análise e diagnóstico por imagem por meio do acesso de 

imagens médicas e laudagem remota pela web. 

A modelagem dessa plataforma de diagnóstico por imagem irá subsidiar uma 

posterior implantação de um sistema que atenderá as necessidades dos pacientes, 

dos profissionais médicos e da instituição por possibilitar inovação nas atividades 

assistenciais, gerenciais e administrativas do Centro de Diagnóstico por Imagem 

(CDI) do HUOL. Desse modo, essas atividades serão impactadas com uma melhor 

inserção do paciente em relação à agilidade no acesso do seu diagnóstico por 

imagem que implicará no seu tratamento de saúde de forma positiva. 

Com isso foram alcançados os seguintes objetivos propostos no trabalho: 
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I) Realizado estudo através de uma revisão sistemática da literatura sobre 

Linguagem de Modelagem Unificada (UML); interoperabilidade de 

sistemas contemplando alguns protocolos de interoperabilidade; 

entendimento sobre Telemedicina e Telessaúde; Prontuário Eletrônico do 

Paciente; Sistema de Registro Eletrônico em Saúde (S-RES), Certificação 

Digital e Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens Médicas 

(PACS). 

II) Estruturado a arquitetura de uma plataforma de imagens médicas, 

propondo um sistema para laudagem remota e acesso individualizado dos 

dados pelo paciente e médicos radiologistas do HUOL. 

III) Modelado um barramento para integração dos dois principais bancos de 

dados envolvidos (PACS e MV2000). 

IV) Especificado os requisitos do sistema e seus principais diagramas 

sistematizando as funcionalidades. 

 Podem ser citados como principais benefícios desse sistema, além da 

importante estratégia de redução dos custos, outros também de grande relevância 

para a melhoria na evolução com a inovação do processo de laudagem de exames 

em diagnóstico por imagem, sobretudo nos aspectos administrativos e gerenciais em 

centro de diagnóstico por imagem a saber. 

 Agilidade no acesso às imagens médicas pelos médicos radiologista e 

pacientes;  

 Contribuição na rapidez do diagnóstico e tratamento de saúde do paciente; 

 Automação do processo de trabalho com eficiência das atividades 

assistenciais e de ensino; 

 Diminuição de filas de pacientes nas recepções do CDI; 

 Melhor dimensionamento de pessoal; 

 Contribui para o uso de outras tecnologias. Ex.: Prontuário eletrônico do 

paciente; 

 Melhor aproveitamento de áreas físicas; 

 Otimização da base tecnológica instalada. 

Acreditamos também que todo o material aqui consolidado possa ser utilizado 

em outros trabalhos e pesquisas com grande relevância para o avanço das 

tecnologias em saúde e, consequentemente, melhoria na qualidade de vida das 

pessoas, em especial, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Anexo 
 

 
Relatório do Projeto de Mestrado 

 
 

TÍTULO: MODELAGEM DE UMA PLATAFORMA REMOTA DE DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM PARA PACIENTES E MÉDICOS RADIOLOGISTAS 

 
Aluno: Francisco de Cássio de Oliveira Mendes 
Orientador: Prof. Drº Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim 

 
01 - Histórico da dissertação 

 

Inicialmente foi pensado um escopo para desenvolvimento das ideias do 

projeto, com a intenção de integralizar sua posterior aplicabilidade no Centro de 

Diagnostico por Imagem do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

 A partir desse ponto foi pensado a utilização da técnica de Linguagem de 

Modelagem Unificada (UML) a objetos para subsidiar a construção de uma 

plataforma que poderá possibilitar o acesso as imagens e o laudo médico de 

exames tomográficos e de ressonância magnética pela internet ao paciente, alem de 

interligar diversos serviços interno do hospital de forma estratégica com destaque 

para o Centro de Diagnóstico por Imagem; Unidade de Oncologia; Centro Cirurgico; 

Unidade de Terapia Intensiva; Ouvidoria e Faturamento.   

O aprofundamento do tema ocorreu com a construção do estado da arte, 

através de revisão sistemática da literatura, módulos teóricos de aulas presencias 

com conteúdo direcionados, elaboração de trabalhos relevantes para o projeto 

sendo um desses apresentados em uma conferência internacional de inovação 

tecnológica. 

Foi realizado a construção de um capítulo de livro consolidando parte da 

revisão sistemática construída e um artigo cientifico resultado do conhecimento 

consolidado durante toda o período de atividades do mestrado; 

A arquitetura da modelagem da plataforma foi pensado e estruturada 

aproveitando uma base tecnologica já instalada na instituiçao utilizando o sistema de 

comunicaçao e arquivamento de imagnes médicas (PACS) e todo o parque 

tecnologico do Centro de Diagnostico por Imagem (CDI) do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL), apesar do nosso trabalho estar focado apenas nos exames 

de tomografia computadorizada e ressonânica nuclear magnética. 
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A arquitetura traz a proposta de um sistema com quadro módulos 

interdependente. Sendo o primeiro atuando como controle para as solicitações de 

cópias dos arquivos enviados através do servidor web; segundo módulo para 

visualização e downloads das imagens o terceiro para visualização e downloads do 

relatório e o quarto módulo refere-se a um canal para avaliação, sugestões e críticas 

pelo usuário de saúde em relação ao atendimento e serviço ofertados ao paciente.  

Este módulo também poderá ser articular com o serviço de ouvidoria após uma 

integração realizada. 

Dessa forma foi buscado o objetivo de modelar plataforma remota de 

diagnóstico por imagem para pacientes e médicos radiologistas. 

Sendo norteado através de outros objetivos mais específicos listados abaixo. 

