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RESUMO 

Construção e Avaliação de Sistema de Segunda Opinião Médica em 

Radiologia. 

Ricardo Alfredo Quintano Neira. 

 

INTRODUÇÃO. A segunda opinião médica pode ser definida como a 

busca de conselhos ou informações médicas entre profissionais de saúde. 

OBJETIVO. Este trabalho tem o objetivo de apresentar os passos da 

construção de um sistema de segunda opinião médica, bem como os 

resultados da avaliação do sistema desenvolvido. MÉTODOS. No trabalho 

realizou-se um estudo observacional com enfoque etnográfico de investigação 

empírica. Um sistema web que reproduz o processo de segunda opinião 

médica definido foi construído a partir de tecnologias de software livre. Para a 

avaliação, o sistema foi utilizado por 49 médicos residentes da Universidade 

Federal de São Paulo que emitiram a sua opinião para 52 solicitações de 

segunda opinião médica. Como instrumentos de avaliação foram utilizados 

questionários a respeito do conhecimento prévio, da solicitação, de opinião e 

de satisfação. RESULTADOS. Foram emitidas 1.891 respostas de segunda 

opinião pelos médicos para as 52 solicitações. Na avaliação da satisfação 

subjetiva do usuário, o sistema apresentou média de 87,8% no quesito 

facilidade de utilização e 95,6% no quesito aprendizado para a utilização do 

sistema. Os médicos indicaram a necessidade de incluir recursos para auxiliar 

a observação de imagens como, por exemplo, ampliação (zoom), brilho e 

contraste, em 38,2% das respostas. Apontaram também, em 47,3% das 

respostas, que os dados clínicos constituem a informação de maior importância 

para a emissão da segunda opinião. Respostas às solicitações de segunda 

opinião apresentaram linguagem inadequada que poderia prejudicar a 

colaboração entre os médicos. CONCLUSÃO. Os resultados da construção e 

da avaliação deixam em evidência a efetividade do processo definido para a 

obtenção de segunda opinião médica em radiologia à distância. 

Palavras-chave: Telemedicina, Consulta Remota, Referência e Consulta, 

Radiologia, Diagnóstico por Imagem. 
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ABSTRACT 

Construction and evaluation of a medical second opinion system in 

radiology. 

Ricardo Alfredo Quintano Neira. 

 

INTRODUCTION. The second opinion can be defined as the search of 

advices or medical information between health professionals. OBJECTIVE. The 

objective of this work is to present the steps of the construction of a second 

opinion system, as well as the evaluation results of the developed system. 

METHODS. In this work an observational study with an empirical ethnographic 

research focus was implemented. A web system was developed based on 

open-source technologies. For the evaluation, the system was used by 49 

residents from the Federal University of São Paulo that informed their opinion to 

52 medical second opinion requests. Questionnaires of previous knowledge, 

request, opinion and satisfaction where employed as evaluation tools. 

RESULTS. 1.891 second opinion responses were given by the physicians to the 

52 requests. Regarding to the user satisfaction evaluation, the system presents 

a 87,8% mean in the easy utilization item and a 95,6% mean in learning to 

operate the system. The physicians showed the necessity to add resources to 

help observing images, as example, magnifying, brightness and contrast, on 

38,2% of the responses. 47,3% responses indicated also that clinical 

information is the most important information for a second opinion emission. 

Inappropriate language was found on responses for medical second opinion 

requests which could difficult physicians’ cooperation. CONCLUSION. The 

results of the development and evaluation of the second opinion system show 

that the defined process was effective for the achievement of remote radiology 

second opinion.  

Key-words: Telemedicine, Remote Consultation, Referral and Consultation, 

Radiology, Diagnostic Imaging. 
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1 INTRODUÇÃO 

A telemedicina (Wootton, 2006) é definida como a oferta de serviços 

ligados aos cuidados com a saúde, assim como a troca de informação, nos 

casos em que a distância é um fator crítico. Tais serviços são providos por 

profissionais da área de saúde, usando tecnologias de informação e de 

comunicação para o intercâmbio de informações válidas para diagnósticos, e a 

educação contínua de provedores de cuidados em saúde, bem como para fins 

de pesquisa e avaliações. O objetivo primeiro é melhorar a saúde das pessoas 

e de suas comunidades. 

A telemedicina possibilita o acesso à saúde para comunidades remotas, 

minimizando assim a necessidade dos profissionais de saúde e pacientes de 

viajarem para obter acesso aos serviços. Na maioria das vezes essas 

comunidades apresentam assistência à saúde deficiente por falta de hospitais 

equipados e de profissionais em saúde especializados. Mesmo dentro dos 

centros urbanos a telemedicina pode melhorar o acesso a saúde, como no 

caso de assistência a presidiários ou a comunidades carentes. Outro beneficio 

do uso da telemedicina vem com a educação contínua de profissionais de 

saúde na qual um profissional aprende com o diagnóstico do médico 

especialista, ou pelo uso direto da tele-educação, que consiste na aplicação de 

tecnologias de comunicação e informação para o aprendizado remoto. 

No Brasil existem diversos projetos de telemedicina (Neira, 2008). Entre 

eles vale destacar, como exemplos: 

� BH-Telessaúde: projeto implantado em unidades básicas de saúde 

(UBS), tendo foco à atenção primária, com suporte assistencial por meio 

de segunda opinião, consultoria e discussão de casos clínicos, e 

atividades de educação. Interliga as UBS às unidades de ensino da 

Universidade Federal de Minas Gerais, com atividades nas áreas de 

medicina, enfermagem e odontologia (Carvalho, 2006); 

� Rede Catarinense de Telemedicina: projeto de telemedicina para o 

sistema público de saúde que integra a produção, em grande escala, de 

exames de rotina, associado com o processo de regulação e os 
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procedimentos de tomada de decisão (Wangenheim, 2006; Savaris, 

2008); 

� Rede Universitária de Telemedicina (RUTE): projeto desenvolvido por 

uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, coordenada pela 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que apóia o aprimoramento 

de projetos em telemedicina já existentes e incentiva o surgimento de 

futuros trabalhos interinstitucionais (RUTE, 2009). O objetivo principal do 

projeto da RUTE é viabilizar o acesso das unidades de faculdades de 

medicina e hospitais universitários e de ensino das diferentes regiões do 

país que desenvolvem projetos na área de telemedicina ao sistema de 

comunicação da RNP (Simões, 2006); 

� T@lemed: projeto que utiliza o telediagnóstico por imagem em áreas 

remotas para a solicitação de segunda opinião de centros de referência 

médica. Apresenta duas redes estaduais com dois núcleos de 

conhecimento médico localizadas nos estados do Espírito Santo e Rio 

Grande do Sul (Messina, 2006). 

 

No panorama internacional existem projetos de telemedicina, entre eles, 

como exemplos: 

� Programa de Telemedicina de Nuevo León no México: projeto que 

fornece serviços em saúde para população rural. Provê assistência 

médica e educação continuada através de diagnóstico e tratamento 

remotos, segunda opinião médica e treinamento contínuo à distância 

(Amoroso, 2006); 

� E-Psicologia na Bulgária: projeto que objetiva desenvolver um serviço 

virtual de psicologia de alta qualidade para a população rural que não 

tem contato com psicólogos licenciados (Jordanova, 2006); 

� Sistema de Telediagnóstico Postural na Polônia: sistema desenvolvido 

que combina exames de postura à distância (telediagnósticos) e 

videoconferências através da internet para a avaliação de postura e 

reabilitação telemonitorada (Glinkowski, 2006). 
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1.1 Segunda Opinião Médica 

Segundo James Ferguson (Ferguson, 2006), teleconsulta é definida 

como a busca de conselhos ou informações médicas a uma determinada 

pessoa à distância. A consulta pode ocorrer de um paciente para um 

profissional de saúde ou entre profissionais de saúde. 

Nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) (http://decs.bvs.br), a 

teleconsulta, também chamada de consulta remota, consiste na consulta por 

telecomunicação em local distante do paciente ou de um médico primário, 

geralmente para diagnóstico ou tratamento de um paciente. 

A declaração de Tel Aviv (Declaração de Tel Aviv, 1999), criada na 51st 

World Medical Assembly que ocorreu em Israel em outubro de 1999, define 

teleconsulta como sendo uma interação entre dois médicos: um fisicamente 

presente com o paciente e outro reconhecido por ser muito competente 

naquele problema médico. A informação médica é transmitida eletronicamente 

ao médico consultor (remoto), que deve decidir se pode oferecer de forma 

segura sua opinião, baseada na qualidade e quantidade de informação 

recebida. 

Neste trabalho utiliza-se o termo segunda opinião médica para tratar 

da teleconsulta que ocorre entre profissionais de saúde. Esta consulta pode 

ocorrer entre dois ou mais profissionais de saúde. 

1.1.1 Formas de Segunda Opinião Médica 

A segunda opinião médica se apresenta e pode ser aplicada de duas 

formas de interação: assíncrona, que consiste na consulta remota ao 

especialista com retardo na comunicação, e síncrona, que consiste na consulta 

remota ao especialista que ocorre em tempo real (Wootton, 2006).  

No caso da assíncrona (Mea, 2006), a informação permutada é gravada 

e armazenada em um tipo de formato e depois transmitida. Os atos de gravar 

uma informação a ser transmitida e receber esta informação não precisam 

ocorrer simultaneamente; gerar e acessar uma informação são atividades que 

podem ser realizadas em diferentes momentos. O responsável por enviar as 

informações deve ter habilidades para coletar as informações do paciente e do 

atendimento de maneira adequada às necessidades indicadas pelo local 
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remoto que realizará a avaliação dos dados, em função do processo de 

atenção em saúde envolvido. Enviar a informação errada, inadequada ou 

incompleta, pode resultar em diagnóstico impreciso; enviar informação 

desnecessária pode gerar problemas na transmissão e armazenamento nos 

casos que a informação apresente um tamanho digital grande, incompatível 

com a situação. Como exemplo da modalidade assíncrona, em dermatologia o 

profissional de saúde pode coletar uma informação utilizando câmera 

fotográfica digital, tirar fotos da pele do paciente e enviá-las para análise de um 

especialista em dermatologia (Wootton, 2009). Na segunda opinião assíncrona 

podem ser utilizados como meios de comunicação, como exemplos, o e-mail, 

aplicações especializadas na internet e o envio de cartas. 

