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Resumo 

 

A proposta do projeto é avaliar a utilização de dispositivos móveis, como Tablets e 

Smartphones, na aquisição de imagens radiológicas odontológicas. Telerradiologia é uma das 

especialidades da telemedicina definida como a utilização das tecnologias de informação e 

meios de comunicação disponíveis para diagnóstico à distância ou emissão de uma segunda 

opinião especializada através do envio de imagens digitais. Possui um sistema seguro e de 

última geração para que exames possam ser interpretados por especialistas utilizando o laudo 

para registro de casos mais complexos. No Brasil, as ações em telerradiologia vêm sendo 

utilizadas desde 1990. Os benefícios gerados possibilitam a redução de custos com 

transportes, comunicações e acesso especializada à regiões carentes.  

Os testes preliminares foram feitos através da captura de fotos das radiografias de face 

com todas as configurações contidas de cada instrumento, dispositivo móvel, em diferentes 

condições de iluminação ambiental. Ou seja, luz acesa e luz apagada dos filmes radiológicos 

odontológicos (extra-bucais). Os filmes radiológicos odontológicos utilizados para aquisição 

das imagens foram adquiridos do banco de imagens do Hospital São Lucas PUCRS. Sua 

utilização contemplava um estudo retrospectivo. Assim, a determinação do POP 

(Procedimento Operacional Padrão) após essa amostragem, se tornou necessária para a 

definição de uma metodologia apropriada para posterior coleta de dados mais dinâmica a 

aquisição das imagens digitais em cada um dos dispositivos.  

  

A validação do POP está vinculada a avaliação da sensibilidade e especificidade da 

metodologia empregada até o momento no referido projeto. Após interpretação da avaliação 
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estatística, está sendo apurada a possibilidade de continuidade para a validação dos 

dispositivos móveis com condições de diagnóstico à distância em diferentes técnicas intra e 

extrabucais. 

Por fim, as próximas etapas do projeto consistem em ajustes e modificações dos 

sistemas de aquisição de acordo com a análise dos dados levantados na avaliação dos 

profissionais especialistas. Bem como divulgação dos resultados obtidos em congressos e 

eventos científicos. 
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