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RESUMO

 

 

 

 

Na medicina a tecnologia tem crescido muito e aliada a esse crescimento está a Informática 

Médica,  que  vem  tendo  grandes  descobertas  e  agilizando  tratamentos.  A  aplicação  de  recursos 

direcionadas a esta área tem sido grande e os avanços tecnológicos vêm se aperfeiçoando a cada dia. 

Através de redes de computadores conectados por meios de telecomunicação surge a Telemedicina que 

revolucionará a prática médica do futuro. A Internet e o Multimídia são duas principais ferramentas que 

proporcionam  à  Medicina  uma  série  de  vantagem,  entre  elas  a  melhoria  da  qualidade  de  serviços 

prestados  e  rapidez  na  informação.  Através  destas  ferramentas  é  possível  comandar  o  acesso  às 

informações e permitir uma tomada de decisão mais eficiente e efetiva.
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CAPÍTULO I

 

INTRODUÇÃO 

 



 

                        A medicina está passando por vária transformações em todo o mundo. Uma delas é o 

dramático progresso verificado na disseminação de informação e nas tecnologias de comunicação através 

da Internet e das redes de computadores.

                        

                        A Internet está invadindo a medicina e demonstrando sua grande capacidade para 

apresentação global de recursos multimídia médicos, oferecendo um novo para o compartilhamento de 

estudos e desenvolvimento científico.

                        

                        Após a apresentação de um breve histórico da Informática Médica no Capítulo II, será 

abordada no Capítulo III a importância da Internet na Medicina, bem como a variedade de informações 

que se pode obter através dela, informações estas usadas para melhorar a qualidade dos serviços médicos. 

 

                        No Capítulo IV será discutida a descoberta desta tecnologia pelos profissionais da 

medicina. Relata-se também sobre o surgimento de uma grande quantidade de produtos de software 

relacionados à área de saúde.

 

                        Com a Informática Médica houve uma diminuição do tempo entre a ánalise e o resultado 

de um exame,  contribuindo  para uma detecção e a um tratamento mais rápido e eficaz de uma 

determinada doença e é sobre esta facilidade e rapidez de diagnóstico que será retratado no Capítulo V.

 

                        E finalmente no Capítulo VI será discutido sobre o surgimento de serviços que têm uma 

parcela de contribuição para o melhoramento na área da Medicina. Destacando-se os serviços de 

videoconferência.

 



CAPÍTULO II

 

EVOLUÇÃO DA INFORMÁTICA MÉDICA

 

 

2.1- Introdução

 

                        O setor da saúde no Brasil sempre foi abordado com enfoque social e assistencial. Assim 

como em outros países do mundo, a saúde no Brasil dificilmente é tratada como algo eficiente. Com o 

crescente volume financeiro que o setor tem movimentado, hospitais  e clínicas passaram a entender que a 

saúde exige investimentos. Se observar para onde está sendo canalizado estes investimentos, perceberá 

que a maior parte está sendo direcionada para à aquisição de tecnologia aplicada a medicina. 

 

 

2.2- Conceito

 

 

                                O  tema  Informática  Médica  nasceu  presumivelmente  quando  foi  descrita  pela 

primeira vez em um documento sobre educação em informática para profissionais de saúde, em 1974. 

Durante a última década tem tido um crescimento considerável para uma ampla variedade de disciplinas 

interrelacionadas.

 

 

           A  definição  de  Informática  Médica  tem  causado  um  pouco  de  confusão.  Algumas  pessoas 
descrevem como tudo que diz respeito à computação médica e a qualquer disciplina relacionada, porém 
tem seu  enfoque  mais  na  estrutura  da  informação  médica,  do  que  nos  seus  aspectos  técnicos.  Já  o 
Dicionário Oxford descreve como “ a disciplina científica que investiga a estrutura e as propriedades da 
informação”. Mas, num sentido mais exato, informática médica é a disciplina que investiga a estrutura e 
propriedades de informação médica.



                        Shortleffe  e  Perault  descrevem a informática médica da seguinte  forma:  “é  o  campo 

científico que trata do armazenamento, recuperação e uso otimizado da informação biomédica, dados e 

conhecimento  para  a  resolução  rápida  de  problemas  e  tomadas  de  decisões”.  Esta  definição  prefere 

enfocar o tema “informação” em lugar da ferramenta – o computador, o que significa que é voltada para o 

lado da informação e sua utilidade e não ao equipamento. A figura 2.1 ilustra a Informática Médica, o 

mundo e o símbolo da medicina , ao centro, ligados através dos computadores.

 

 

Figura 2.1- Símbolo da Informática na Medicina 
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                        Logo  após  a  formalização,  a  informática  médica  passou  a  ser  reconhecida  como um 

componente  importante  da  prática  global  de  medicina.  Foram surgindo  cada  vez  mais  Sistemas  de 

Registro Médico Computadorizado devido ao grande crescimento de centros de pesquisa de informática 

médica e acadêmicos.

 

                        Outras áreas que deram um grande ímpeto à Informática Médica foram a das aplicações da 

Inteligência  Artificial  à  Medicina,  a  qual  se  iniciou  com o  desenvolvimento  dos  primeiros  sistemas 

especializados de apoio à decisão.

                        

                        O campo da Informática Médica não é novo, apesar de parecer ainda estar na sua infância, 

no que diz respeito a incrementar a prática médica. A Informática Médica tem um potencial de beneficiar 

o atendimento ao paciente, de uma maneira tão efetiva quanto a descoberta de um novo medicamento ou 

terapia. Os seus benefícios diretos serão derivados do fato de se poder aumentar a capacitação e a ação 

dos médicos e de outros profissionais de saúde, através do melhor acesso ao conhecimento médico e 

informação.

 

 

2.3- Histórico:

 

                        No Brasil,  a  Informática  Médica  entrou com um certo  atraso  em relação  aos  EUA e 

Europa. Na década de 70 teve início simultaneamente em alguns centros Universitários, como: Hospitais 

da Universidade Federal do Rio Janeiro, no Instituto do Coração e nos Hospitais das Clínicas em São 

Paulo e Ribeirão Preto.

 

                        Pioneiramente, o Dr. Luiz Carlos  Lobo trouxe o MUMPS, para o Brasil e fundou o núcleo 

de tecnologia de Educação em Saúde, que iniciou a aplicação de microcomputadores Digital PDP-11 em 

sistemas de apoio ao ensino.

                        

 



2.4- Conclusão

                                Com o  auxílio  da  Informática  é  possível  estabelecer  metas  mais  ambiciosas  em 

termos do controle de saúde, as quais contribuem para uma melhoria da qualidade dos serviços médicos 

prestados e da saúde da população envolvida



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III

 



A INTERNET NA MEDICINA

            

3.1- Introdução:

 

                        Graças ao impressionante progresso tecnológico representado pelas telecomunicações e 

pela informática, a INTERNET tornou-se  um fenômeno de massa na história da ciência. Este capítulo, 

descreve o volume e a variedade de informações disponíveis na Internet sobre assuntos relacionados à 

medicina e à saúde, como funciona e os  benefícios  que podem trazer para a Medicina.

 

            

3.2- A Tecnologia da Internet:

 

                        O armazenamento e a transmissão de informação através da Internet representa  uma nova 

revolução científica, tecnológica, social e econômica, equivalente à invenção da imprensa  tipográfica. 

Uma de suas principais características é a sua heterogeneidade, ou seja, qualquer computador, de qualquer 

marca ou tecnologia pode ser conectado entre si através da Internet, utilizando uma linguagem comum de 

comunicação,  chamada  TCP/IP  (Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol).  Isso  a  torna 

verdadeiramente universal e acessível para todos.

 

                        No  primeiro  aspecto,  a  Internet  serve  como  um  veículo  de  acesso  mais  rápido  e 

conveniente  à  informação  médica  disponível,  sendo  que  a  principal  inovação  oferecida  por  ela  é  a 

capacidade  de  realizar  pesquisas  eletrônicas  e  localização  das  fontes  de  informação de  forma muito 

rápida.  No  segundo  aspecto,  a  Internet,  principalmente  através  da  World  Wide  Web  (WWW)  tem 

características semelhantes à outros produtos de integração de multimídia, tais como os CD-ROMs.

                        O grande potencial revolucionário da Internet está em três pontos importantes:

 

•        Sua interatividade;



•        Sua conectividade global;

•        Sua independência da localização geográfica.

 

                        Pode-se imaginar a Internet como sendo um computador gigantesco e de alcance mundial, 

com capacidade de armazenamento ilimitado, que pode ser usado em qualquer lugar, a qualquer hora.

 

                        A Internet funciona com base em uma tecnologia relativamente simples, que é denominada 

cliente-servidor.  Alguns  computadores  ligados  à  rede,  chamado  servidores,  executam  serviços  de 

armazenamento e distribuição de dados para outros computadores, muito mais numerosos, que podem 

requisitá-la, chamados clientes. A transferência dos dados entre ambos se dá entre  uma conexão física 

(fios, cabos, satélite, microondas, etc.) chamada ponto-a-ponto, através da rede totalmente interconectada 

no  mundo. A Internet tem um sistema de endereços chamados IP ( Internet Protocol ), que se traduz em 

nome simbólico para cada endereço, com isso é possível saber como um computador sabe para onde 

enviar uma informação e onde encontrá-la.