Pode-se também realizar a segunda opinião de forma híbrida, na qual, 

por exemplo, são enviados com antecedência os dados (forma assíncrona) que 

serão utilizados em uma vídeo-conferência (forma síncrona). 

1.1.2 Papeis dos Participantes de uma Segunda Opinião Médica 

Neste trabalho, definimos como médico requerente aquele que solicita 

a segunda opinião médica e médico consultor como aquele que fornece a 

segunda opinião. Normalmente o médico requerente é o que está atendendo o 

paciente e o médico consultor costuma ser um médico especialista. 

1.2 Proposta do Trabalho 

A proposta de realização desta pesquisa surgiu com o interesse do Prof. 

Titular Henrique Manoel Lederman, Professor Titular da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP), em desenvolver no IOP/GRAACC/UNIFESP 

(http://www.graacc.org.br) uma central de segunda opinião em radiologia 

pediátrica. Esta central teria o objetivo de prover a segunda opinião médica 

para médicos e instituições de saúde externos. Uma central de segunda 

opinião médica em radiologia objetiva dar opiniões complementares a respeito 

de um atendimento médico ou exame, sem a necessidade de fornecer um 

laudo, que é diferente de uma central de laudos, que objetiva analisar e estudar 

imagens radiológicas com o objetivo exclusivo de fornecer laudos (Wootton, 
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2006). Normalmente as centrais de laudos prestam serviço para hospitais que 

não contam com radiologistas plantonistas. 

Esta idéia foi compartilhada com o Prof. Dr. Ivan Torres Pisa, em 

conjunto com o pesquisador Ricardo Alfredo Quintano Neira, quando decidiu-se 

desenvolver este projeto de pesquisa. Como principais requisitos, este projeto 

foi elaborado a partir da concepção de que o processo, implantado por meio de 

um sistema eletrônico como suporte, deveria apresentar simplicidade na 

interface e layout do sistema, assim como sensibilidade ao contexto ao qual a 

solicitação poderia ser feita. A proposta deste sistema, diferentemente de 

outros sistemas de segunda opinião, objetiva criar um meio de colaboração 

para que comunidades digitais médicas possam ser estabelecidas ampliando o 

auxilio em saúde para comunidades carentes de médicos especialistas a partir 

de um centro de referência.  

O projeto foi aceito pelo Programa de Pós-graduação em Informática em 

Saúde, do Departamento de Informática em Saúde (http://www.unifesp.br/dis/ 

pg), e possibilitou o desenvolvimento de um sistema de segunda opinião 

médica, aqui denominado Sistema de Teleconsulta Assíncrona (STA). A partir 

deste sistema, o IOP/GRAACC/UNIFESP poderá criar uma central de auxílio 

em radiologia pediátrica usando a internet como meio para a troca de dados e 

imagens. 

O sistema de segunda opinião desenvolvido foi construído com o 

objetivo de suportar multi-especialidades, facilmente adaptável para as 

necessidades específicas de cada especialidade. Por limitações 

administrativas, o experimento com o sistema apenas pôde ser realizado na 

especialidade da radiologia. 

O projeto de pesquisa proposto, além de possibilitar a construção de um 

sistema web, também objetivou criar e avaliar um protocolo de solicitação de 

segunda opinião médica em radiologia e avaliar o processo de segunda opinião 

médica com a utilização do sistema desenvolvido. 

1.3 Organização da Dissertação 

Este documento está dividido nos seguintes capítulos: 

� Capítulo 1: aqui apresentado; 
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� Capítulo 2: são apresentados os objetivos deste trabalho; 

� Capítulo 3: são apresentados os materiais e métodos utilizados na 

construção e avaliação do sistema; 

� Capítulo 4: são apresentados os resultados da construção e avaliação 

do sistema; 

� Capítulo 5: são apresentadas as discussões levantas sobre a análise 

dos resultados deste trabalho, as recomendações para a prática da 

segunda opinião médica e a estimativa de tempo e custo do 

desenvolvimento do sistema STA; 

� Capítulo 6: é apresentada a conclusão deste trabalho de pesquisa; 

� Capítulo 7: são apresentados estudos e trabalhos futuros que podem 

decorrer deste trabalho de pesquisa. 
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2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar os passos da construção de 

um sistema de segunda opinião médica em radiologia e os resultados da sua 

avaliação. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

1) Definir um processo de solicitação de segunda opinião médica em 

radiologia; 

2) Construir um sistema web de segunda opinião médica em radiologia a 

partir de tecnologias de software livre que suporte o processo definido; 

3) Avaliar o processo definido por meio do sistema construído e a 

satisfação do usuário por meio de aspectos específicos da interface 

homem-computador (IHC). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo apresenta os materiais utilizados e os passos seguidos 

durante a pesquisa no desenvolvimento do sistema de segunda opinião médica 

e na sua avaliação. 

3.1 Comitê de Ética e Conflito de Interesse 

Este projeto de pesquisa de mestrado foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

obtendo parecer favorável à sua realização, em 8 de dezembro de 2006 sob o 

código CEP 1178/06 (ANEXO I – Aprovação no Comitê de Ética, pág. 101). 

Os autores afirmam não haver qualquer conflito de interesse na 

condução desta pesquisa. Este projeto não contou com a participação direta de 

pacientes, não apresentou fatores de riscos e está isento de quaisquer fins 

econômicos. Este projeto não contou com apoio financeiro de instituições de 

fomento à pesquisa. 

3.2 Escopo desta Pesquisa 

A pesquisa proporcionou o desenvolvimento de um meio de 

comunicação assíncrono entre o médico requerente e o médico consultor no 

formato de um sistema para a internet que possibilita solicitar e prestar a 

segunda opinião médica. Este sistema possibilita a utilização de um processo 

padronizado de solicitação de segunda opinião médica, possibilita a 

rastreabilidade de todas as solicitações realizadas e objetiva criar uma rede de 

colaboração médica entre diferentes instituições de saúde. 

O sistema foi desenvolvido para ser utilizado por diferentes 

especialidades médicas. A avaliação inicial objetivava o uso do sistema por 

diferentes especialidades médicas, como por exemplo, a dermatologia e a 

cardiologia. Por motivos da não adesão das instituições selecionadas para o 

experimento, o sistema foi apenas avaliado na especialidade da radiologia. 

Desta forma, o sistema computacional não foi desenvolvido com foco na 

especialidade avaliada e não apresenta características necessárias para a sua 

utilização, como por exemplo, ferramentas para auxiliar na observação das 
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imagens médicas e a interoperabilidade entre sistemas para a captação de 

imagens radiológicas e informações clínicas do paciente. 

3.3 Materiais 

Os materiais utilizados nesta pesquisa foram divididos em duas 

categorias: softwares e hardwares. 

3.3.1 Softwares 

� Sistema operacional Windows XP® (http://www.microsoft.com/windows 

xp) para o desenvolvimento do sistema de segunda opinião médica; 

� Sistema operacional Windows Server 2003 R2® 

(http://www.microsoft.com/windows2003) para hospedar o sistema de 

segunda opinião médica durante a avaliação; 

� CVSNT® (http://www.cvsnt.org) para possibilitar o controle de versões do 

sistema de segunda opinião médica; 

� Servidor de aplicações Apache Tomcat® versão 6.0.14 

(http://tomcat.apache.org) para o desenvolvimento e hospedagem 

durante a avaliação do sistema de segunda opinião médica; 

� Java Virtual Machine® versão 1.6.0_05-b13 para possibilitar a execução 

do Apache Tomcat®; 

� Servidor de banco de dados MySQL Server® versão 4.0 

(http://www.mysql.org) para o desenvolvimento e armazenamento dos 

dados durante a avaliação do sistema de segunda opinião médica; 

� Linguagem de programação Java® versão 1.6.0 (http://java.sun.com) 

para o desenvolvimento do sistema de segunda opinião médica; 

� Plataforma de desenvolvimento Eclipse® versões 3.2.2 e 3.4.1 

(http://www.eclipse.org) para o desenvolvimento do sistema de segunda 

opinião médica; 

� Enterprise Architect® versão 7.0 para o desenvolvimento dos diagramas 

UML dos documentos de caso de uso; 

� Microsoft Visio 2007® (http://office.microsoft.com/pt-br/visio) para a 

criação dos diagramas de fluxos de processo; 
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� Microsoft Excel 2007® (http://office.microsoft.com/pt-br/excel) para a 

criação dos cenários de testes, para a organização dos erros do sistema 

e para a análise dos dados gerados pela avaliação; 

� Microsoft Word 2007® (http://office.microsoft.com/pt-br/word) para a 

escrita dos documentos de casos de uso; 

� Microsoft PowerPoint 2007® (http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint) 

para visualização dos casos clínicos utilizados na avaliação 

disponibilizados pelo especialista; 

� JMP® versão 7.0.2 (http://www.jmp.com) para o auxílio na análise 

estatística. 

3.3.2 Hardwares 

� Notebook Compaq, processador AMD Turion64, 2 Gbytes memória 

RAM, HD 100 Gbytes, para a especificação dos casos de uso e de 

testes, e para o desenvolvimento e testes do sistema de segunda 

opinião médica; 

� Servidor Intel, 4 processadores Intel Xeon Quad 3.0, 16 Gbytes memória 

RAM, HD 200 Gbytes, para hospedar o sistema de segunda opinião 

médica para a realização do experimento. 

3.4 Pesquisa Qualitativa 

No método qualitativo, os fenômenos estudados envolvem pessoas e 

suas ações, individualmente ou em grupo, e às vezes envolvem sistemas. Os 

métodos qualitativos podem ser divididos em: estudos de casos, etnografia, 

pesquisa-ação e teoria fundamentada em dados (Myers, 1997). 