 Realizar estudo sobre modelagem de linguagem unificada (UML); 

 Estruturar a arquitetura de uma plataforma de imagens médicas propondo um 

sistema para laudagem remota e acesso individualizado dos dados pelo 

paciente; 

 Contemplando um barramento para integração dos bancos de dados do 

PACS e MV2000; 

 Especificar os requisitos do sistema e seus diagramas sistema.  

 Como resultados verificamos que essa proposta possui grande potencial 

inovador por modernizar e oferecer maior automação na disponibilidade dos exames 

de imagens aos pacientes e pricipalmente por promover uma inserção social 

significativa na otimização e agilidade do tempo do diagnóstico e tratamento com 

impacto no segmento do tratamento de saúde do usuario da rede do SUS com uso 

de tecnologias em saúde.  

 Essa proposta é possivél pois existem vários trabalhos semelhantes 

encontrados na literatura que corrobora com essa ideia de sucesso.   

 Não obstante existem outros beneficios realcionado ao uso dessa tecnologia 

a ser implantada de acesso aos exames de imagens médicas pela web como: 

melhor dimensionamento de pessoal, melhor uso dos espaços físicos para guarda 

de prontuário e exames, custos reduzidos com redução do uso de insumos 

radiológicos de rotina (película, papel e etc...).  

02- Parcerias efetivadas: 



50 
 

As parcerias foram feitas com alguns profissionais facilitadores da Secretaria 

de ensino a Distância da UFRN (SEDIS); Laboratório de Inovação Tecnológica em 

Saúde (LAIS); Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), contando com a 

disponibilidade e suporte ofertado pelo meu ilustre orientador Profº Ricardo Valentim, 

possibilitando acesso as instalações do LAIS\SEDIS, além de toda equipe de 

professores e coordenação do programa de pós-graduação em gestão e inovação 

em saúde foram primordiais para concretização das atividades do mestrando 

profissional de gestão e Inovação em saúde. 

03 - Produtos Gerados 

 Durante o perído do mestrado profissional de inovaçao em saúde foi obtido os 

seguinte produtos: 

a) Dissertação 

b) Capítulo de livro – Gestão da inovação em saúde na Ebserh – 2018; 

d) Registro de um software de laudagem remota e visualização de imagens em formato 

DICOM depositado no NIT\UFRN; 

c) Resumos expandido para 2º conferência internacional Inovação em Saúde - 2018; 

a) Trabalho apresentado 1º Conferência Internacional de Inovação - 2017; 

 

04 - Quanto a inserção social: 

 Todo o conhecimento adquirido durante o mestrado possibilitou propor uma 

melhoria do processo de trabalho no centro de diagnóstico por imagem, promovendo 

automação e informatização das imagens médicas aos profisisonais da instituição e 

ao paciente. 

Porém aquele de maior relavância e conseguentemente de maior impacto 

social esta realcionado para um olhar diferente para o paciente do Sitema Único de 

Saúde (SUS) que é beneficiario dos serviços prestados no Centro de Diagnóstico 

por Imagem, espeficamente nos serviços de tomografia e ressonância magnética no 

sentido de proporcional maior rapidez e agildade aos seus dados radiológicos 

(imagens e laudo), contruindo assim em diagnóstico e\ou tratamento eficiente das 

suas necessidades de saúde, sobretudo em comorbidade que requer um 

atendimento ainda mais eficaz como no diagnóstico e tratamentmo de neoplasias.     
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05 - Quanto a aplicabilidade 

 A modelagem da plataforma de imagem médicas oference excelente 

condiçoes de aplicabilidade no centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital 

Universitário Onofre Lopes por já possui uma base instalada favorável através do 

Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens Médicas (PACS), assim como 

toda um infraestrutura tecnológica disponível oferecida por aparelho de tomografia 

computadoriaza e ressonância nuclear magnética com alta velocidade de 

processamento de imagens e posterior transferência e compartilhamento.  

06 - Evolução do pós graduando 

 

 Obtive um grande emprendizado no período em virtude da imensa quantidade 

de conhecimento adquirido através das aulas cursadas em modulos os quais nos 

coloram dentro de um mundo de inovação tecnologica muito rico principlamente 

voltado para aplicabilidade na saúde, alem disso as pesquisa realizadas para 

aprofundamento do meu objeto de pesquisa me levou a um empoderamento maior 

em relação no lidar com compartilhamento de imagens médicas assim como o 

entendimento do funcionamento mais inovador em Centro de Diagnóstico por 

Imagem, além de conhecimentos relacionados a prontuário eletrônico do paciente; 

registros eletrônicos em serviços de saude; imagens médicas; seguraça digital em 

tecnologias de saúde; e-saúde (telerradiologia, teledaignostico, teleconsultoria, 

telemedicina); técnica de modelagem de linguagem unificada a objetos usando como 

ferramenta para desenvolvimento de software computacionais. O contato com a 

equipe do Laboratório de Inovação tecnológica em Saúde (LAIS) foi um marco para 

um conhecimento diferenciado dentro do mestrado. A participação da conferência 

internacional de inovação tecnológica proporcionou um avanço de ideas de onde 

estamos e para onde queremos ir no futuro próximo em relação a inovação em 

saúde.        

 

07 - Produção científica publicada: 

 

 a) Dissertação 

b) Capítulo de livro – Gestão da inovação em saúde na Ebserh – 2018; 
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d) Registro de um software de laudagem remota e visualização de imagens 

em formato DICOM depositado no NIT\UFRN; 

c) Resumos expandido para 2º conferência internacional Inovação em Saúde 

- 2018; 

a) Trabalho apresentado 1º Conferência Internacional de Inovação - 2017; 

 

 

Natal, 03 de novembro de 2018. 

_______________________________________________ 

Francisco de Cássio de Oliveira Mendes 

Mestre em Gestão da Inovação em Saúde 

HUOL\LAIS\EBSERH\UFRN 

 