 

                        A  comunicação  entre  dois  computadores  ligados  à  Internet  necessita  de  programas 

especiais  tanto  para  o  servidor  quanto  para  o  cliente.  Ambos  utilizam  uma  linguagem  comum  de 

comunicação, que se chama protocolo. Na Internet existem protocolos para todos os tipos de serviços e 

acessos, o protocolo básico é o TCP/IP e  o protocolo mais usado da Internet na atualidade se chama  

HTTP  (Hyper  Text  Transfer  Protocol), que  é  a  base  do  World  Wide Web (WWW ou Web), e é o 

serviço  que  permite  transmitir  multimídia  (texto,  imagens,  sons,  vídeos,  etc.)  e  hipertexto  (texto 

interligado entre  si  através  de vínculos,  ou links).  A Web surgiu há mais  ou menos 7 anos  atrás,  e 

permitiu o desenvolvimento de publicações eletrônicas de alta qualidade.

 

3.3- Recursos Médicos na Internet

 



                        A  Internet  oferece  não  apenas  os  tipos  de  informação  médica  presentes  nos  meios 

tradicionais impressos, tais como texto e imagens de artigos científicos e clínicos, revistas, jornais, etc., 

mas também outros meios digitais, como gravações de áudio e vídeo, desenhos animados, imagens e 

textos interativos, etc. Nos países mais desenvolvidos, já é significativa a participação dos profissionais 

da saúde na rede.

 

                        A Internet tem tantos recursos de informação e interação, é tão fácil e barata de usar, e 

introduz tantas mudanças importantes na educação, pesquisa e assistência em medicina, que passou a ser 

indispensável para o médico moderno aprender a usá-la em seu dia a dia. A interação da sala de aula, a 

conversa telefônica, a TV interativa, a videoconferência e a conversação entre duas pessoas quaisquer são 

agora possíveis via Internet. Na área da saúde, estas novas ferramentas ainda são pouco conhecidas, mas 

detêm um grande potencial. 

 

                   A  Internet  tem  um  alto  nível  de  conectividade  que  apresenta  oportunidades 

incomparáveis para promover a intercomunicação. Ela fornece ferramentas de busca, uma infra-estrutura 

de suporte, e uma imensa base de dados digital de informação para todos aqueles interessados em saúde. 

Porém, com o crescimento fenomenal da Internet, o usuário ou profissional de saúde que deseja localizar 

informações específicas sobre algum assunto, tem tido  muitas dificuldades. Mensalmente são colocadas 

na  Internet  centenas  de  milhares de documentos contendo informações médicas.  Para  que se  possa 

localizar  a  informação  desejada  e  ter  uma  solução  mais  rápida  e  precisa  possível  é  preciso  utilizar 

serviços da própria Internet.

 

                        Desta forma é possível  utilizar  dois  tipos  básicos  de recursos  de indexação on-line 

secundaria existentes:

•        Os catálogos;

•        Os índices.

 

                       O catálogo contém coleções de links que podem ser subdivididos em diversos tópicos e 

subtópicos.



                        Os índices por indexarem palavra por palavra, cada um dos documentos existentes na 

Internet e na Web, enfatizam um serviço  abrangente de busca de informação.

 

                        Para localizar informações através dos catálogos se perde muito tempo, pois por ter um 

nível geral para localizar a fonte de informação existente, o usuário tem que percorrer todos os links para 

conseguir achar o tópico mais específico. Já através do índice, isso não acontece por utilizar uma 

combinação de palavras chave e ir direto ao assunto desejado. Mas é menos útil quando se deseja 

localizar home-pages ou sites mais gerais. 

 

                        Uma outra solução e talvez a melhor seria localizar informações específicas em catálogos e 

índices especializados na área médica. Isso os fazem ter  muito mais links e o esquema de classificação, 

geralmente, é mais bem feito e especializado.

 

                        A Internet tornou-se atrativa e acessível para um amplo público devido aos programas de 

navegação. A possibilidade de se realizar pesquisas em grandes bases de dados de texto, imagens de 

patologia e de radiografias, arquivos de sons, e outras imagens gráficas, e exibi-las em poucos segundos, 

se  dá  por  conta  dos  programas  de  “navegação”.  Muitas  faculdades  médicas  e  associações  médicas 

profissionais tem-se esforçado em fornecer acesso multimídia aos recursos globais de saúde.

 

                        Nos últimos anos  teve-se  uma visão do futuro, onde médicos estão acessando redes de 

consultas computadorizadas, registros eletrônicos de pacientes na Internet, e amplas base de dados de 

textos e imagens,  bem como, uma vasta coleção de arquivos de medicina clínica,  novos resumos de 

trabalhos científicos em revistas publicadas, casos e fóruns interativos. Num futuro próximo, espera-se o 

compartilhamento dos registros clínicos de pacientes através da Internet,  bem como a integração das 

fontes do conhecimento ao fluxo de trabalho dos profissionais de saúde. 

 

            Como resultado da facilidade do uso das ferramentas navegacionais oferecidas pelos programas, 

um número alto e crescente de médicos estão comprando microcomputadores e tomando conhecimento 

dos numerosos recursos de informação em saúde disponíveis através de catálogos on-line. O 

conhecimento médico globalizado e a capacidade analítica dos computadores de alta velocidade está 

começando a ser aplicada em problemas da prática clínica.



 

                        Muitas  associações  médicas  e  universidades  passaram  a  oferecer  gratuitamente  suas 

revistas e base de dados através deste meio, devido os provedores tradicionais de informação médica 

começarem a reconhecer as vantagens potenciais da multimídia da Internet.  

 

3.4- Telemedicina

 

                        Telemedicina  pode  ser  conceituada  como  a  utilização  de  recursos  de  Informática  e 

Telemática (redes de computadores conectados por meios de telecomunicação) para a transmissão de 

dados biomédicos e para o controle de equipamentos  biomédicos à distância.

 

                        A Telemedicina promete  revolucionar  a  prática  médica  no futuro,  por  ser  não  só um 

neologismo na já complexa área de tecnologia de saúde,  mas também uma inovação considerável. Em 

outros países, assim como no Brasil, a Telemedicina é uma novidade, mas ela já é realidade em diversos 

países.

 

                         Segundo Dr. Maceratini R. e Dr. Sabbatini, editores científicos da revista Informática 

Médica, depois das primeiras aplicações da telemedicina, na missão Mercury, entre 1960 e 1964 com seus 

astronautas, concluiu-se que ela poderia ser utilizada no campo da saúde, o que logo começou a ocorrer. 

Nos últimos tempos houve a aceleração e facilidade no desenvolvimento de sistemas de Telemedicina em 

todo o mundo, devido ao baixo custo de microcomputadores, à facilidade  e à expansão da Internet, aos 

sistemas de telecomunicação digital de alta velocidade e estações de trabalho de alto desempenho.

 

                        Embora  os  Estados  Unidos  e  Canadá  tenham  sido  os  pioneiros  na  utilização  da 

Telemedicina,  como foi dito acima, os EUA demoraram a implementar projetos grandes no setor da 

medicina  privada  e  estatal.  Ultimamente,  tem  ocorrido  grande  número  de  projetos  de  teleconsulta, 

telemonitoração  e  conexão  entre  instituições  médica  como,  medicina  rural,  assistência  de  saúde  no 

Ártico, etc. Há também o surgimento de um enorme mercado de teleradiologia, que permite a formação 

de redes amplas entre matriz e filiais de clínicas especializadas em diagnóstico por imagens.

                        



                        Pode-se  dizer  que  onde  o  conceito  de  telemedicina  penetrou  mais  foi  na  Europa, 

principalmente devido à unificação européia. A Comunidade Econômica Européia (CEE) colocou o apoio 

ao desenvolvimento da telemedicina entre seus programas estratégicos em tecnologia para a década dos 

90,  junto ao projeto “Advanced Informatics in Medicine” (AIM), com uma verba inicial  de US$ 15 

milhões. A partir de 1990, a telemedicina foi  apropriada como programa prioritário do Ministério de 

Pesquisa Científica e  Tecnológica da Itália,  tendo recebido doação de US$ 80 milhões,  segundo Dr. 

Maceratini R. e Dr. Sabbatini. 

 

                        O Japão considera a telemedicina como uma área estratégica, e tem desenvolvido grande 

número  de  aplicações  práticas,  tais  como  sistema  de  informações  telemédicas  em  emergências, 

ambulâncias teleinformatizadas, redes hierárquicas de assistência em saúde interligadas por telemedicina, 

etc. As grandes companhias japonesas estão desenvolvendo os primeiros produtos de mercado nessa área.

 

                        Com a criatividade dos cientistas e técnicos que trabalham em soluções telemáticas, as 

demandas crescentemente sofisticadas e diferenciadas da medicina certamente levarão a um leque muito 

mais amplo e diversificado da Telemedicina. Hoje, segundo Dr. Maceratini R. e Dr. Sabbatini, existem 

alguns tipos fundamentais, que são:

 

3.4.1- Telediagnóstico

 

                        Entre  as  especialidades  que  mais  se  beneficiam  dessa  aplicação  telemédica,  está  a 

neurologia e a cardiologia, pois as tecnologias desenvolvidas proporcionam um suporte confiável para 

emergências, monitoração de pacientes de alto risco, atenção domiciliar e em áreas isoladas ou carentes, 

bem como para a redução da hospitalização de pacientes com doenças cardíacas e nervosas.

 

                        O  tele-EEG  (EEG  caracteriza  a  evolução  temporal  da  somatória  dos  potenciais  de 

membrana  dos  neurônios  encefálicos,  etc.)  e  o  cardiotelefone  estão  entre  os  diversos  sistemas 

telemédicos  de  sucesso  desenvolvidos  para  essas  especialidades.  O  cardiotelefone  consiste  de  um 

transmissor digital  de 12 canais  por via  telefônica (fixa ou móvel),  que colhe e  envia o ECG (ECG 

caracteriza a evolução temporal dos potenciais  de ativação elétrica do tecido muscular cardíaco), em 

tempo real, para um centro especializado de análise. O cardiofone já foi objeto de extensa experimentação 



e  uso  prático  em  diversos  países.  O  cardiofone  dispõe  de  um  equipamento  especializado,  com 

computador, modem, vídeo e registrador de ECG. A transmissão telefônica dispõe de um canal de voz 

bidirecional, que permite ao centro orientar o diagnóstico e a conduta ao solicitante. O transmissor é 

portátil  (3 kg), com bateria, acondicionado em uma maleta. Assim, pode ser transportado e utilizado por 

médicos ocupacionais em empresas, em atendimento domiciliar ou de emergência, em  ambulâncias (UTI 

móvel ), etc..