Neste trabalho foi realizado um estudo observacional com enfoque 

etnográfico de investigação empírica que investiga um fenômeno dentro de seu 

contexto real. De forma geral, o estudo observacional tem como objetivo 

observar um ambiente, mas não modificá-lo (Barsottini, 2007). 

3.5 Revisão da Literatura 

Com o objetivo de encontrar pesquisas e trabalhos que relatam 

experiências na utilização da segunda opinião em radiologia foi realizada uma 
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pesquisa da literatura no mês de junho de 2009 na base de dados do PubMed, 

no endereço eletrônico http://www.ncbi.nlm.nih.gov, utilizando o sistema de 

busca padrão. 

Os termos utilizados na busca deveriam preferencialmente fazer parte 

da base de dados Medical Subject Headings (MeSH), o vocabulário estruturado 

de termos da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, utilizado na 

indexação de artigos do Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE) que consiste em uma base de dados de ciências da saúde 

composta por revistas científicas de diversos países do mundo. 

Os seguintes termos foram utilizados para a pesquisa: telemedicine 

[MeSH], asynchronous,  Remote Consultation [MeSH],  teleconsultation, 

radiology [MeSH] e evaluation. 

O objetivo da utilização destes termos foi encontrar publicações que 

descrevessem trabalhos que avaliam a utilização da segunda opinião médica 

assíncrona em radiologia. Realizando a consulta como os termos selecionados, 

foi encontrado apenas 1 trabalho, assim, o termo asynchronous foi removido da 

busca para ampliar os resultados. 

Foram avaliados todos os resumos das publicações apresentadas como 

resultado da busca. As publicações foram rejeitadas da revisão da literatura se 

o resumo não apresenta claramente uma avaliação de um sistema e/ou 

processo de segunda opinião assíncrona em radiologia. Foram consideradas 

na revisão bibliográfica apenas as publicações que estavam escritas nos 

idiomas inglês, espanhol e português e que dispunham dos textos completos 

na internet.  

Todas as publicações obtidas com texto completo foram lidas e 

analisadas pelo pesquisador e para cada uma delas foi preenchido o 

questionário de revisão de literatura (APÊNDICE IV – Questionário Revisão da 

Literatura, pág. 105). 

3.6 Processo de Segunda Opinião Assíncrona 

Alves (Alves, 2006) definiu a seguinte estrutura para uma consulta 

médica: a) anamnese e investigação do problema de saúde; b) realização do 

exame físico; c) definição do diagnóstico, com esclarecimento do problema de 
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saúde; d) definição do projeto terapêutico e de acompanhamento; e) ação 

educativa em saúde. 

Pode ocorrer para o médico, ao realizar este processo, apresentar 

dúvidas na definição do diagnóstico. Neste caso, ele pode contar com o 

recurso da segunda opinião médica. A Figura 1 apresenta o diagrama de um 

fluxo de um processo de segunda opinião médica assíncrona. Este processo foi 

desenhado a partir do processo proposto por James Ferguson (Ferguson, 

2006). 

 

 

Figura 1 – Diagrama de fluxo de um processo de segunda opinião médica assíncrona 

descrito por Ferguson (Ferguson, 2006). 

Segue a descrição deste processo de segunda opinião médica: o médico 

requerente, ao atender o paciente, realiza a anamnese, a investigação do 

problema de saúde e o exame físico (1). Caso haja alguma dúvida na definição 

do diagnóstico e/ou na conduta (2), o médico requerente solicita uma segunda 

opinião para o médico consultor (3). O médico consultor avalia a solicitação 

verificando se esta apresenta todos os dados necessários para prover a sua 

opinião (4,5). Caso necessário, o médico consultor solicita ao médico 
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requerente dados adicionais sobre o caso a fim de complementar a solicitação 

(6,7). Com todas as informações necessárias em mãos o médico consultor 

pode emitir para o médico requerente a sua opinião sobre o diagnóstico e/ou 

sobre a conduta terapêutica (8). O médico requerente avalia o resultado da 

segunda opinião (9) e indica a conduta terapêutica para o paciente (10). Se 

apresentar dúvidas pode solicitar uma nova opinião médica (2). 

A caracterização deste processo como assíncrono consiste no fato dos 

atores não interagirem ao mesmo tempo, simultaneamente: o médico 

requerente solicita uma opinião médica em um determinado instante e o 

médico consultor responde em um momento posterior. A modalidade 

assíncrona é indicada para atendimentos não emergenciais e pode ocorrer, 

como exemplos, pelo uso de cartas, de e-mail e de sistemas computadorizados 

especializados (Ferguson, 2006). 

3.7 Desenvolvimento do Sistema 

A construção do sistema de segunda opinião médica passou por cinco 

etapas: 1) levantamento de requisitos, que determinou o que o sistema deve 

fazer; 2) modelagem, que definiu a tecnologia e a arquitetura de 

desenvolvimento; 3) implementação, na qual ocorreu a codificação do sistema; 

4) testes, que asseguraram a qualidade do sistema de acordo com o 

especificado e, 5) implantação, que estabeleceu a aplicação para o uso. O 

processo seguido foi criado a partir da simplificação do processo de 

especificação de sistemas em saúde descrito por Bergamin (Bergamin, 2008). 

A Figura 2 apresenta o diagrama do fluxo do processo de desenvolvimento 

utilizado. 

Segue o detalhamento de cada uma das etapas do desenvolvimento do 

sistema de segunda opinião médica: 
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Figura 2 – Diagrama do fluxo do processo utilizado no desenvolvimento do sistema de 

segunda opinião médica. 

3.7.1 Etapa 1 – Levantamento de Requisitos do Sistema 

Foi utilizado o livro Introduction to Telemedicine (Wootton, 2006) como 

material base no levantamento de requisitos. Como material complementar 

foram realizadas buscas no repositório de dados PubMed® - National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) com o objetivo 

de estudar as publicações que descrevem sistemas e processos de segunda 

opinião médica em radiologia. Também foram realizadas entrevistas não-

estruturadas com o Prof. Titular Henrique Manoel Lederman do IOP/GRAACC/ 

UNIFESP com o objetivo de complementar as informações já levantadas e 

sanar dúvidas. 

Com a análise das informações levantadas foram definidos os requisitos 

do sistema e o processo de solicitação de segunda opinião médica em 

radiologia (pág. 37). 

A linguagem Unified Modeling Language (UML) (Booch, 2006) foi 

utilizada para a especificação do sistema. A UML é uma linguagem-padrão 
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para a elaboração da estrutura de projetos de software; pode ser empregada 

para a especificação, a construção e a documentação de artefatos. É uma 

linguagem expressiva que abrange as visões necessárias ao desenvolvimento 

e implantação de sistemas. A UML define diagramas para efetuar a modelagem 

dos sistemas. Um de seus tipos de diagramas é o de caso de uso proposto por 

Booch (Booch, 2006). Os diagramas de caso de uso podem ser aplicados para 

captar o comportamento pretendido do sistema que está sendo desenvolvido, 

sem ser necessário especificar como esse comportamento é implementado. 

Foram construídos os documentos de casos de uso do sistema de 

segunda opinião médica (APÊNDICE V – Documentos de Caso de Uso, pág. 

107). Estes documentos apresentam: 

� Atores participantes; 

� Objetivos do caso de uso; 

� Pré e pós-condições do caso de uso; 

� Requisitos especiais do caso de uso; 

� Diagrama de caso de uso; 

� Descrição dos cenários primários e secundários; 

� Propriedades dos campos; 

� Protótipo estático do sistema. 

 

Também foram desenvolvidos os protótipos funcionais do sistema 

puramente em HyperText Markup Language (HTML) para auxiliar na validação 

dos requisitos do sistema. 

Em seguida, o Prof. Titular Henrique Manoel Lederman, especialista em 

radiologia pediátrica, validou os casos de uso e o protótipo funcional do 

sistema.  Quando os documentos não estavam de acordo com os requisitos, os 

casos de uso e o protótipo funcional foram alterados e novamente validados 

até estarem de acordo com as necessidades indicadas pelo especialista. Este 

processo de aprimoramento constante, utilizado na validação destes artefatos, 

é conhecido como o modelo em espiral (Filho, 2003). 

Com os casos de uso validados e aprovados foram construídos os casos 

de teste em planilhas eletrônicas descrevendo todos os cenários que devem 

ser executados antes de ser liberada uma nova versão do sistema para 

implantação. O objetivo é minimizar os erros em cada nova atualização. 
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3.7.2 Etapa 2 – Modelagem da Arquitetura do Sistema 

A tecnologia escolhida para o desenvolvimento do sistema foi a 

plataforma Java devido ao seu apelo de portabilidade e uso, segurança, 

escalabilidade e possibilidade em oferecer acesso via internet, assim como, por 

ser uma linguagem multiplataforma – pode ser utilizada na plataforma 

Windows, Unix, Linux, entre outras. Desta forma o servidor do sistema pode ser 

suportado em qualquer ambiente. 

A comunidade Java, com o objetivo de facilitar e tornar mais rápido o 

desenvolvimento de aplicações, cria frameworks. Por definição, um framework 

(Johnson,1988) é um conjunto de classes que incorpora um projeto de 

soluções para uma família de problemas relacionados. Para a construção do 

sistema foram utilizados os seguintes frameworks: 

� Apache Struts (http://struts.apache.org): consiste em um framework de 

código aberto, gratuito, para a criação de aplicações Java para a 

internet. O Struts foi desenvolvido para auxiliar o desenvolvimento de 

aplicações que utilizam a arquitetura Model-View-Controller (MVC); 

� Spring (http://www.springsource.org): provê soluções para dificuldades 

técnicas enfrentadas por programadores e organizações. Pode ser 

considerado como uma coleção de pequenos frameworks. Entre eles 

vale citar o de controle de transações de banco de dados e o de acesso 

a dados persistidos; 

� Hibernate (http://www.hibernate.org): consiste em um framework de 

código aberto para a persistência de dados. Executa mapeamentos 

relacionais com objetos e consultas ao banco de dados utilizando HQL e 

SQL. 
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Figura 3 - Arquitetura em camadas utilizada no desenvolvimento do sistema de segunda 

opinião médica STA. 

