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Resumo 

 
Introdução 
 

A Telemedicina utiliza os recursos de informática e telemática (redes de 

computadores conectados por meio de telecomunicação) para transmissão remota de dados 

diagnósticos (GOMES, AG; et al., 2010) a profissionais da saúde, oferecendo assistência 

especializada e diminuindo custos com deslocamentos. A segunda opinião especializada, 

fornecida por um médico à distância, auxilia na melhoria do atendimento e proporciona a 

prevenção, o diagnóstico e o tratamento de diversas doenças (WOOTTON, 2009). Com o 

propósito de proporcionar melhores condições de atendimento especializado para a 

população, esta ferramenta tecnológica, em grande expansão em diferentes domínios da 

medicina, apresenta uma imensa perspectiva de utilização em áreas como a Teledermatologia 

e a Telerradiologia, agregando a facilidade de manipulação das informações através do 

computador. 

A exemplo da radiologia digital é possível melhorar a qualidade de visualização da 

imagem mediante o processamento gráfico (softwares específicos), como por exemplo, a 

inversão da escala de níveis de cinza, a amplificação de áreas específicas (zoom) e dos 

processos de realce de estruturas (SALES; COSTA; NETO; 2002). 

Assim, este trabalho visa a construir e a validar os equipamentos e protocolos 

operacionais padrão (POP) necessários para a aquisição/digitalização padronizada e a baixo 

custo de filmes radiológicos e lesões dermatológicas e estomatológicas. Esta documentação 

clínica tem o intuito de possibilitar o diagnóstico e/ou a segunda opinião à distância, por meio 

do compartilhamento virtual destas informações entre diferentes profissionais de saúde, 
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permitindo a melhoria do atendimento em comunidades e/ou centros de saúde com deficiência 

nestas especialidades. 

 
Metodologia 
 

O projeto será dividido em três etapas distintas, nas quais serão desenvolvidos e 

validados, concomitantemente, os equipamentos e POPs definidos pelo escopo deste trabalho. 

 

Definição e Construção dos Equipamentos 

De forma a padronizar a iluminação das radiografias, quando digitalizadas por uma 

máquina fotográfica digital, será projetado, com base na experiência prévia da equipe do 

projeto, duas câmaras escuras com fonte luminosa acoplada.  

Por meio de estudos anteriormente realizados pela equipe, serão determinadas as 

modificações necessárias no sistema de iluminação, desenvolvido pelo Centro de 

Microgravidade, para a realização deste estudo.  

 

Análise Técnica 

Para a avaliação das características dos equipamentos desenvolvidos, serão feitos 

estudos preliminares à validação com os profissionais de saúde, com intuito de: 

• realizar a análise e validação das câmaras escuras, definindo os aspectos físicos e 

geométricos fundamentais a serem considerados antes e durante a digitalização dos 

filmes radiológicos.  

• padronizar o uso e calibrar o sistema de iluminação, por meio de testes de 

uniformidade da fonte luminosa, efeito na resolução espacial, resolução de 

contraste e funcionamento do ajuste automático de foco.  

De forma a garantir, não só a correta aquisição, mas também a correta visualização das 

radiografias digitalizadas serão aplicados os testes do Protocolo de Controle da Qualidade de 

Monitores para Visualização de Imagens Radiológicas (MEDEIROS, 2007). 

 

Estudo Comparativo 

Para validar os equipamentos e POPs desenvolvidos, será realizado um estudo duplo-

cego cuja análise e comparação serão feitos por profissionais especialistas: 1) das imagens 

radiológicas digitalizadas com os seus respectivos filmes; 2) das fotografias das lesões 

dermatológicas/estomatológicas com o paciente in locu, por meio de entrevista presencial.  

Desta forma, será possível avaliar a sensibilidade e especificidade dos dados coletados.  
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Os resultados parciais desta análise poderão gerar modificações nos equipamentos 

desenvolvidos, de forma a melhorar a fidedignidade dos dados por eles coletados. Com base 

nos resultados encontrados nos testes, serão realizadas modificações no sistema de 

iluminação, de forma a aprimorar seu funcionamento e utilização. 

As coletas de dados deste estudo serão realizadas em laboratório (testes preliminares), 

na Faculdade de Odontologia, Faculdade de Física da PUCRS, na Unidade de Extensão 

Universitária da PUCRS (Posto de Saúde Vila Fátima) e no Hospital São Lucas da PUCRS. 

 
Resultados Esperados 

Para que a Telemedicina possa ser implantada, é necessário garantir a qualidade do 

sistema de aquisição e visualização das imagens digitais e digitalizadas. Desta forma, este 

trabalho almeja definir características técnicas necessárias para que câmeras digitais, 

digitalizadores e monitores de visualização, possam ser utilizados como instrumentos de 

aquisição de imagens, de forma a gerar o melhor custo-benefício, com garantia da qualidade 

de diagnóstico. Concomitantemente, a montagem e validação de um manual de utilização dos 

sistemas a partir dos POPs definidos para cada técnica, contendo orientações para a correta 

aquisição e visualização das imagens adquiridas. 

 
Conclusão 

O projeto encontra-se em desenvolvimento, abstendo-se, assim, de conclusões finais. 
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