 

                        Entre  os  sinais  biológicos  implementados  com  sucesso  em  telediagnóstico  estão: 

eletrocardiograma,  eletroencefalograma,  eletromiograma,  eletro-oculograma,  potenciais  evocados 

cerebrais,  eletrogastrograma,  pressão  e  fluxo  sangüíneo,  temperatura  corpórea,  ritmo  respiratório  e 

freqüência cardíaca, etc..

                                   

3.4.2- Telemonitoração

 

                        A diferença em relação ao telediagnóstico de sinais é que a monitoração geralmente se dá 

em bases contínuas, periódicas ou sob demanda, mas geralmente envolvendo um período de tempo longo, 

principalmente  em  pacientes  com  doenças  crônico-degenerativas.  O  cardiobipe  é  um  dos  sistemas 

especializados  desenvolvidos  para  este  fim.  Consiste  de  um  pequeno  aparelho  portátil  de  ECG 

monocanal, que o paciente encosta ao peito, pressiona um botão para recolher alguns segundos de ECG e 

em seguida encosta ao bocal do telefone, enviando-o via modem acústico para o centro remoto.

 

                        A telemonitoração se baseia no conceito de digitalização e envio de sinais biológicos por 

via telefônica, desde o local onde o paciente se encontra até a um centro especializado de interpretação e 

análise.

 



                        A obstetrícia é uma das especialidades que mais se beneficiou da telemedicina, através do 

desenvolvimento de um sistema que tem por objetivo a prevenção da mortalidade perinatal e a mobilidade 

de mulheres de gravidez de risco. O sistema monitora os batimentos cardiofetais e as contrações uterinas 

até duas vezes por dia, na própria residência da gestante, enviando os dados por telefone para uma central 

de interpretação e análise, inteiramente automática. Esta aciona alarmes em caso de apnéia perinatal, 

sofrimento  cardiofetal,  contrações  precoces,  etc.,  permitindo  o  rápido  atendimento  à  gestante,  sem 

necessidade de internações prolongadas.

 

3.4.3- Teleconsulta

 

                        A teleconsulta é outro desenvolvimento muito importante da telemedicina, com o qual é 

possível  transmitir,  a  qualquer  distância,  vários  tipos  de  imagens  médicas  e  biológicas,  tais  como 

radiografias, tomografias, cintilografias, ecografias, imagens histológicas e anatomopatológicas, fotos de 

pacientes, etc.. Deste modo, médicos situados em centros geograficamente distantes podem trocar entre si 

os  dados  de  imagens  sobre  casos  de  paciente,  e  consultar  colegas  mais  especializados  quanto  ao 

diagnóstico  e  conduta  para  os  mesmos.  A  maioria  dos  sistemas  consta,  além  de  um  sistema  de 

transmissão de vídeo (câmera de vídeo, microcomputador e modem), de um canal telefônico de viva voz 

e um telefax para intercâmbio de opiniões, orientação, etc..

 

                        As características técnicas dos sistemas de teleconsulta disponíveis no mercado permitem a 

transmissão  rápida  de  imagens  de  alta  qualidade,  com  pouco  ou  nenhuma  perda  de  definição.  Por 

exemplo, um sistema desenvolvido por uma empresa italiana, permite a transmissão de imagens com 

resolução de até 1024 x 1024 pontos, 16 milhões de cores por ponto ou 256 níveis de cinza. Usando uma 

técnica de compressão de imagens antes da transmissão, que pode reduzir seu tamanho em até 30 vezes, o 

sistema, baseado em um simples microcomputador IBM-PC, consegue enviar essa imagem em cerca de 

um minuto e meio, pela rede telefônica normal, usando um modem convencional de  9.600 bauds.

 

3.4.4- Teleterapia

 

                        Existem poucas aplicações da terapia na telemedicina. Uma das mais revolucionárias é a 

telediálise,  desenvolvida  inicialmente  na  Itália,  que  consiste  de  um  equipamento  de  hemodiálise 



simplificado,  podendo ser colocado no domicílio do paciente ou em centros de saúde. Com a ajuda de um 

assistente familiar ou um profissional de saúde não especializado, o paciente é conectado ao equipamento, 

que, por sua vez, é telecontrolado por uma central remota. O equipamento dispõe de funções inteiramente 

digitais de controle e alarme, consistindo de telemetria de dezenas de canais (funcionamento das bombas, 

média de temperatura, de heparinização, de fluxo, pressão arterial, mal função de componentes, etc.), os 

quais são transmitidos por via telefônica. O sistema remoto monitora e controla todas as funções do 

dializador doméstico automaticamente, podendo controlar vários deles simultaneamente. É um sistema 

tecnicamente bastante complexo,  no entanto, mostrou-se ocasionar sensíveis reduções de custo para um 

procedimento que se classifica entre os que mais drenam recursos financeiros de um sistema de saúde.

 

3.4.5- Teleanálise

 

                        Nessa  aplicação,  um microcomputador  adquire  e  transmite,  a  partir  de  um analisador 

clínico, dados de química sangüínea, para o computador remoto de uma especialista, que os interpreta e 

comunica  os  resultados  à  origem  (por  exemplo,  em  casos  da  falta  de  um  analista  local,  ou  em 

emergências).

 

3.4.6- Telesocorro

 

                        Consiste em terminais domésticos equipados com um pequeno controle portátil, que pode 

ser acionado pelo paciente (geralmente idoso ou incapacitado temporário ou permanente) de qualquer 

ponto da casa. A chamada é enviada automaticamente por telefone central que dispõe de dados sobre o 

paciente e providencia socorro imediato.

3.4.7- Teleambulância

 

                        É uma ambulância equipada com vários sistemas de telemedicina, tais como tele-EEG, 

tele-ECG,  teleconsulta  e  teleanálise,  para  assistência  local  a  grandes  eventos,  emergências  médicas, 

acidentes, campanhas de medicina preventiva, bem como para comunidades não providas de assistência 

especializada.

 



                        A telemedicina contribui significamente para a melhoria  da assistência médica,  para a 

redução  do  tempo  gasto  entre  o  diagnóstico  e  a  terapia  e  para  a  extensão  dos  serviços  médicos 

especializados  e  de  qualidade  aos  locais  que  não os  apresentam. Já  se  pode  comprovar,  que  com a 

utilização  da  telemedicina  há  considerável  diminuição  nos  custos  com  assistência  ,  que  são:  

descentralização dos serviços, redução da necessidade de hospitalização, e diminuição com gastos de 

deslocamento do paciente e de pessoal especializado.

 

                        O futuro da telemedicina parece ser brilhante, pois os fatores são favoráveis para seu maior 

desenvolvimento,  é uma tecnologia altamente inovativa, onde a informação é que viaja e não o paciente. 

Seu desenvolvimento  nos últimos anos tem sido explosivo. Sua gradativa implantação tem o potencial de 

promover uma grande revolução na maneira como a Medicina é praticada, bem como na própria estrutura 

do sistema de saúde. A desospitalização, o atendimento descentralizado e o aumento da idade média da 

população, etc. favorecerão um maior desenvolvimento da telemedicina.

 

                        No Brasil, a telemedicina poderia ser de grande importância para proporcionar serviços 

remotos e móveis de medicina especializada às zonas menos dotadas, assim a medicina de qualidade 

poderia ser estendida às regiões mais remotas do país, com pequeno retardo entre diagnóstico e conduta, 

pois  possui  uma  distribuição  pouco  uniforme  de  recursos  de  assistência  médica.  O  bom estado  de 

desenvolvimento  tecnológico  da  Informática  brasileira,  um  sistema  extenso  e  funcional  de 

telecomunicações,  que  dispõe  de  modernos  recursos  de  telefonia  pública  e  celular,  sistemas  de 

transmissão de dados, ligação por satélite em todo o território nacional, redes Internet e Bitnet, etc., tudo 

isso facilita a difusão da telemedicina no Brasil.

 

3.5- Conclusão

 



                        O surgimento de uma rede verdadeiramente global de comunicação digital através de 

computadores,  como  a  Internet,  representa  uma  profunda  e  duradoura  revolução  na  tecnologia  de 

representação, armazenamento e distribuição da informação científica, para fins de pesquisa e ensino, 

porém, a Internet por si só não satisfaz os profissionais da medicina, por isso eles estão sempre em busca 

de novos avanços, e é através desses avanços que os profissionais querem sempre mais equipamentos  e 

tecnologias novas para o melhoramento e aperfeiçoamento do que já se tem.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV

 

MULTIMÍDIA NA SAÚDE

 



4.1- Introdução:

 

                        Este  capítulo  ilustra  a  descoberta  da informática pelos  profissionais  da  área  de  saúde 

quanto a  maneira de melhorar a  prestação de serviços ao paciente e que através destes melhoramentos 

tem surgido no  mercado uma grande quantidade de produtos e software, visando proporcionar cada vez 

mais  aos médicos e também aos pacientes, o aperfeiçoamento  dos serviços prestados e das informações 

médicas. 

 

 

4.2- Multimídia

 

            Multimídia é a integração de vários meios de informação  no computador, tais como sons, 

imagens e texto, com a vantagem de interatividade, ou seja, da possibilidade do usuário comandar o 

acesso à informação nela contida, de múltiplas formas, como em um diálogo.