Conforme mostra a Figura 3 o sistema foi desenvolvido em camadas 

(Calçado, 2006). As esferas representam classes de programação. As 

camadas são descritas abaixo: 

� Camada de apresentação: responsável em processar a informação para 

o formato HTML para que o usuário possa acessar a aplicação. Nesta 

camada foi utilizado o framework Struts; 

� Camada de negócios: responsável pelo processamento das regras de 

negócio. Nesta camada foi utilizado o framework Spring; 

� Camada de persistência: responsável pelo armazenamento dos dados 

no banco de dados. Nesta camada foi utilizado o framework Hibernate; 

� Camada de comunicação: responsável em realizar a comunicação com 

outras aplicações e serviços. Nesta camada foi utilizado o framework 

Spring. 
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Com o objetivo de manter a organização do sistema, cada camada 

apresenta uma funcionalidade específica, existindo um conjunto de regras para 

a sua utilização. Por exemplo, não se pode acessar o banco de dados na 

camada de apresentação; esta responsabilidade é destinada apenas a camada 

de persistência. Para persistir no banco de dados os dados informados pelo 

usuário devem-se seguir os seguintes passos: 1) a camada de apresentação 

prepara a informação do usuário e a transmite para a camada de negócios; 2) a 

camada de negócios faz os processamentos necessários com a informação 

recebida, e a transmite para a camada de persistência; 3) a camada de 

persistência armazenada no banco de dados a informação. 

3.7.3 Etapa 3 – Implementação do Framework e do Sistema 

Uma vez selecionados a linguagem programação Java e os frameworks 

Struts, Spring e Hibernate, deu-se início a construção de um framework próprio 

para auxiliar no desenvolvimento da aplicação. Este framework apresenta: 

� Classes base para auxiliar na implementação de Servlets (Actions do 

Struts) com o suporte a autenticação do usuário, tratamento de erros e 

mensagens. São as classes: br.unifesp.sta.action.BaseAction e 

br.unifesp.sta.action.FormAction; 

� Classes utilitárias para a manipulação de datas, strings, conversão de 

tipos de dados, criptografia de dados, envio de e-mail, conversão de 

imagens, entre outras funcionalidades. São as classes do pacote 

br.unifesp.sta.utils; 

� Mini framework para a elaboração de questionários dinâmicos. Estes 

questionários são inseridos no banco de dados e com uma pequena 

implementação são instanciados na aplicação. 

 

A aplicação foi organizada em pacotes, separando-se as suas 

funcionalidades conforme as camadas descritas na Figura 3. Os pacotes 

action e form representam a camada de apresentação. O pacote action 

agrupa as classes responsáveis na preparação dos dados para gerar a 

interface para o usuário, assim como, as classes que recebem os dados 

informados pelo usuário e que devem ser processados. As classes desse 
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pacote são filhas (por herança) da classe BaseAction. O pacote form é o 

responsável em trafegar os dados das classes do pacote action para os 

JavaServer Pages (JSP) e vice-versa. Como exemplo existe a classe 

CadastrarMedicoConsultorForm responsável por conduzir os dados do 

cadastro do médico consultor do JSP cadastrarMedicoConsultor para a 

classe CadastrarMedicoConsultorEvalAction. As classes do pacote form 

são filhas (por herança) da classe BaseForm e seguem o modelo dos Java 

Beans (Englander, 1997). Desta forma, implementam a interface 

java.io.Serializable, possuem um construtor sem argumentos e as suas 

propriedades são acessíveis através de métodos get e set. 

O pacote businessFacade representa a camada de negócios. Este 

pacote é responsável em executar as regras de negócios. Um exemplo 

consiste na solicitação de uma segunda opinião médica em que é feito o 

cadastro do paciente, seguido do armazenamento da solicitação de segunda 

opinião médica e por fim o envio de um e-mail notificando todos os médicos 

participantes. 

O pacote dao (Data Access Object) representa a camada de 

persistência. Este pacote é responsável pela realização de todas as operações 

com o banco de dados (conexão, inserção, consultas, remoção de dados etc.). 

As classes de persistência são criadas agrupando funcionalidades. Deste modo 

a classe MedicoDAO agrupa todas as funcionalidades relacionadas a 

persistência de médicos nas tabelas TB_MEDICO, TB_GRUPO_MEDICO e  

TB_MEDICO_TEM_TB_GRUPO_ESPECIALISTA. O framework Hibernate executa o 

mapeamento entre classes Java com as tabelas do banco de dados. O pacote 

daoObject agrupa as classes que representam as entidades do banco de 

dados. Estas classes identificam tabelas e atributos do banco de dados 

utilizando notações XDoclet (XDoclet, 2009). 

A implementação da ferramenta seguiu os casos de uso especificados 

na Etapa 1 – Levantamento de Requisitos do Sistema (pág. 14). Os protótipos 

funcionais foram aproveitados para o desenvolvimento da interface. 

Foi utilizada a ferramenta Concurrent Version System (CVS) para o 

controle das versões do sistema e assim permitir o desenvolvimento 

concorrente do sistema caso fosse necessário. 
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3.7.4 Etapa 4 – Execução de Testes 

A execução dos testes ocorreu ao término da implementação de cada 

nova versão do sistema de segunda opinião médica. 

Primeiramente, foi executada uma bateria de testes seguindo os casos 

de testes desenvolvidos na Etapa 1 – Levantamento de Requisitos do Sistema 

(pág. 14). No processo de testes surgiram erros no sistema os quais foram 

descritos e organizados em uma planilha eletrônica. Ao termino da execução 

dos testes estes erros foram corrigidos e em seguida foi executada uma nova 

bateria de testes até não encontrar novos erros. 

Em seguida foi executado um teste piloto para validar o sistema por 

usuários especialistas da área. Este teste sempre foi executado por um ou dois 

médicos do IOP/GRAACC/UNIFESP. Quando os resultados do teste foram 

positivos, implantou-se uma nova versão do sistema (Etapa 5 – Implantação / 

Atualização do Sistema). Caso contrário, o sistema foi corrigido e em seguida 

implantado. Quando foi encontrada alguma debilidade nos requisitos do 

sistema, estes foram alterados (Etapa 1 – Levantamento de Requisitos do 

Sistema, pág. 14) junto com o sistema. Normalmente, no teste piloto, gerava-se 

um conjunto de novas funcionalidades que justificavam a criação de uma nova 

versão do sistema. 

3.7.5 Etapa 5 – Implantação / Atualização do Sistema 

A atualização do sistema ocorreu ao término dos testes de cada nova 

versão do sistema. A aplicação ficou hospedada em um servidor institucional 

do DIS. O procedimento de atualização só ocorreu quando o servidor de 

aplicação não possuiu nenhuma sessão ativa de usuário. O processo consistia 

em: 

1. Verificar a existência de sessão ativa de usuário; 

2. Parar o servidor de aplicações; 

3. Fazer backup da versão anterior do sistema, assim como, copiar os 

dados do banco de dados (dump); 

4. Atualizar o banco de dados quando necessário através da execução de 

um script de evolução; 

5. Trocar a versão da ferramenta; 
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6. Re-iniciar o servidor de aplicações. 

3.8 Avaliação 

A proposta consistiu em avaliar o sistema de segunda opinião médica 

desenvolvido e o seu processo de utilização. A seguir são apresentados os 

instrumentos e os processos de avaliação utilizados para o experimento, assim 

como o critério de classificação adotado. 

3.8.1 Critérios de Avaliação 

Para a definição dos critérios de avaliação foram utilizadas duas fontes 

principais como guia: o livro Introduction to Telemedicine (Wootton, 2006) e o 

suplemento Telehealth Outcomes (Scott, 2007) do Journal of Telemedicine and 

Telecare. Ambas as fontes apresentam um conjunto de critérios de avaliação. 

Destes critérios foram selecionados apenas os compatíveis com o sistema e o 

processo de segunda opinião médica. Na análise destes critérios e do processo 

surgiu a oportunidade de criar novos critérios com o objetivo de enriquecer o 

trabalho. Perguntas foram elaboradas para serem respondidas na avaliação 

baseadas nos critérios selecionados. A Tabela 1 apresenta as perguntas 

utilizadas na avaliação do sistema e do processo de segunda opinião médica. 

Classificação Sub-Classificação Pergunta 

Precisão 

Transmissão da 
Informação Qual a confiança da conexão? 

Observação da 
Informação 

Comparando a imagem da solicitação de segunda opinião 
médica com os métodos utilizados no dia-a-dia do trabalho 
do médico há perda de informação no sistema? 

Ergonomia 
É necessário que a ferramenta apresente recursos de 
tratamento da imagem, como por exemplo, de ampliação 
(zoom), brilho e contraste? 

Disponibilidade Os médicos têm dificuldade para encontrar dados de 
atendimento ou de pacientes no sistema? 

Praticidade  

Qual o tempo gasto pelos médicos requerentes para enviar 
os dados? 
Qual o tempo gasto pelos médicos consultores para 
diagnosticar? 
Qual o grau de dificuldade para o médico utilizar o sistema? 
Qual o grau de dificuldade que o médico tem para adquirir as 
imagens no meio da consulta? 
A interface do sistema é amigável? 

Utilidade Resultados 
Médicos 

Os médicos requerentes estão adquirindo novos 
conhecimentos com o uso da segunda opinião médica? 
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Classificação Sub-Classificação Pergunta 

Perfil  

Qual o perfil dos médicos participantes? 
Qual o entendimento de telemedicina dos médicos 
participantes? 
Qual o uso de telemedicina dos médicos participantes? 

Tabela 1 – Perguntas elaboradas para a avaliação do sistema e do processo de segunda 

opinião médica. 

3.8.2 Instrumentos de Avaliação 

Foram desenvolvidos questionários de avaliação para responder um 

conjunto das perguntas informadas na Tabela 1. Para isso, foi seguido o 

processo de elaboração de questionários definido por Günther (Günther, 2003), 

determinando a estrutura e forma dos questionários. Foram desenvolvidos 3 

questionários: 

� Questionário 1 - Conhecimento Prévio: objetiva avaliar a compreensão e 

a pratica da segunda opinião do médico; 

� Questionário 2 - Questionário da Solicitação: objetiva avaliar o conteúdo 

da informação para cada solicitação de segunda opinião médica. 

Também são verificadas as dificuldades encontradas pelo médico no 

processo de segunda opinião com o uso do sistema; 

� Questionário 3 - Pesquisa de Opinião: objetiva avaliar a percepção do 

médico sobre o processo global de solicitação de segunda opinião 

médica com o uso do sistema. 

 

Cada um destes questionários foi elaborado para o médico requerente e 

para o consultor com adaptações de acordo com o perfil. Também foi criado 

um questionário de avaliação da satisfação subjetiva do usuário com o sistema 

adaptado a partir do Questionnaire for User Interaction Satisfaction (QUIS), 

versão 5.0 (Chin, 1988; QUIS, 2009). 

Todos os questionários foram incluídos no sistema com o intuito de cada 

questionário ser aplicado no momento exato do processo de segunda opinião 

médica, evitar problemas de envio de impressos e para facilitar a análise dos 

resultados. 



 

23 

3.8.3 Processo de Avaliação 

Para esta pesquisa foram realizados dois experimentos. O primeiro 

ocorreu de junho a agosto de 2008 no qual o Prof. Titular Henrique Manoel 

Lederman indicou 17 médicos para participar da avaliação do sistema como 

médicos consultores. No período de avaliação, deveriam ser postados no total 

30 casos, em média 3 casos por semana, para que os médicos consultores 

fornecessem a segunda opinião médica. Participaram do experimento 8 

médicos no papel de médicos consultores. Um médico especialista em 

radiologia pediátrica faria o papel de médico requerente, porém devido à 

grande quantidade de atividades por ele realizadas, este trabalho foi executado 

por um médico residente de primeiro ano. Neste experimento foram postados 

no total 6 casos. A realização do experimento no IOP/GRAACC/UNIFESP foi 

autorizada pelo Prof. Dr. Antônio Sérgio Petrilli (APÊNDICE I – Carta de 

Autorização do Experimento no IOP/GRAACC/UNIFESP, pág. 102). 

No segundo experimento o Prof. Titular Henrique Manoel Lederman 

selecionou a turma de médicos residentes que cursam a disciplina “Diagnóstico 

por Imagem em Pediatria” para participar da avaliação do sistema. A disciplina 

apresenta reuniões semanais de estudo de casos em radiologia pediátrica. Em 

cada reunião o especialista apresenta um caso com o quadro clínico e imagens 

radiológicas relacionadas. Em seguida, os residentes discutem o caso e 

apresentam um diagnóstico. Ao término da reunião o especialista apresenta o 

diagnóstico correto para efeito de comparações. O sistema de segunda opinião 

médica, desenvolvido neste trabalho, foi utilizado para auxiliar na avaliação do 

grupo. Foi feita uma apresentação do sistema para os residentes, mostrando o 

processo proposto, o uso do sistema e o cronograma das atividades. O 

cronograma planejado das atividades do experimento foi: 

� Os residentes teriam o período do dia 11 a 13 de novembro de 2008 

para fazer o cadastro como médico consultor. Neste cadastro eles 

deveriam responder ao Questionário 1 de conhecimento prévio; 

� O pesquisador separaria nos dias 12 e 13 de novembro de 2008 os 

alunos em grupos heterogêneos com o objetivo de separar os alunos do 

mesmo ano de residência (Anos 1, 2, 3 e 4); 
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� O pesquisador postaria as solicitações de segunda opinião médica de 

forma aleatória por grupo do dia 17 a 28 de novembro de 2008. Cada 

grupo deveria receber 30 solicitações no total; 

� Os residentes teriam do dia 17 a 28 de novembro de 2008 para 

responder as solicitações. Para cada solicitação respondida, eles teriam 

que responder ao Questionário 2; 

� Ao final da avaliação, ou seja, no dia 01 de dezembro de 2008 os 

residentes teriam que responder ao Questionário 3 de pesquisa de 

opinião e ao questionário de avaliação da satisfação subjetiva do usuário 

com o sistema. 

 

Este experimento ocorreu no período de novembro de 2008 a janeiro de 

2009. O especialista selecionou 52 casos clínicos compostos por quadro 

clínico, informações do paciente e até 5 imagens radiológicas por caso. Estes 

casos foram postados como uma solicitação de segunda opinião médica. Os 

residentes desempenharam o papel de médicos consultores e responderam às 

solicitações de segunda opinião. A avaliação contou com a participação de 49 

médicos residentes e foram postadas 669 solicitações de segunda opinião 

médica. Todos os casos clínicos selecionados para o experimento já foram 

previamente apresentados aos médicos participantes em sala de aula. A 

realização do experimento na disciplina foi autorizada pelo Prof. Dr. Heverton 

César de Oliveira (APÊNDICE II – Carta de Autorização do Experimento na 

Disciplina de Diagnóstico por Imagem em Pediatria, pág. 103). 

3.8.4 Critério de Classificação 

A resposta de cada solicitação foi classificada como “satisfatória” ou 

“insatisfatória” pela Sra. Andrea Puchnick, Coordenadora Pedagógica do 

Departamento de Diagnóstico por Imagem (DDI), UNIFESP, que atuou como 

voluntária nesta pesquisa também para a seleção dos casos e apresentação do 

método de avaliação. O objetivo desta classificação não foi de avaliar se a 

participação de cada voluntário, como consultor da segunda opinião médica, foi 

“correta” ou “incorreta”, mas, sim, de classificar se cada resposta estava de 

acordo com o conteúdo do caso avaliado. 
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3.9 Limitações do Experimento 

Para a segunda avaliação (pág. 23) foi utilizado o sistema de segunda 

opinião STA como instrumento de avaliação da disciplina de “Diagnóstico por 

Imagem em Pediatria”. Esta foi a estratégia adotada para contar com a 

participação dos médicos, fato que não ocorreu na primeira avaliação.  A forma 

com que o experimento correu não representa a realidade esperada para a 

utilização do sistema se estivesse em produção. O sistema foi desenvolvido 

com o intuito de possibilitar a colaboração entre médicos de diferentes 

instituições, como um instrumento para prover a segunda opinião médica para 

qualquer médico que precise de ajuda e conselhos, independente da instituição 

de origem. Uma vez disponibilizada uma central de segunda opinião para 

qualquer médico e instituição, espera-se que os médicos utilizarão o sistema 

de forma espontânea com o objetivo final de prover um tratamento mais 

adequado a seus pacientes. 

Uma vez que o sistema tem o objetivo de ser aberto a médicos externos, 

considera-se importante o estudo e a implementação de mecanismos que 

assegurem e validem que os usuários participantes sejam efetivamente 

médicos. Uma sugestão consiste em verificar se o nome, o número do 

conselho médico e o número do cadastro da pessoa física informados no 

cadastro médico se referem a mesma pessoa. 

O sistema originalmente não foi planejado para ser utilizado 

exclusivamente pela especialidade de radiologia e, sim, para ser utilizado por 

diferentes especialidades médicas (multi-especialidades). No momento em que 

o experimento focou-se na especialidade da radiologia, observou-se a 

necessidade do sistema apresentar a funcionalidade de comunicação com 

outros sistemas para a aquisição de informações clínicas e imagens, assim 

como, apresentar ferramentas que auxiliem o médico consultor na observação 

das imagens médicas. 

3.10 Linha do Tempo da Pesquisa 

A Figura 4 apresenta a linha do tempo da pesquisa com os principais 

eventos e atividades acadêmicas. Os eventos de levantamento de requisitos 

(1) e modelagem do sistema (2) equivalem respectivamente as etapas 1 e 2 do 
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processo de desenvolvimento do sistema (pág. 14 e 16). O evento de 

desenvolvimento do sistema (3) engloba as etapas 3, 4 e 5 do processo (pág. 

18 e 20). 

Figura 4 – Linha do tempo da pesquisa. 

3.11 Parcerias e Colaboradores 
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4 RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa.  Primeiramente são 

mostrados os resultados da revisão da literatura, em seguida, do sistema 

construído, depois, o processo desenvolvido, e por fim, os resultados dos dois 

experimentos realizados. 

4.1 Revisão da Literatura 

Foi realizada a busca “telemedicine AND (Remote Consultation OR 

teleconsultation) AND radiology AND evaluation” no mês de junho de 2009 na 

base de dados do PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) retornando 81 

resultados. Com a análise dos resumos foram selecionadas 28 publicações 

para a realização da leitura completa. Destas 28 publicações, 8 não foram 

encontradas os seus textos completos e destas 8, 6 são anteriores a 1996. Na 

leitura completa das publicações 1 artigo foi rejeitado por tratar do uso da 

segunda opinião de forma síncrona. A Tabela 2 apresenta as 19 publicações 

utilizadas na revisão da literatura. 

Para cada publicação foi preenchido o questionário de revisão de 

literatura (APÊNDICE IV – Questionário Revisão da Literatura, pág. 105). A 

Tabela 3 (pág. 30) apresenta os dados coletados durante a revisão da 

literatura. O item Porte do Projeto indica se o projeto é um estudo controlado ou 

é um projeto em produção; o item Tipo de Avaliação indica se foi avaliada a 

segurança, a praticidade ou utilidade do projeto; o item Instrumentos Utilizados 

indica quais os equipamentos e os meios de comunicação que foram utilizados 

para realizar a segunda opinião; o item Atende Emergências indica se o projeto 

é utilizado em situações de emergências; o item Suporta Multi-especialidades 

indica se o projeto atende a mais de uma especialidade; o item Aberto à 

Comunidade Médica indica se o projeto pode ser acessado e utilizado por 

qualquer médico externo a instituição; o item Utiliza Processo de Solicitação 

indica se é seguido um processo para realizar a solicitação de segunda opinião 

médica; o item Tempo Resposta a Solicitação indica o tempo utilizado entre a 

solicitação até a resposta de segunda opinião; o item Integração com Outros 

Sistemas indica se o sistema apresenta integração com outros sistemas de 
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saúde como, por exemplo, um sistema de informação hospitalar (SIH); o item 

Opiniões Positivas do Projeto indica os pontos positivos apresentados na 

publicação como, por exemplo, diminuição dos custos financeiros, melhoria na 

qualidade do atendimento ao paciente etc.; o item Opinião sobre a Qualidade 

da Publicação indica a percepção do avaliador sobre a qualidade da escrita da 

publicação; o item Opinião sobre o Projeto indica a percepção do avaliador 

sobre o projeto; e o item Categorização do Projeto indica se o projeto é 

acadêmico, comercial, governamental ou institucional. A legenda das siglas 

utilizadas na Tabela 3 está indicada na Tabela 4 (pág. 31). 