 

            Uma vantagem do multimídia seria a utilização dos equipamentos multimídia como forma 

de “biblioteca”. Qual o médico que nunca precisou de consultar algum livro, quando ficou na dúvida 

sobre um diagnóstico? E na hora de receitar um medicamento? Já existem softwares que permitem que o 

profissional  tenha  uma base  de  dados,  com nome comercial  e  genérico  da  droga,  laboratório  a  que 

pertence, categoria de utilização, indicações e contra-indicações. 

 

                        Já pode ser encontrado no mercado vários programas para as mais variadas especialidades 

e  classes  de  profissionais  de  saúde.  A  seguir  está  o  que  alguns  programas  podem  permitir  aos 

profissionais: 

•        Realizar bloqueios anestésicos nos mais variados pontos do corpo humano;

•      Permite que o profissional tenha uma base de dados em farmacologia;

•        Descrever o uso e indicações de controles das vias aéreas, os riscos e benefícios deste controle e as 

complicações no gerenciamento;



•        Estudos de casos em alergia, com etiologia, patogenia, diagnósticos e tratamentos;

•        Programas que são usados especialmente para análise de doenças reumatológicas;

•        Programas que expões cenários para médicos gastroenterologistas que podem expor sua habilidade 

e interpretá-las;

•        Programas que reúnem todos os livros de anatomia;

•        Programas que mostram toda a anatomia humana, com ilustrações e textos, com área para testar 

seus conhecimentos;

•        Programas que mostram toda a anatomia do cérebro, coração, joelho, etc..

 

 

4.3- Como montar um kit multimídia

                        

                        Como  acontece  com  toda  aplicação  especializada,  para  fazer  multimídia  em  um 

microcomputador pessoal é necessário dispor de recursos específicos de software (programas) e hardware 

(equipamentos, principalmente periféricos especiais). Mas é possível encontrar no mercado estações de 

multimídia totalmente montadas.

 

                        Para quem tem um PC não equipado, os seguintes acessórios são recomendados:

 

•        Recursos  de Áudio: inicialmente é preciso colocar uma placa para processamento de áudio, pois 

os recursos  originais do IBM-PC são muito rudimentares para aplicações mais sofisticadas, tais como 

música polifônica, vozes e efeitos sonoros.

•        Recursos de Vídeo:  Os  produtos de multimídia em geral são bastante sofisticados com relação á 

exibição de imagens e gráficos.



•        CD-ROM  Outro equipamento importante é o leitor de CD-ROM, que é um disco laser semelhante 

ao do equipamento de som, mas que serve para armazenar dados digitais. Como o nome diz, os CD-

ROMs já vem gravados, e não podem ser alterados pelo usuário.

•        Videodisco  Este é um outro periférico bastante especializado, e pouco comum no Brasil, mas que 

encontrou enorme penetração no mercado de aplicações didáticas da multimídia nos EUA. Existem 

numerosas publicações de multimídia em Medicina, implementadas nessa tecnologia. 

 

                  Os  programas  para  produção  de  multimídia  podem ser  classificados  em três  grandes 

grupos: os de página, os de banco de dados multimídia e os de autoria. É através da multimídia que o 

computador se tornará mais amigável.

 

 

4.4- As aplicações em Medicina 

 

                        Para a área de saúde, a multimídia significa a certeza de se poder armazenar todos os tipos 

de informação encontradas na área. Percebe-se que a multimídia é uma solução tecnológica à procura de 

problemas a serem resolvidos.

 

                        Na área de educação de pacientes existem também numerosas publicações em CD-ROM, 

que contém um repositório espantoso de informações médicas para o leigo. Por exemplo, se o paciente 

quiser saber o que é um ecocardiograma e porque vai realizar esse exame, ao consultar a enciclopédia 

aparece um texto explicativo, um filme mostrando como o exame é realizado, e as imagens dinâmicas e 

som correspondente ao seu resultado.

 

                        Para aplicações na área de apoio à atenção médica, já existem diversos sistemas 

computadorizados de registro médico utilizando a tecnologia de hipermídia. Gradativamente, está sendo 

possível também a integração dos equipamentos médico-hospitalares aos computadores, para que se possa 

de uma maneira simples, adquirir diretamente as informações por eles geradas (plug-and-play).

 



                        Certamente,  no  futuro,  todas  as  especialidades  médicas  se  beneficiarão  muito  com a 

hipermídia e muito mais com a realidade virtual,  pois nos últimos anos, tem sido observado avanços 

notáveis no uso de computadores na publicação de informações biomédicas. Entre estes avanços, tem 

ocorrido grande progresso nas formas de representação e de apresentação do conhecimento, por meio de 

sistemas de multimídia interativa, bem como no desenvolvimento de simulações realísticas baseadas em 

computador.

 

            Os sistemas multimídia permitem um acesso não linear ao conhecimento, através do 

hipertexto e estão se proliferando rapidamente, devido ao surgimento dos CD-ROM e da internet. Os 

sistemas multimídia permitem novas formas de apresentação de informação que são impossíveis em 

livros convencionais, tais como animações gráficas, sons e simulações, bem como a automatização do 

diálogo entre o autor e o leitor (interatividade). A maturação tecnológica e a exploração comercial destas 

tecnologias têm permitido uma oportunidade sem precedentes para o aprendizado e a reciclagem 

individualizada, à distância, e de baixo custo.

 

                        Atualmente são cada vez mais comuns os livros eletrônicos que integram imagens e textos 

em anatomia, radiodiagnóstico e outros. Estudos indicam que a multimídia e as múltiplas modalidade de 

representação, incluindo gráficos tridimensionais, sons e imagens em movimento têm permitido um 

excelente avanço na capacidade de aprendizagem nessas áreas. 

 

                        Os CD-ROMs médicos mais conhecidos no Brasil são os que trazem bases de dados 

bibliográficas, contendo a referência completa e o resumo do trabalho, e que podem ser pesquisados 

através do cruzamento de palavras-chave, feitas por um software especial, colocado no microcomputador.

 

                        Uma tendência é colocar o texto completo de enciclopédias, livros e revistas médicas nos 

CD-ROMs. O usuário tem acesso eletrônico rápido a qualquer parte do texto ou figuras, usando busca por 

palavras-chave. As especialidades médicas cobertas são: 

•        medicina de emergência; 

•        infectologia; 

•        toxicologia; 



•        dermatologia; 

•        AIDS;

•        Alergia;

•        Imulogia

•        Diagnóstico e terapia cardiovascular;

•        Hematologia;

•        Oncologiaclínica;

•        Medicina interna;

•        Pneumologia;

•        Endocrinilogia;

•        Gastroenterologia;

•        Medicina intensiva;

•        Nefrologia;

•        Neurologia;

•        Ginecologia;

•        Pediatria;

•        Reumatologia e,

•        Ortopedia.

 

                        Além de revistas contendo textos completos e  ilustrações, há também entrevistas de áudio 

gravadas com médicos cujos artigos foram publicados nas revistas. Em outro tipo de CD-ROM médico, 

cobre-se exaustivamente alguma especialidade ou tema, através da combinação do texto completo com o 

sistema de referências bibliográficas.



 

 

4.5- Vantagens do Multimídia

 

                        O CD-ROM está tendo grande impacto no ensino prático das matérias clínicas. Existem 

diversos CD-ROMs para a informação e a educação dos pacientes, que são verdadeiras enciclopédias 

médicas, ilustradas com filmes de vídeo, animações gráficas, fotos, radiografias, etc..

 

                                O CD-ROM também é um ótimo meio para armazenar e distribuir grandes bancos de 

dados médicos, para fins de pesquisa e análise estatística. Por exemplo, um CD-ROM produzido pela 

Divisão  de  Informações  de  Mortalidade  do  Ministério  da  Saúde,  em  colaboração  com  a  OPAS 

(Organização Pan-americana de Saúde), contém dados sobre cerca de oito milhões de óbitos registrados 

no Brasil entre 1979 e 1986. Cada registro contém todos os dados da Declaração de Óbitos, incluindo o 

CID (Código Internacional de Doenças) da causa-mostis. O CD-ROM é fornecido gratuitamente com um 

poderoso software de análise estatística.    

                        

                        O conceito de livro eletrônico (CD) é uma metáfora para construção, acesso e navegação 

através  de  complexas  coleções  de  informação  eletrônica  que  residem  em  sistemas  baseados  em 

computadores. Esses livros eletrônicos apresentam diversas vantagens em relação aos livros impressos em 

papel, que são:

 

•        Interatividade : Engaja o leitor em uma aprendizagem ativa por permitir a manipulação do texto e 

mídia apresentada através de ferramentas de navegação.

•        Multimídia: As múltiplas modalidades apresentadas (texto, imagens estáticas, animações gráficas, 

clipes de vídeo e de áudio, etc.) aumentam a variedade de caminhos de codificações pelo leitor.

•        Busca:  O texto  completo  de  um livro  eletrônico  pode  ser  rapidamente  pesquisado,  usando-se 

palavras chave extraídas do próprio texto.

•        Modificabilidade:  O texto e a mídia são armazenadas separadamente e assim, o livro eletrônico 



pode ser  rapidamente revisado e  as  mudanças  feitas  instantaneamente  quando novas  informações 

aparecem.

•        Aproveitamento:  O texto e a mídia no livro eletrônico podem ser usados para outros propósitos 

como criar uma palestra, um artigo científico, um novo livro eletrônico, etc.