Id. Título Referência 

1 The effectiveness of low-cost teleconsultation for emergency head 
computer tomography in patients with suspected stroke (Phabphal, 2008) 

2 
A deployable telemedicine capability in support of humanitarian 
operations (Meade, 2007) 

3 
Cost-minimization analysis of a wide-area teleradiology network in a 
French region (Daucourt, 2005) 

4 Acquisition and evaluation of radiography images by digital camera (Cone,2005) 

5 Instant wireless transmission of radiological images using a personal 
digital assistant phone for emergency teleconsultation (Kim, 2005) 

6 
Diagnostic accuracy of chest X-rays acquired using a digital camera 
for low-cost teleradiology (Szot,2004) 

7 
Prospective case review of a global e-health system for doctors in 
developing countries (Wootton, 2004) 

8 
A preliminary assessment of Internet-based nuclear telecardiology to 
support the clinical management of cardiac disease in a remote 
community 

(Tually, 2003) 

9 
Simple and low-cost  tele-nuclear medicine conference system with 
the e-mail protocol (Toyama,2001) 

10 
Implementation and evaluation of a multifunctional telemedicine 
system in NTUH (Lin, 2001) 

11 Fluctuations in service loads in an established telemedicine program (Krupinski,2001) 

12 
The effect of nuclear medicine telediagnosis on diagnostic pathways 
and management in rural and remote regions of Western Australia (Tually,2001) 

13 Store-and-forward teleneurology in developing countries (Patterson, 2001) 

14 
Security development of a pocket-sized teleradiology consultation 
system (Niinimäki,2001) 

15 
Clinical feasibility of remote angiographic teleconsultation using a 
ISDN-30 communication network (Umans,1999) 

16 Prototype Internet consultation system for radiologists (Kovalerchuk,1998) 

17 
Report of a national neurosurgical emergency teleconsulting system 
Neurosurgery (Gray,1998) 

18 Desktop teleradiology in support of rural orthopedic trauma care (Reid, 1997) 

19 Tertiary telemedicine support during global military humanitarian 
missions (Gomez, 1996) 

Tabela 2 – Publicações incluídas e avaliadas na revisão da literatura. 
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Item Avaliado Respostas 
Identificação da Publicação* 1 2 3 4 5 6 7 

Porte do Projeto** EC PR PR EC EC EC PR 

Tipo de Avaliação** SEG UTI UTI SEG SEG SEG UTI 

Instrumentos Utilizados** PDA 
PDA, E-

mail SPT FTP, CF PDA SC E-mail 

Atende Emergências Sim Sim Sim NI Sim NI NI 

Suporta Multi- Especialidades Não Sim Sim Não Não Não Sim 

Aberto à Comunidade Médica NI Não Não NI NI NI Sim 

Utiliza Processo de Solicitação NI NI NI Sim Não Não Não 

Tempo Resposta a Solicitação Não 
5.7hs - 
10hs 

Não Não Não Não 36hs 

Integração com Outros Sistemas Não Não NI Não Não Não Não 

Opiniões Positivas do Projeto** QT, FI, 
VE, QAM 

TA, QA FI QA, QAM VE, QAM FI, QAM TA, QA 

Opinião sobre a Qualidade da Publicação** BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM 

Opinião sobre o Projeto** INT INT INT INT INT INT INT 

Categorização do Projeto** ACA GOV GOV ACA ACA ACA INS 

 Identificação da Publicação* 8 9 10 11 12 13 14 

Porte do Projeto** EC EC, PR PR PR PR EC PR 

Tipo de Avaliação** SEG UTI 
PRA, 
SEG UTI UTI UTI SEG 

Instrumentos Utilizados** E-mail, 
FTP 

E-mail, 
CF 

SPT NI SPT E-mail, 
CF 

PDA, SPT 

Atende Emergências NI Não Não NI Sim Não Sim 

Suporta Multi- Especialidades Não Sim Sim Sim Sim Não Não 

Aberto à Comunidade Médica NI Não Não NI Não Não Não 

Utiliza Processo de Solicitação Sim Sim NI NI Não Sim Não 

Tempo Resposta a Solicitação Não 374h Não Não Não 349h Não 

Integração com Outros Sistemas Não Não NI NI Não Não Sim 

Opiniões Positivas do Projeto** QAM FI, QAM QA NI QA 
TA, QA, 

FI 
SDT 

Opinião sobre a Qualidade da Publicação** REG BOM REG BOM REG BOM BOM 

Opinião sobre o Projeto** INT INT INT INT INT INT INT 

Categorização do Projeto** ACA INS INS INS ACA ACA INS 

 
Identificação da Publicação* 15 16 17 18 19   

Porte do Projeto** EC EC PR EC PR   

Tipo de Avaliação** SEG, UTI SEG SEG, 
PRA, UTI 

SEG PRA, UTI   

Instrumentos Utilizados** NAV NAV, SPT SPT SPT CF, SPT   

Atende Emergências Sim NI Sim Não Sim   

Suporta Multi- Especialidades Não Não Não Sim Sim   

Aberto à Comunidade Médica Não Não Não Não Não   

Utiliza Processo de Solicitação NI NI Não Não Sim   

Tempo Resposta a Solicitação Não Não Não Não 3h - 24h   

Integração com Outros Sistemas Não Não Sim Não Sim   

Opiniões Positivas do Projeto** TA, QT, 
VE, QAM 

QA QA, FI, 
QAM 

QAM TA, QA, 
QAM 

  

Opinião sobre a Qualidade da Publicação** BOM REG BOM BOM BOM   

Opinião sobre o Projeto** INT INT INT INT INT   

Categorização do Projeto** ACA ACA GOV ACA GOV   

*O identificador corresponde ao código da coluna id da Tabela 2 (pág. 28). **A legenda das siglas estão indicadas na Tabela 4. 
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Tabela 3 – Dados coletados a partir da análise das 19 publicações com texto completo 

utilizadas na revisão da literatura. 

Sigla Significado Definição 

Geral 

NI Não indicado O item avaliado não foi indicado na publicação. 

Porte do Projeto 

EC Estudo controlado O estudo é realizado em um ambiente controlado para 
avaliar o projeto / processo ou determinadas variáveis. 

PR Projeto em produção O projeto já foi implantado e é utilizado como 
ferramenta nas atividades dos profissionais de saúde. 

Tipo de Avaliação 

SEG Segurança 

Avalia se o projeto apresenta segurança em uma 
determinada variável, como por exemplo, qualidade 
das imagens médicas, segurança de acesso aos 
dados clínicos. 

PRA Praticidade Avalia se o projeto é prático e funcional para os 
profissionais de saúde. 

UTI Utilidade 
Avalia se o projeto é útil gerando resultados positivos 
seja na melhoria da qualidade do tratamento do 
paciente, seja na redução de custos financeiros etc.  

Instrumentos Utilizados 

CF Câmera fotográfica  

E-mail E-mail  

FTP File Transfer Protocol  

NAV Navegador da internet  

PDA PDA / Telefone celular  

SC Sistema de colaboração  

SPT Sistema próprio de telemedicina  

Opiniões Positivas do Projeto 

FI Financeiro 
O projeto reduz custos financeiros como, por exemplo, 
redução no custo de transporte de profissionais de 
saúde, redução de internações desnecessárias etc. 

SDT Segurança nos dados transmitidos 

O projeto apresenta mecanismos para assegurar que 
os dados são transmitidos com segurança não 
disponibilizando dados para pessoas sem permissão 
de acesso. 

QA Qualidade do atendimento 
O projeto melhora o atendimento dado ao paciente, 
como melhoria no tratamento seguido, redução do 
translado de pacientes para instituições externas etc. 

QAM Qualidade arquivos médicos Os arquivos médicos apresentam qualidade adequada 
para a indicação de um diagnóstico. 

QT Qualidade no trabalho dos médicos 

O projeto melhora a qualidade no trabalho do médico, 
seja diminuindo a necessidade de traslado para 
instituições externa, seja diminuindo a necessidade de 
médicos para fazer plantões noturnos. 

TA Tempo de atendimento O projeto diminui o tempo para concluir a atendimento 
ao paciente. 

VE Velocidade de transmissão dos 
arquivos médicos 

A velocidade de transmissão dos arquivos médicos é 
adequada. 
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Sigla Significado Definição 

Opinião sobre a qualidade da publicação 

BOM Bom A publicação está bem escrita. 

REG Regular  

RUI Ruim A publicação está mal escrita. 

Opinião sobre o projeto 

INT Interessante  

REG Regular  

RUI Ruim  

Categorização do Projeto 

ACA Acadêmico O projeto é um estudo acadêmico. 

COM Comercial O projeto é um produto comercial. 

GOV Governamental O projeto é utilizado por instituições públicas. 

INS Institucional O projeto é utilizado por instituições privadas. 

Tabela 4 – Legenda das siglas utilizadas na Tabela 3. 

 

A Tabela 5 apresenta a consolidação dos resultados da análise 

realizada, agrupando os resultados pela classificação dos itens avaliados 

durante a revisão da literatura. As publicações que não indicaram (NI) se um 

determinado item é presente ou não no projeto não foram consideradas nos 

resultados da Tabela 5. 

Nesta revisão observa-se que: a maioria dos projetos (52,6%) está em 

produção; a maioria dos estudos (45,8%) avalia a segurança dos projetos; a 

maioria dos projetos (30,8%) utiliza sistemas próprios de telemedicina; 50% 

dos projetos atendem emergências; a maioria dos projetos (52,6%) atende a 

mais de uma especialidade; apenas o projeto identificado pela publicação 7 

(5,6%) é aberto a comunidade médica; 5 projetos (33,3%) utilizam processo de 

solicitação de segunda opinião médica; 5 publicações indicam o tempo de 

resposta às solicitações, sendo que o menor tempo foi indicado pela publicação 

com identificador 19 (3h)  e o maior tempo foi indicado pela publicação com 

identificador 9 (374h); 3 projetos (15,8%) apresentam integração com outros 

sistemas; a qualidade dos arquivos médicos foi o item com maior número de 

opiniões positivas (27,8%), seguido do item qualidade do atendimento (25,0%); 

a maioria dos projetos (52,6%) é acadêmico. 
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Classificação 
Quantidade 
de Projetos 

(N=19)* 
% Publicações 

Porte do Projeto 

Projeto em produção 10 52,6% 2,3,7,9,10,11,12,14,17,19 

Estudo controlado 9 47,4% 1,4,5,6,8,13,15,16,18 

Tipo de Avaliação* 

Segurança 11 45,8% 1,4,5,6,8,10,14,15,16,17,18 

Utilidade 10 41,7%. 2,3,7,9,11,12,13,15,17,19 

Praticidade 3 12,5% 10,17,19 

Instrumentos Utilizados* 

Sistema próprio de telemedicina 8 30,8% 3,10,12,14,16,17,18,19 

E-mail 5 19,2% 2,7,8,9,13 

Câmera fotográfica 4 15,4% 4,9,13,19 

PDA / Telefone celular 4 15,4% 1,2,5,14 

File Transfer Protocol 2 7,7% 4,8 

Navegador da internet 2 7,7% 15,16 

Sistema de colaboração 1 3,8% 6 

Atende Emergências 

Sim 9 50% 1,2,3,5,12,14,15,17,19 

Não 9 50% 4,6,7,8,9,10,13,16,18 

Suporta Multi- Especialidades 

Não 10 52,6% 1,4,5,6,8,13,14,15,16,17 

Sim 9 47,4% 2,3,7,9,10,11,12,18,19 

Aberto à Comunidade Médica 

Não 17 94,4% 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12, 
13,14,15,16,17,18,19 

Sim 1 5,6% 7 

Utiliza Processo de Solicitação 

Não 10 66,7% 1,2,3,5,6,7,12,14,17,18 

Sim 5 33,3% 4,8,9,13,19 

Tempo Resposta a Solicitação 

Não 14 73,7% 1,3,4,5,6,8,10,11, 
12,14,15,16,17,18 

Sim 5 26,3% 2,7,9,13,19 

Integração com Outros Sistemas 

Não 16  84,2% 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,18 

Sim 3 15,8% 14,17,19 

Opiniões Positivas do Projeto* 

Qualidade arquivos médicos 10 27,8% 1,4,5,6,8,9,15,17,18,19 

Qualidade do atendimento 9 25,0% 2,4,7,10,12,13,16,17,19 

Financeiro 6 16,7% 1,3,6,9,13,17 

Tempo de atendimento 5 13,9% 2,7,13,15,19 

Velocidade de transmissão dos arquivos  3 8,3% 1,5,15 

Qualidade do trabalho dos médicos 2 5,6% 1,15 

Segurança nos dados transmitidos 1 2,8% 14 
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Classificação 
Quantidade 
de Projetos 

(N=19)* 
% Publicações 

Opinião sobre a qualidade da publicação 

Bom 15 78,9% 1,2,3,4,5,6,7,9,11, 
13,14,15,17,18,19 

Regular 4 21,1% 8,10,12,16 

Ruim 0 0,0%  

Opinião sobre o projeto 

Interessante 19 100,0% 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16,17,18,19 

Regular 0 0,0%  

Ruim 0 0,0%  

Categorização do Projeto 

Acadêmico 10 52,6% 1,4,5,6,8,12,13,15,16,18 

Governamental 4 21,1% 2,3,17,19 

Institucional 5 26,3% 7,9,10,11,14 

Comercial 0 0,0%  
*Alguns projetos apresentam nenhuma ou mais de uma categoria, desta forma a quantidade total pode 

ser diferente da quantidade total de projetos. 

Tabela 5 – Consolidação dos resultados da análise das publicações agrupada pelas 

classificações dos itens avaliados na revisão da literatura. 

4.2 Especificação do Sistema 

Segue a especificação do sistema de segunda opinião médica. A Figura 

5 (pág. 36) apresenta um diagrama de caso de uso do sistema. Todos os 

documentos de casos de uso do sistema são apresentados por completo no 

APÊNDICE V – Documentos de Caso de Uso (pág. 107). 

4.2.1 Atores do Sistema 

� Médico Requerente: médico que ao ter dúvida na definição do 

diagnóstico ou na definição da conduta terapêutica pode solicitar a 

segunda opinião médica a um médico consultor ou a um grupo 

especialista. 

� Médico Consultor: médico responsável em fornecer a segunda opinião 

médica das solicitações geradas por médicos requerentes. Este ator 

pode fazer parte de grupos especialistas.  

� Administrador: responsável por gerenciar os médicos cadastrados no 

sistema e as solicitações de segunda opinião médica. 
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4.2.2 Casos de Uso 

Os documentos de caso de uso estão na integra no APÊNDICE V – 

Documentos de Caso de Uso (pág. 107). Segue uma breve descrição dos 

casos de uso do sistema: 

� Cadastrar Médico Requerente: possibilita que o médico se cadastre no 

sistema como médico requerente. São solicitados e-mail, nome, senha, 

CRM, cidade e estado. Para finalizar o cadastro, o médico recebe um e-

mail assegurando a validade do e-mail informado no cadastro. Ao 

término deste processo o médico está apto para se autenticar na 

aplicação e solicitar segunda opinião médica; 

� Cadastrar Médico Consultor: possibilita que o médico especialista se 

cadastre no sistema como médico consultor. São solicitados e-mail, 

nome, senha, CRM, cidade, estado e especialidade de interesse. Em 

seguida, o médico recebe um e-mail para assegurar a validade do e-mail 

informado no cadastro.  O cadastro do médico é concluído quando o 

administrador do sistema aprova o médico com a execução do caso de 

uso Manter Médico. Ao término deste processo o médico está apto para 

se autenticar na aplicação e responder a solicitações de segunda 

opinião médica; 

� Manter Médico: permite que o administrador possa incluir novos 

médicos, alterar os dados cadastrais dos médicos, aprovar o cadastro 

de médicos consultores ou desativar médicos; 

� Solicitar Segunda Opinião Médica: possibilita que o médico requerente 

solicite uma segunda opinião médica para um médico consultor, ou para 

um grupo de especialistas. São solicitados os dados do paciente e os 

dados da solicitação, tais como, quadro clínico, hipótese diagnóstica e 

motivo da solicitação. Uma vez realizada a solicitação o sistema envia 

um e-mail para todos os médicos participantes informando que existe 

uma nova solicitação de segunda opinião médica para avaliação; 

� Cadastrar Paciente: possibilita que o médico requerente cadastre o 

paciente informando os dados de identificação, nome, data de 

nascimento, idade e sexo. Este caso de uso ocorre ao executar o caso 

de uso Solicitar Segunda Opinião Médica; 
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� Consultar Solicitações de Segunda Opinião Médica: possibilita que o 

médico requerente, o médico consultor e o administrador possam 

consultar solicitações de segunda opinião médica informando o tipo da 

solicitação, os dados do paciente, a data e o código da solicitação; 

� Exibir Solicitação de Segunda Opinião Médica: possibilita apenas aos 

médicos autorizados a ver a solicitação de segunda opinião médica; 

� Comentar Solicitação de Segunda Opinião Médica: possibilita que o 

médico consultor informe a sua opinião para uma solicitação de segunda 

opinião médica. São solicitados os dados da opinião, complexidade do 

caso e a confiança da opinião informada. Este caso de uso também 

possibilita o médico requerente informar um comentário adicional sobre 

a solicitação. Uma vez informado um comentário ou uma opinião, o 

sistema envia um e-mail para os médicos participantes; 

� Encerrar Solicitação de Segunda Opinião Médica: possibilita que o 

médico requerente feche uma solicitação de segunda opinião médica 

com os estados satisfeito ou insatisfeito; 

� Re-abrir Solicitação de Segunda Opinião Médica: possibilita que o 

administrador re-abra uma solicitação de segunda opinião médica 

quando solicitado pelo médico requerente. Desta forma, a solicitação 

volta para o estado aberto e os médicos podem continuar discutindo o 

caso. Quando re-aberta a solicitação, o sistema envia um e-mail para 

todos os médicos participantes. 
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Figura 5 – Diagrama de caso de uso com as funcionalidades relevantes do sistema de 

segunda opinião médica STA. 

4.3 Validação dos Casos de Uso e o Protótipo Funcional 

Os casos de uso e protótipo funcional foram apresentados ao Prof. 

Titular Henrique Manoel Lederman para validação. Apenas o protótipo 

funcional foi validado. Foi analisado o conjunto completo de telas e funções do 

protótipo e foram sugeridas as seguintes modificações: 
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� O sistema deve apresentar a nomenclatura do dia-a-dia médico. Assim, 

ao invés de utilizar “Solicitações de segunda opinião médica” deveria ser 

utilizado o termo “Pasta do Médico X”, onde X é o nome do médico 

autenticado no sistema; 

� Campos devem apresentar a opção mais utilizada como padrão. Por 

exemplo, no cadastro do médico a opção do estado São Paulo deveria 

estar previamente selecionada; 

� Textos do sistema devem ser mais claros e explicativos; 

� O sistema deve apresentar um contador de casos postados e 

respondidos para estimular os médicos. 

4.4 Processo de Solicitação de Segunda Opinião Médica 

O processo para a solicitação de segunda opinião médica em radiologia 

foi desenvolvido pelos pesquisadores e avaliado pelo Prof. Titular Henrique 

Manoel Lederman. O processo definido é composto por um fluxo que utiliza 

uma ficha de solicitação apropriada para a especialidade de radiologia. O fluxo 

e a ficha de solicitação são apresentados a seguir. 