 

                        É muito grande o número de recursos e funções que podem ser implementadas em um 

livro multimídia eletrônico. Alguns exemplos:

•        Imagens bi e tridimensionais, em reconstrução real, segmentada e desenhada, de regiões ou órgãos 

e de suas partes constituintes;

•        Imagens histológicas e citológicas de baixa, média e alta ampliação (microscopia ótica, de contraste 

de fase, de varredura eletrônica, de microscopia eletrônica) dos tecidos;

•        Cortes topográficos e anatômicos;

•        Desenhos, gráficos e diagramas bi e tridimensionais, estáticos e animados.

•        Animações gráficas e seqüências de vídeo;

•        Software de simulação matemática;

•        Narrações em áudio;

•        Textos simples e textos marcados (hipertextos) em organização linear e não linear.

                         O núcleo de Informática Biomédica da Universidade Estadual de Campinas abriga um dos 

servidores das imagens da base do Ser Humano Visível, o único na América Latina, e tem desenvolvido 

alguns projetos de utilização das imagens para o ensino e a pesquisa, inclusive um atlas interativo a ser 

disponibilizado na Internet.

 

                        A tecnologia do CD-ROM parece ter um futuro extremamente promissor e rico na 

Medicina, devido a própria natureza dos dados médicos. Cada vez mais, ela está ao alcance do bolso dos 



estudantes e profissionais de saúde, e promete revolucionar, mais uma vez, a agilidade de acesso e o 

volume de informações à disposição.

 

4.6- “Guia Médico da Família”

 

                        O  “Guia Médico Familiar” é um programa  multimídia, apenas um exemplo de sistemas 

que são encontrados no mercado. Supõe-se que é uma demonstração do que se terá disponível em todas as 

residências no futuro.

 

                        O programa “Guia Médico da Família” é uma mistura de médico e professor  virtual, 

biblioteca e dicionário. Suas principais funções são:

 

•        Explicações sobre determinados problemas clínicos, por escrito e audiovisual;

•        Sugestão de prevenção de tal problema;

•        Um dicionário com todas as siglas e abreviaturas utilizados;

•        Uma análise pessoal do estado físico e clínico.

 

                        O programa “Guia Médico da Família” parece ser simples se analisado todas as 

tecnologias e programas existentes, mas o mesmo tem a finalidade de provar que cada vez mais está se 

evoluindo no campo da Informática e Saúde e este é apenas um pequeno exemplo. Como o próprio nome 

do programa diz, um guia médico familiar e quem sabe num futuro próximo  um médico familiar virtual.

 

4.6.1- Tela Principal - “Guia Médico da Família”

 

                        Na figura 4.1 está a tela principal do programa, através dela se tem acesso à todas as 

funções que o programa permite.



Figura 4.1 – Tela principal – “Guia Médico Familiar”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2-      Menu – “Guia Médico da  Família”
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            Na figura 4.2, mostra as opções que a tecla Menu proporciona. Suas principais funções são:

 

•        Bookmark List:

•        Picture Tour:

 

Que serão explicadas nos próximos subtítulos.

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape
  id="_x0000_s1027" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;
  text-align:left;margin-left:-5.85pt;margin-top:0;width:453pt;height:339.75pt;
  z-index:2;mso-position-horizontal-relative:text;
  mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono1452000_arquivos/image007.png" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->



Figura 4.2 – Tela do Menu – Programa “Guia Médico da Família”



Picture Tour – “Guia Médico da Familia”

            A opção Picture Tour  mostra ilustrações  sobre divisões do corpo humano, problemas 

patológicos e suas lesões, veja dois exemplos, nas figuras 4.3 e 4.4, a seguir:

Figura 4.3 – Exemplo1 da tela Picture Tour 

- “Guia Médico da Família” 

            Figura 4.4 – Exemplo2 da tela Picture Tour - “Guia Médico da Família”

4.6.4- Alternate Route - “Guia Médico da Família”
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           Voltando a tela principal, quando se dá dois cliques  na opção  ALTERNATE ROUTE aparece a 

seguinte  tela,  como mostra  a  figura  4.5.  Nesta  tela  contem  uma listagem de  problemas  clínicos  e  

patológicos:

 

 

Figura 4.5- Tela da função Altenate Route - “Guia Médico da Família”
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Logo pode-se  descobrir mais sobre a patologia escolhida, clicando em cima do nome duas vezes. Como 

exemplo esta Depressão, ao seguir o procedimento, aparece as explicações com conceito, etiologia 

(causa), diagnóstico, manifestações clínicas, tratamento,    como mostra a figura 4.6:

 

 

Figura 4.6- Exemplo - “Guia Médico da Família”
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4.6.5- Personal Chekcup - “Guia Médico da Família”

 

            Voltando a tela principal e clicando em PERSONAL CHEKCUP, o programa é capaz de 

fazer uma avaliação de sua forma clínica, passando para ele seus dados, como idade, altura, peso, se 

fuma, bebe, faz exercícios físicos. Todo o diagnostico que um médico clínico faria numa consulta, de 

acordo  com  as  condições  físicas  apresentadas  pelo  paciente.  Neste  são  diagnosticadas  todas  as 

informações necessárias para que o paciente  mantenha a sua vida diária tendo controle de sua capacidade 

física,  clínica,  social,  econômica  e  psicológica,  fornecendo  ainda  ao  paciente  informações  sobre  as 

patologias apresentadas, para que o paciente passe a conviver com esta patologia em seu dia a dia. Veja 

um exemplo na figura 4.7 a seguir:

 

 Figura 4.7- Exemplo da função  Checkup - “Guia Médico da Família”

4.6.6- Multimidea - “Guia Médico da Família”
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            A função da opção MULTIMIDEA é muito interessante, ao executá-lo é possível ver e ouvir, as 

explicações clínicas sobre o determinado assunto escolhido, como mostra a figura 4.8 a seguir:

 

Figura 4.8- Tela da função Multimidea - “Guia Médico da Família”
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Por exemplo, ao escolher  MENOPAUSA, dando dois cliques sobre a opção, começará as explicações 

através das  ilustrações. Primeiramente é feita uma anamnesia (estudo) da fisiologia corporal, de acordo 

com  cada  patologia  apresentada,  incluindo  todos  os  órgãos  e  membros  existentes  no  ser  humano. 

Diagnosticado  a  patologia  é  feito  outra  anamnesia  para  detectar  suas  causas,  futuras  manifestações 

clínicas ( complicações ) e procedimentos necessários para manter o bem estar do paciente.  Na figura  

4.9 tem-se um exemplo:

Figura 4.9 – Exemplo de Tela da função Multimidea - “Guia Médico da Família”
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Clicando  em  SMALL  SCREEN,  pode  se  ter  uma  visão  completa  da  função  MULTIMIDEA  com 

instruções, ilustrações e medicamentos, como mostra a figura 4.10:

 

 

Figura 4.10 – Exemplo da função SMALL SCREEN - “Guia Médico da Família”
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4.7- Conclusão:

 

                         O uso dos sistemas multimídia está se tornando tão excessivo que todos os usuários de 

computadores a utilizam para os diversos fins. Com o passar dos anos os computadores do futura terão 

integrados imagens, sons e vídeo e mais, será acessível a grande parte da população. Devido a grande 

capacidade de informação, imagens, som, etc. que o CD-Rom pode armazenar, ele se torna um aliado à 

tecnologia da informatização da medicina e juntamente com a Internet será uma mistura de televisão, 

videocassete, gravador, fax, telefone, secretária eletrônica, até chegar ao ponto de ser um médico virtual 

particular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V

 



A CAMINHO DO DIAGNÓSTICO

 

5.1- Introdução

 

                        É através da análise de exames do paciente que o médico chega ao diagnóstico. A 

Informática Médica pode ajudar, em muito, a diminuir este tempo entre análise e resultado e 

principalmente auxiliar nessa tarefa. Este capítulo relata que profissionais estão trabalhando nesta área na 

tentativa de criar sistemas cada vez mais eficientes de diagnósticos médicos.

 

5.2- O Caminho do Diagnóstico

 

                        Diariamente,  os  profissionais  da  área  de medicina  passam  por  um  processo  chamado 

“tomada de decisão”, que está relacionado basicamente à resolução de problemas, no qual o computador 

pode auxiliar o médico. Esta tomada de decisão se constitui de: diagnóstico, planejamento terapêutico e o 

prognóstico. Estes três níveis fazem parte de um ciclo repetitivo e são fortemente relacionados e auto-

modificável, que é “coleta de dados-decisão-ação-avaliação”, como mostra a figura 5.1: 

Figura 5.1 – Processos básicos de tomada de decisão em Medicina
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A área mais complexa e difícil da tomada de decisão médica é o diagnóstico, e suas 

principais razões são as seguintes:

•        Para se chegar a um diagnóstico o médico depende, deste a sua experiência prévia em realizar 

diagnósticos do mesmo tipo até mesmo sua intuição, informações de diversas fontes de naturezas 

diferentes  e  analises  de  dados.  É  muito  difícil  juntar  todos  estes  tipos  de  conhecimentos  num 

programa de computador;

•        O raciocínio pelo qual o médico chega a um diagnóstico envolve, simultaneamente, processos 

lógicos, avaliação probabilística, encadeamento causal, e muitos outros processos ainda entendidos 

parcialmente. Não dá para simular num computador um modelo de raciocínio incompleto;

•        Os  médicos  não  entram  em  acordo  sobre  opiniões  na  área  em  estudo,  existe  uma  falta  de 

padronização quanto aos termos e definições médicas. São raros bancos de dados confiáveis, e o 

conhecimento está espalhado em muitas publicações, lugares e cabeças.

 

            Não é de se surpreender que médicos e cientistas de computação acreditem que seja 

quase impossível de se implementar um programa de diagnóstico  médico. Porém, esses programas  têm 

uma utilidade na prática clínica, são ferramentas úteis para aperfeiçoar e aumentar a precisão e a certeza 

dos diagnósticos médicos.

 

                        Os sistemas de apoio à decisão médica podem ser classificados da seguinte maneira:

 

•        Sistemas com capacidade de decisão própria limitada ou ausente:

-         recuperação de dados sobre paciente

-         cálculos matemáticos assistido por computador

-         análise e interpretação primária de dados

 

•        sistemas com capacidade de raciocínio automático e de interferência;



-         sistemas de classificação de doenças

-         sistemas especialistas baseados em consulta

-         sistemas especialistas baseados em crítica

 

            Muitos desses sistemas de apoio à decisão utilizam as técnicas de processamento da informação 

que são próprias da Inteligência Artificial (IA), pois eles são capazes de fazer um raciocínio automático e 

deduções lógicas; imitando em um computador as capacidades típicas do intelecto humano.

 

 

5.3- Inteligência Artificial – Sistemas Especialistas

 

                         Desde os anos 70, quando começaram a ser utilizadas as técnicas de Inteligência Artificial 

em Medicina, foi desenvolvido um grande número de sistemas de apoio à decisão, de média ou grande 

complexidade. Dentre estes sistemas, a seguir estão alguns exemplos: 

 

•        DTA – consultas sobre terapias com digitais;

•        PIP – consulta e diagnose na medicina interna e nefrologia;

•        VM – interpretação e consulta sobre terapia intensiva em relação a pacientes em estado grave;

•        ONCOCIN – seleção de protocolos oncoterápicos.

 

 

                        Sistemas Especialistas são uma das áreas de interesse da Inteligência Artificial. Estes 

sistemas especialistas  são programas especializados numa área bastante estreita do conhecimento, tais 

como sistemas capazes de diagnóstico médico diferencial. Embora não sejam o único exemplo da 

tecnologia Inteligência Artificial aplicada no campo médico. 



 

                        A estrutura de um sistema especialista completamente operacional compreende quatro 

componentes essenciais, mostrado na  figura 5.2:

 

                        

                        BASE 

 

 

 

                           

 

 

 

 

Figura 5.2 – Estrutura de um sistema especialista

 

 

•        Base de conhecimentos: esta é a estrutura de dados onde os fatos e as regras de produção estão 

armazenadas.

•        Módulo  de  aquisição  de  conhecimentos:  uma  parte  do  sistema  que  é  usada  para  modificar  e 

adicionar o conhecimento novo à base. Ele normalmente trabalha interagindo diretamente com os 

especialistas humanos, que “ensinam” as regras e os fatos novos ao sistema.

 

BASE

DE

CONHECIMENTOS

 

 

INTERFACE

DE

AQUISIÇÃO

 

 

INTERFACE

DE

USUÁRIO

 

 

 

MECANISMO DE

INFERÊNCIA

 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1046"
 type="#_x0000_t136" style='position:absolute;margin-left:1.35pt;margin-top:89.05pt;
 width:165.6pt;height:7.2pt;z-index:21;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f" fillcolor="black">
 <v:shadow color="#868686"/>
 <v:textpath style='font-family:"Arial";font-size:8pt;font-weight:bold;
  v-text-kern:t' trim="t" fitpath="t" string="P R O G R A M A  D E  C O N S U L T A"/>
</v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_s1045" type="#_x0000_t136" style='position:absolute;margin-left:339.75pt;
 margin-top:89.05pt;width:48pt;height:10.5pt;z-index:20;
 mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
 o:allowincell="f" fillcolor="black">
 <v:shadow color="#868686"/>
 <v:textpath style='font-family:"Arial";font-size:8pt;font-weight:bold;
  v-text-kern:t' trim="t" fitpath="t" string="U S U Á R I O"/>
</v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1044"
 type="#_x0000_t66" style='position:absolute;margin-left:253.35pt;margin-top:17.05pt;
 width:62.5pt;height:7.2pt;rotation:11846020fd;z-index:19;
 mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
 o:allowincell="f"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1043"
 type="#_x0000_t66" style='position:absolute;margin-left:253.35pt;margin-top:38.65pt;
 width:62.5pt;height:7.2pt;z-index:18;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_s1042" type="#_x0000_t69" style='position:absolute;margin-left:253.35pt;
 margin-top:60.25pt;width:64.8pt;height:7.2pt;z-index:17;
 mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
 o:allowincell="f"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1041"
 type="#_x0000_t136" style='position:absolute;margin-left:325.35pt;
 margin-top:17.05pt;width:78.75pt;height:52.5pt;z-index:16;
 mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
 o:allowincell="f" fillcolor="black">
 <v:shadow color="#868686"/>
 <v:textpath style='font-family:"Arial";font-size:8pt;font-weight:bold;
  v-text-kern:t' trim="t" fitpath="t" string="P E R G U N T A S &#13;&#10;&#13;&#10;R E S P O S T A S&#13;&#10;&#13;&#10;E X P L I C A Ç Õ E S"/>
</v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1036"
 type="#_x0000_t69" style='position:absolute;margin-left:130.95pt;margin-top:38.65pt;
 width:79.2pt;height:7.2pt;z-index:11;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:rect
 id="_x0000_s1031" style='position:absolute;margin-left:1.35pt;margin-top:9.85pt;
 width:151.2pt;height:1in;z-index:6;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f">
 <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1031'/>
</v:rect><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:rect id="_x0000_s1033" style='position:absolute;
 margin-left:181.35pt;margin-top:9.85pt;width:93.6pt;height:1in;z-index:8;
 mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
 o:allowincell="f">
 <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1033'/>
</v:rect><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:line
 id="_x0000_s1034" style='position:absolute;left:0;text-align:left;z-index:9;
 mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
 from="289.35pt,52.45pt" to="289.35pt,167.65pt" o:allowincell="f">
 <v:stroke dashstyle="dash"/>
</v:line><v:line id="_x0000_s1035" style='position:absolute;left:0;
 text-align:left;z-index:10;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' from="1.35pt,52.45pt" to="289.35pt,52.45pt"
 o:allowincell="f">
 <v:stroke dashstyle="dash"/>
</v:line><v:shapetype id="_x0000_t69" coordsize="21600,21600" o:spt="69" adj="4320,5400"
 path="m0,10800l@0,21600@0@3@2@3@2,21600,21600,10800@2,0@2@1@0@1@0,0xe">
 <v:stroke joinstyle="miter"/>
 <v:formulas>
  <v:f eqn="val #0"/>
  <v:f eqn="val #1"/>
  <v:f eqn="sum 21600 0 #0"/>
  <v:f eqn="sum 21600 0 #1"/>
  <v:f eqn="prod #0 #1 10800"/>
  <v:f eqn="sum #0 0 @4"/>
  <v:f eqn="sum 21600 0 @5"/>
 </v:formulas>
 <v:path o:connecttype="custom" o:connectlocs="@2,0;10800,@1;@0,0;0,10800;@0,21600;10800,@3;@2,21600;21600,10800"
  o:connectangles="270,270,270,180,90,90,90,0" textboxrect="@5,@1,@6,@3"/>
 <v:handles>
  <v:h position="#0,#1" xrange="0,10800" yrange="0,10800"/>
 </v:handles>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1037" type="#_x0000_t69" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;margin-left:33.75pt;margin-top:50.2pt;width:86.4pt;
 height:7.2pt;rotation:90;z-index:12;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype
 id="_x0000_t66" coordsize="21600,21600" o:spt="66" adj="5400,5400" path="m@0,0l@0@1,21600@1,21600@2@0@2@0,21600,,10800xe">
 <v:stroke joinstyle="miter"/>
 <v:formulas>
  <v:f eqn="val #0"/>
  <v:f eqn="val #1"/>
  <v:f eqn="sum 21600 0 #1"/>
  <v:f eqn="prod #0 #1 10800"/>
  <v:f eqn="sum #0 0 @3"/>
 </v:formulas>
 <v:path o:connecttype="custom" o:connectlocs="@0,0;0,10800;@0,21600;21600,10800"
  o:connectangles="270,180,90,0" textboxrect="@4,@1,21600,@2"/>
 <v:handles>
  <v:h position="#0,#1" xrange="0,21600" yrange="0,10800"/>
 </v:handles>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1040" type="#_x0000_t66" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;margin-left:253.35pt;margin-top:9.7pt;width:62.5pt;
 height:7.2pt;z-index:15;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_s1039" type="#_x0000_t136" style='position:absolute;left:0;
 text-align:left;margin-left:325.35pt;margin-top:9.7pt;width:79.2pt;height:7.2pt;
 z-index:14;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f" fillcolor="black">
 <v:shadow color="#868686"/>
 <v:textpath style='font-family:"Arial";font-size:9pt;font-weight:bold;
  v-text-kern:t' trim="t" fitpath="t" string="E S P E C I A L I S T A"/>
</v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_s1038" type="#_x0000_t66" style='position:absolute;left:0;
 text-align:left;margin-left:130.95pt;margin-top:16.9pt;width:62.5pt;height:7.2pt;
 z-index:13;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:rect
 id="_x0000_s1032" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
 margin-left:181.35pt;margin-top:2.5pt;width:93.6pt;height:1in;z-index:7;
 mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
 o:allowincell="f">
 <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1032'/>
</v:rect><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:rect id="_x0000_s1030" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;margin-left:1.35pt;margin-top:2.5pt;width:151.2pt;
 height:1in;z-index:5;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f">
 <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1030'/>
</v:rect><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype
 id="_x0000_t136" coordsize="21600,21600" o:spt="136" adj="10800" path="m@7,0l@8,0m@5,21600l@6,21600e">
 <v:formulas>
  <v:f eqn="sum #0 0 10800"/>
  <v:f eqn="prod #0 2 1"/>
  <v:f eqn="sum 21600 0 @1"/>
  <v:f eqn="sum 0 0 @2"/>
  <v:f eqn="sum 21600 0 @3"/>
  <v:f eqn="if @0 @3 0"/>
  <v:f eqn="if @0 21600 @1"/>
  <v:f eqn="if @0 0 @2"/>
  <v:f eqn="if @0 @4 21600"/>
  <v:f eqn="mid @5 @6"/>
  <v:f eqn="mid @8 @5"/>
  <v:f eqn="mid @7 @8"/>
  <v:f eqn="mid @6 @7"/>
  <v:f eqn="sum @6 0 @5"/>
 </v:formulas>
 <v:path textpathok="t" o:connecttype="custom" o:connectlocs="@9,0;@10,10800;@11,21600;@12,10800"
  o:connectangles="270,180,90,0"/>
 <v:textpath on="t" fitshape="t"/>
 <v:handles>
  <v:h position="#0,bottomRight" xrange="6629,14971"/>
 </v:handles>
 <o:lock v:ext="edit" text="t" shapetype="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1047" type="#_x0000_t136" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;margin-left:37.8pt;margin-top:10.8pt;width:79.2pt;
 height:7.2pt;z-index:22;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f" fillcolor="black">
 <v:shadow color="#868686"/>
 <v:textpath style='font-family:"Arial";font-size:9pt;font-weight:bold;
  v-text-kern:t' trim="t" fitpath="t" string="A R Q U I V O"/>
</v:shape><![endif]-->



•        Mecanismo de inferência: este é o centro do sistema especialista, é a parte do programa que irá 

interagir com o usuário no modo de consulta e acessará a base de conhecimentos para fazer inferência 

sobre o caso proposto pelo usuário.

•        Módulo de explicações: este programa é acionado cada vez que o usuário solicita uma explicação 

sobre uma decisão em particular que o sistema tomou, ou sobre qualquer fato ou conhecimento que 

ele guardou na base.

 

                  Logo após o desenvolvimento de sistemas especialistas específicos, foi identificado que 

eles  eram  relativamente  fáceis  de  programar.  A  parte  que  exigia  raciocínio  era  conferir  se  existia 

inconsistência,  pontos  cegos,  erros  e  contradições  no  conhecimento  fornecido  pelos  especialistas 

humanos, dependendo do tamanho do sistema podia levar de 2 a 10 anos a sua verificação e aquisição de 

conhecimentos.

 

                        Um elemento importante do raciocínio médico é o encadeamento causal, isto é, os médicos 

normalmente sabem porque um determinado sintoma ou resultado de teste aparece, como conseqüência 

de  alguma  alteração  fisiológica,  anatômica  ou  bioquímica  subjacente.  Portanto,  muitos  sistemas 

especialistas usam uma outra técnica da Inteligência Artificial chamada de redes causais.

 

                        O grau de certeza exigido pelos sistemas baseados em lógica é muito raro na Medicina. 

Portanto, é pequena a utilidade e a precisão dos programas puramente determinísticos. Este fato levou ao 

desenvolvimento de programas que levam em conta a incerteza na produção de regras. Existem quatro 

abordagens para tratar a incerteza na programação lógica:

 

•        Lógica possibilística, também chamada “fuzzy logic”. Na álgebra booleana, os valores assumidos 

pelos  extremos  lógicos,  falso  e  verdadeiro,  seriam  representados  numericamente  por  0  e  1, 

respectivamente. No lógica difusa pode-se ter qualquer número fracionário entre 0 e 1, de tal maneira 

que se tem “verdades parciais”. Eles são úteis para descrever conceitos que são normalmente vagos 

em alguma área de diferenciação.

•        Fatores de certeza. São fatores aproximados, baseados mais na pragmática do que na estatística.

•        Probabilidades: esta abordagem exige probabilidades “reais”, ou seja, números associando eventos 



e populações obtidos por estudos estatísticos próprios. 

•        Classificação multivariada: esta abordagem foi muito usada no passado, mas atualmente tem sido 

substituída  pela  onda  dos  sistemas  especialistas  baseados  em  lógica.  Existem  diversos  métodos 

multivariados  que  podem  ser  usados  para  solucionar  o  problema  de  classificação  de  doenças, 

utilizados com dados numéricos ou nominais.

 

                        Um dos obstáculos ao maior uso de sistemas de apoio à decisão médica é a dificuldade em 

se  criar  e  atualizar  a  base  de  conhecimentos.  Muitas  tarefas  associadas  à  decisão  são  de  difícil 

sistematização e caem no domínio do que se chama problemas mal definidos, ou seja, que não podem ser 

expressos por formalismo matemáticos, estatísticos ou lógicos. O reconhecimento de padrões espaciais ou 

temporais complexos é um desses problemas, muito freqüentes em Medicina.

 

                        Tem sido  feitos  esforços  no  sentido  de  desenvolver  sistemas  especialistas  capazes  de 

“aprender” sozinhos as associações lógicas. Estes sistemas são chamados de adaptativos. O mais recente 

paradigma de utilização de sistemas adaptativos no campo de apoio à decisão médica são as redes neurais 

artificiais.  Esses  paradigmas  procuram imitar  a  organização  altamente  paralela  do  cérebro,  que  tem 

propriedades  de  computação  coletiva  e  distribuída,  e  que  possuem  a  capacidade  de  aprendizado 

supervisionado ou não supervisionado.  Os paradigmas também  têm sido utilizados  para um número 

crescente  de  tarefas  de  classificação  de  doenças,  controle  de  equipamentos  biomédicos  inteligentes, 

processamento de sinais e imagens, etc. 

 

                        Nos últimos anos, tem sido anunciado na literatura uma grande número de programas de 

apoio à decisão médica. Muitos deles são  bastante sofisticados e tem, sistematicamente, um desempenho 

melhor  que  os  médicos  comuns.  Uns  poucos  programas  são  bem  melhores  que  os  médicos  mais 

graduados e são taxados de especialistas pelos humanos. Contudo, só raramente os sistemas de auxílio ao 

diagnóstico têm sido usados rotineiramente na prática clínica. Quando são usados, provam ser bastante 

confiáveis e úteis. Alguns poucos sistemas especialistas médicos têm sido oferecidos comercialmente, 

geralmente embutidos em equipamentos biomédicos.

                        Uma aplicação muito interessante e bem aceita pelos profissionais de saúde é o uso de 

sistemas especialistas para alerta automático de riscos de saúde, procedimentos necessários, etc., a partir 

dos dados armazenados no registro clínico da instituição. Independente deste problema de aceitação por 

parte do pessoal médico, poderia atribuir tal falta de aceitação dos programas de diagnósticos a outros 



fatores que provavelmente serão superados. 

 

                        Com o desenvolvimento e comercialização em massa dos poderosos microcomputadores, 

tem-se a possibilidade de implementar e comercializar programas de diagnóstico, que ultrapassem àqueles 

usados até agora em grandes computadores. A disponibilidade generalizada e o baixo custo destas 

máquinas e o aparecimento de sistemas especialistas genéricos e ensináveis, permite antever um crescente 

aumento no papel dos programas de diagnóstico médico assistidos por computador baseados em 

Inteligência Artificial. 

 

5.4- Conclusão:

 

            Com tantas pesquisas feitas para obtenção de sistemas que diagnosticam e que receitam 

medicamentos e tratamentos adequados, pode-se dizer que está próximo  o auto-atendimento onde bastará 

consultar o computador e a presença do médico será dispensada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI

 



VIDEOCONFERÊNCIA

 

6.1- Introdução:

 

              Diversas situações de trabalho exigem que as pessoas estejam geograficamente dispersas 

apesar  de  formarem  uma  equipe.  Na  tentativa  de  melhorar  este  quadro,  vários  grupos  de  pesquisa 

direcionaram seus enfoques sobre o conjunto de serviços denominado serviços de videoconferência. Este 

serviço  de  videoconferência  é  uma forma de  comunicação  interativa  que  permite  que  duas  ou  mais 

pessoas que estejam em locais diferentes possam se encontrar face a face com áudio e comunicação visual 

em tempo real.

 

6.2- Videoconferência

 

                        A base fundamental da Videoconferência se deu à introdução de comunicação através de 

multiconexão de telefones, na década de 30. A Tecnologia de Videoconferência envolvia equipamentos 

proprietários e ligações chaveadas por circuitos, com equipamentos caros e taxas de uso de alto custo. Já 

na década de 70 foi possível o uso da videoconferência com custos mais baixos e permitiu-se combinar as 

mídias de voz e vídeo. A videoconferência só foi explorada após o surgimento de computadores mais 

rápidos e baratos juntamente com a Internet. Só agora a videoconferência está ganhando o interesse para 

pesquisas e demostra ser uma área com futuro de inovações e evoluções.

 

                        Um serviço de videoconferência que queira ser bem sucedido deve levar em consideração 

três elementos importantes:

 

•        Áudio: a freqüência do som é medida em Hertz. Os sistema de videoconferências são projetados 

para áudio na faixa de freqüência de voz entre 40Hz e 4KHz e o ouvido humano pode perceber uma 

freqüência de 20Hz a 40KHz.

•        Textos: os textos são usados em uma videoconferência para se ter apresentações mais claras e 

objetivas. Fazendo-se a distribuição, referência e explanação de documentos de uma forma mais 



eficiente a videoconferência será bem sucedida. Normalmente a distribuição  dos textos que serão 

utilizados é feita antes do início da videoconferência.

•        Vídeo: é uma seqüência de imagens estáticas, quando apresentadas a uma taxa suficientemente alta, 

dá uma ilusão de movimento. A videoconferência usa o vídeo como entrada. Este vídeo pode vir de 

uma câmera VCR ou outro dispositivo de vídeo. Um sinal de vídeo analógico precisa ser codificado 

para a forma digital para que ele possa ser manipulado em um computador.

 

            Durante uma sessão de videoconferência, os participantes devem se sentir o mais próximo 

possível de uma conferência clássica. Para isso eles devem dispor, por exemplo, de ferramentas que 

permitam a fácil e eficiente manipulação dos documentos compartilhados. Os usuários devem também ter 

em mãos facilidades de se comunicar, tanto em modo privado como em grupos. Diferentes sistemas de 

votação também devem ser implementados, para facilitar o andamento de reuniões. Um ponto de extrema 

importância em uma videoconferência é sua privacidade. 

 

            Deste modo, mecanismos robustos de segurança devem proteger as conferências de 

espionagens, impedir a entrada de componentes não desejados, em fim, devem dar todo o suporte 

necessário para a obtenção de bons níveis de confiabilidade de segurança. Estes ítens são essenciais para 

uma boa aceitação dos sistemas de videoconferência pelos usuários.

 

           É necessário também que se implemente uma boa política de compartilhamento das mídias pelos 

usuários. Deve haver um limite de tempo na utilização do canal de voz por cada um dos participantes por 

exemplo. Este controle de acessos pode ser realizada por um coordenador ou de modo automático pelo 

sistema.

 

           Uma das grandes preocupações dos sistemas de videoconferência é a inundação de redes 

com o grande volume de dados gerados (voz e vídeo principalmente). Mecanismos de controle de fluxo 

devem ser implementados para evitar tais inundações. 

      

6.3- Tipos de Videoconferência

6.3.1- Sistemas Centralizados



 

                  As  primeiras  soluções  de  videoconferência  apareceram com um contexto  de  controle 

centralizado. Esta foi uma solução natural para as conferências baseadas em comutações de circuitos, 

como  ocorre  com  as  linhas  telefônicas  públicas  por  exemplo.  O  ITU-T  ("International  

Telecommunication Union")  normalizou estes  sistemas de  videoconferência  em sua norma H.320.  A 

figura 6.1 mostra uma arquitetura típica de videoconferências centralizadas. Todos os participantes ("End 

Stations") são ligados ponto a ponto à uma central de gerência, a MCU ("Multipoint Control Unit"). A 

unidade central é a responsável pela mistura dos fluxos de áudio e vídeo (A/V) de cada um dos diversos 

participantes. Isto provoca um problema de escalabilidade, já que se o número de participantes aumentar 

muito, a quantidade de processamento exigido no MCU será impraticável. Outro fator importante a ser 

colocado é a confiabilidade dos sistemas, já que se houver um problema na MCU todos os usuários ficam 

comprometidos. 

Figura 6.1 -  Arquitetura de Videoconferência Centralizada

           O fato de se utilizar comutação de circuitos tem-se a desvantagem de sub-aproveitamento de 

recursos. A banda do meio de transmissão pode não ficar totalmente ocupada. Por outro lado, ao se 

reservar um canal obtém-se garantias sobre a qualidade dos serviços oferecidos, pois os recursos daquele 

meio estão alocados para um usuário. 

 

            Outro ponto favorável à videoconferência centralizada é o fato de se obter um clock único, 

através  da  rede,  para  o  sincronismo  dos  CODECS.  O  sincronismo  dos  CODECS  nos  sistemas  de 

comutação de pacotes não podem ser obtidos de maneira tão simples. 
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6.3.2- Sistemas Distribuídos

 

           O crescimento da Internet vem atraindo os mais diversos tipos de aplicação, que tentam 

explorar ao máximo o potencial da rede mundial. Como não podia deixar de ser, os sistemas de 

videoconferência também passaram a se integrar neste universo. Os sistemas de videoconferência em 

redes de comutação de pacotes apareceram como solução para o desperdício de recursos que ocorrem nos 

sistemas de comutação de circuitos. Uma das soluções, adotada para otimizar o uso da rede, foi a 

utilização de sistemas distribuídos. 

Figura 6.2- Arquitetura de Videoconferência Distribuída

          

             Na arquitetura distribuída, como mostra a figura 6.2, as estações dos usuários é que se 

responsabilizam pelo tratamento dos dados. A confiabilidade do sistema é muito melhor do que na 

arquitetura centralizada. Os usuários se conectam em uma estrutura multicast que os interconecta, 

permitindo a troca de informações entre eles. A maior desvantagem dos sistemas descentralizados 

baseados em redes de comutação de circuitos é que não há nenhuma facilidade para o sincronismo dos 

CODECS. Outra dificuldade enfrentada em sistemas de comutação de pacotes são as garantias de 

qualidade de serviços. Ao tentar aproveitar ao máximo a banda, vários usuários compartilham o mesmo 

meio, competindo por recursos. Em determinados momentos esta competição pode atingir os limites da 

capacidade do canal, degradando assim a qualidade de serviços oferecida pela rede. 

 

6.3.3- Room Videoconferencing
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                        Este tipo de videoconferência é composta em sua maioria por caros equipamentos de 

hardware e software e é realizada em salas especialmente preparadas com modernos equipamentos de 

áudio,  vídeo e codecs para fornecer vídeo e áudio de alta qualidade.

 

6.3.4- Desktop Videoconferencing

 

                        São aplicações que podem ser implementadas apenas em PC’s ligados em rede. O 

benefício deste tipo de videoconferência é que o usuário não precisa se locomover para um local especial. 

Outro benefício é a habilidade de incorporar dados e aplicações de outros desktop computers participando 

de uma videoconferência. Este sistema é mais barato que o Room Videoconferencing, porém não oferece 

a mesma qualidade.

 

 

6.4-  Mundo Virtual

 

                        Será que um dia a realidade virtual poderá ser usada em um ambiente médico ? Imagina-se 

estudantes de medicina usando um capacete com visores tridimensionais  para examinar uma versão 

virtual do corpo humano, ou que um profissional seja capaz de andar de sala em sala de um congresso 

virtual, sem precisar sair da sua cidade ou apresentar um trabalho para uma audiência mundial sem sair do 

próprio consultório. Tudo isso já é tecnicamente possível. Avanços tecnológicos futuros, como na área de 

holografia tridimensional, dispensará o uso de capacetes e visores especializados. Isto tudo já deixou de 

ser ficção científica, é o passo da realidade virtual, que avança a rápidos passos para se encontrar com a 

medicina.

 

                        Há vários anos se realiza na costa oeste dos EUA um congresso chamado “Virtual Reality 

Meets Medicine” onde espantosas aplicações são relatadas rotineiramente. Uma das aplicações mais 

interessantes é o da cirurgia virtual, desenvolvida pela NASA, que utiliza uma tecnologia chamada 

“telepresença”. Um médico, usando o visualizador tridimensional, pode enxergar perfeitamente o campo 

cirúrgico localizado a milhares de quilômetros de distância. Usando manipuladores especiais, ele pode 



comandar motores, pinças eletroeletrônicas à distancia, cortando, agarrando e suturando. 

 

                        Outro campo da informática médica que já está sendo desenvolvido em muitos países se 

denomina robótica médica, e consiste na aplicação dos robôs mecânicos em cirurgias. Por exemplo, um 

robô programável para montagens de industrias, que é muito mais preciso e seguro que a mão humana 

para tarefas delicadas de posicionamento, sendo utilizado para inserir uma sonda de biópsia ou 

congelamento de estruturas cerebrais profundas, através da neurocirurgia funcional estereotáxica. Existem 

também robôs para cirurgias de coluna vertebral e de próteses de quadril, nos EUA, que demonstram 

diversas vantagens no ato cirúrgico.

 

 

6.5- Conclusão

 

            As evoluções tecnológicas não param e a videoconferência está entre as áreas mais pesquisadas, 

com o aumento da velocidade na Internet e a criação de sistemas de segurança mais confiáveis, a 

videoconferência tende a viabilizar um sistema barato para inúmeras aplicações. Prevendo isto, algumas 

empresas  já dispõe de setores especializados na área de videoconferência, que segundo se mostra um 

campo com boas projeções de lucro e repleto de oportunidades. 

 

            O futuro trará, um verdadeiro dilúvio de informações digitais, através de antenas parabólicas, 

satélites, TV a cabo, Internet e linhas telefônicas comuns e celulares. A educação médica mudará 

tremendamente, habilitando a todos os médicos a compartilharem seus recursos de informação em torno 

do globo terrestre. A diferença entre vida ou  morte poderá ficar dependente desses breves pulsos de 

eletricidade e luz através das supervias eletrônicas da informação. No contexto médico, a informação é 

um negócio muito sério e importante. Assim, o computador e as redes de comunicação serão uma parte 

integrante da vida profissional, tanto quanto o estetoscópio para o médico.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

 

                               A Informática tem a capacidade  de englobar muito mais do se imagina. Quando se 

pensa em informatização, tem-se a impressão apenas de computadores, maquinas e  equipamentos ligados 

entre si, quando na verdade se pode contar com centenas de benefícios trazidos pela tecnologia como: 

Internet, multimídia, interatividade, informação e agilidade.

 

                        A Informática Médica, vem proporcionando  á saúde uma série de vantagens e com isso 

melhorando cada vez mais os atendimentos aos pacientes, a agilidade e a qualidade de serviços prestados 

pelos hospitais,  as informações médicas tanto para os médicos quanto aos pacientes, e a precisão em 

diagnosticar e tratar.

 

                        A cada dia há um  aumento significativo de adeptos à esta área tão ampla que é a 

Informática Medica impulsionando o surgimento de sistemas mais eficientes e confiáveis. É indubitável 

que a informática passou a ser indispensável para que atinjam os objetivos ligados à área da saúde. Pode-

se dizer que a saúde, os pacientes e médicos só se beneficiarão  com a informatização. 
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