4.4.1 Fluxo de Solicitação 

A Figura 6 apresenta o fluxo de solicitação de segunda opinião médica 

utilizando o sistema desenvolvido. O médico requerente pode solicitar uma 

segunda opinião quando apresenta dúvidas na definição do diagnóstico no 

atendimento ao paciente. Para isso o médico requerente preenche a ficha de 

solicitação (pág. 38) no sistema, informando os dados do paciente, os dados do 

atendimento e o motivo da solicitação (1). O sistema notifica o médico consultor 

da existência de uma nova solicitação que necessita de uma opinião médica 

(2). O médico consultor avalia a solicitação verificando se esta apresenta todos 

os dados necessários para prover a sua opinião. Caso necessário, o médico 

consultor, utilizando o sistema, solicita ao médico requerente dados adicionais 

sobre o caso a fim de complementar a solicitação (3, 4, 5, 6). Com todas as 

informações necessárias em mãos o médico consultor emite para o médico 

requerente a sua opinião no sistema (7). O sistema notifica o médico 
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requerente informando que a solicitação apresenta uma nova opinião (8). Por 

fim, o médico requerente indica a conduta para o paciente (9). 

Figura 6 – Diagrama do fluxo de solicitação de segunda opinião médica com o uso do 

sistema STA. 

4.4.2 Ficha de Solicitação 

Segundo James Ferguson (Ferguson, 2006), o sucesso de uma segunda 

opinião médica depende do envio de informações relevantes do médico 

requerente para o médico consultor. Isto é facilitado com a utilização de 

questionários desenvolvidos pelo médico consultor os quais indicam quais 

dados são necessários para a realização do diagnóstico. Neste trabalho 

utilizamos a nomenclatura de ficha de solicitação para representar estes 

questionários. 

A Tabela 6 apresenta o detalhamento dos atributos que compõem a 

ficha de solicitação de segunda opinião médica em radiologia. A coluna Tipo 

identifica o tipo de variável do atributo, podendo ser: alfanumérico que combina 

Sistema 

S 

Médico Especialista 

Médico Convidado 

Médico Consultor 

Paciente 

Médico 
Requerente  

9. Conduta 

1.Solicitação Opinião 

4. Notificação 

5.Complemento 

8. Notificação 

2. Notificação 

3.Solicitação Dados 

6. Notificação 

7.Opinião 

Grupo Especialista 
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letras e números; numérico que aceita apenas números e; data que aceita 

apenas datas temporais. A coluna Tamanho indica o número de caracteres que 

o campo deve apresentar e a coluna Obrigatório indica se o campo é 

obrigatório ou não. Os dados demográficos do paciente foram criados 

baseados no padrão da ISO do documento Provider Identification (ISO, 2002). 

Atributo Descrição Tipo Tamanho Obrigatório 

Identificação do 
paciente 

Código de identificação do 
paciente como, por exemplo, o 
número do prontuário. 

Alfanumérico 10 Não 

Nome do 
paciente Nome completo do paciente. Alfanumérico 70 Sim 

Data de 
nascimento Data de nascimento do paciente. Data 10 Não 

Idade Idade do paciente. Numérico 3 Sim 

Peso Peso do paciente. Numérico 4 Não 

Altura Altura do paciente. Numérico 4 Não 

Sexo 
Sexo do paciente (Masculino, 
Feminino, Indeterminado e Não 
Identificado). 

Numérico 1 Sim 

Quadro clínico Quadro clínico do atendimento 
realizado pelo médico requerente. Alfanumérico 3000 Sim 

Hipótese 
diagnóstica 

Hipótese diagnóstica do médico 
requerente. Alfanumérico 500 Sim 

Motivo Motivo da solicitação de segunda 
opinião. Alfanumérico 500 Sim 

Arquivos 
médicos 

Arquivos nos formatos DICOM, 
DOC, PDF, JPG e TIFF. Arquivo digital Até 10 

arquivos Não 

Descrição 
arquivos médicos 

Descrição / dúvida de cada arquivo 
médico.  Alfanumérico 200 Não 

Tabela 6 – Atributos da ficha de solicitação de segunda opinião médica em radiologia. 

4.5 Construção do Sistema 

A arquitetura do sistema, com a parte inicial do framework, foi 

desenvolvido em outubro de 2007. O framework foi aprimorado e recebeu 

novas funcionalidades à medida que o sistema foi desenvolvido. 

O sistema, aqui denominado Sistema de Teleconsulta Assíncrona (STA), 

foi construído no período de junho de 2007 a maio de 2008. O seu endereço de 



 

40 

acesso é o http://telemedicina6.unifesp.br:8080/sta. O sistema apresenta as 

seguintes funcionalidades: 

� Cadastro e manutenção de médicos consultores e requerentes, assim 

como administradores; 

� Solicitação de segunda opinião para um médico consultor, ou para um 

grupo de especialistas ou para um médico não cadastrado no sistema; 

� Sigilo dos dados do paciente: apenas o médico requerente da segunda 

opinião tem acesso aos dados de identificação do paciente; 

� Sigilo dos dados da solicitação de segunda opinião médica: apenas os 

médicos autorizados e o administrador podem ver a solicitação de 

segunda opinião médica; 

� Anexo de arquivos digitais nos formatos DOC, PDF, JPEG, TIFF e 

DICOM; 

� Conversão de imagens do formato DICOM e TIFF para o formato JPEG 

com o objetivo de facilitar a visualização da imagem em qualquer 

navegador da internet sem a necessidade de um programa especial; 

� Discussão da segunda opinião com todos os médicos participantes; 

� Armazenamento/pesquisa de todas as solicitações de segunda opinião 

médica previamente realizadas. 

 

Da Figura 7 até a Figura 16 é apresentada a interface do sistema. A 

Figura 7 é a página web inicial do sistema de segunda opinião médica e 

possibilita a autenticação do médico no sistema. A página web apresenta os 

atalhos para os cadastros de médicos requerentes e consultores (Figura 8 e 

Figura 9).  

A Figura 8 e a Figura 9 (pág.s 43 e 44) exibem, respectivamente, as  

páginas web do cadastro do médico requerente e do médico consultor. Nelas, o 

médico informa os seus dados cadastrais, tais como nome, e-mail e CRM. 

Quando o médico termina o cadastro, o sistema envia um e-mail automático 

para o médico com o objetivo de validar a autenticidade do e-mail informado. 

Com respeito ao cadastro do médico requerente, uma vez validado o seu e-

mail, o médico está apto para se autenticar no sistema e solicitar a segunda 

opinião médica. Já no caso do cadastro do médico consultor, é necessária a 
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aprovação do administrador do sistema para o médico estar apto para realizar 

a autenticação no sistema e poder dar a sua opinião médica. 

 

Figura 7 – Página web de acesso ao sistema STA. 

A  página web de manutenção dos dados cadastrais dos médicos do 

sistema é apresentada na Figura 10 (pág. 45). Esta  página web possibilita ao 

administrador do sistema inserir novos médicos, assim como, alterar, desativar 

e aprovar o cadastro de médicos. No topo da  página web é mostrada uma 

palavra chave que consiste em um mecanismo para auxiliar o administrador do 

sistema a determinar a origem dos médicos consultores cadastrados no 

sistema. A palavra chave é informada pelo médico consultor no momento do 

seu cadastro (pág. 44) e visualizada pelo administrador do sistema no 

momento de aprovar o médico. No experimento foi utilizada a palavra chave 

“radiologia”. 

A Figura 11 (pág. 46) apresenta a  página web de alteração da senha do 

médico. O médico pode alterar sua senha caso a tenha esquecido, ou como 

medida de segurança. 

A Figura 12 e a Figura 13 (pág.s 47 e 48) apresentam, respectivamente, 

os painéis de trabalho do médico requerente e do médico consultor. Nestas  

páginas web são apresentadas todas as solicitações de segunda opinião 

médica que o médico tem permissão de acesso: o médico requerente pode 

acessar as solicitações que criou, e o médico consultor pode acessar as 
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solicitações que necessitam da sua opinião. A página web apresenta um filtro 

de pesquisa para auxiliar os médicos a encontrar as solicitações. Para o 

médico requerente também é exibido um atalho para realizar novas solicitações 

de segunda opinião (Figura 15, pág. 49). 

A Figura 14 (pág. 48) é o painel de trabalho do administrador do sistema. 

Na parte superior da página web é apresenta a listagem dos médicos 

cadastrados no sistema e na parte inferior são exibidas as solicitações de 

segunda opinião médica. Nesta  página web, o administrador pode acessar o 

cadastro dos médicos (Figura 10, pág. 45), assim como, observar as 

solicitações de segunda opinião médica. 

A  página web de solicitação de segunda opinião médica é apresentada 

na Figura 15 (pág. 49). Nesta, o médico requerente informa os dados do 

paciente, os dados do caso clínico, o motivo da solicitação e o grupo 

responsável em fornecer a opinião. Ao concluir o cadastro da solicitação, o 

sistema notifica todos os médicos participantes da existência de uma nova 

solicitação. Toda a solicitação é identificada unicamente por um código. O 

código é formado pela associação de um conjunto único de letras do médico 

requerente com um seqüencial numérico que é incrementado a cada nova 

solicitação feita pelo médico. O médico requerente pode anotar este código no 

prontuário do paciente para referências futuras. 

A Figura 16 (pág. 50) apresenta a  página web de exibição da solicitação 

de segunda opinião médica. Nesta tela os médicos participantes da solicitação 

podem ver e discutir o caso clínico. As informações sigilosas do paciente, como 

nome e identificação, são apenas acessíveis para o médico requerente. A 

discussão na integra é armazenada e apresentada na tabela “Discussão do 

caso” possibilitando, assim, uma posterior rastreabilidade. 
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Figura 8 –  Página web de cadastro do médico requerente do sistema STA. O 

questionário apresentado encontra-se disponível de maneira integral no APÊNDICE VI – 

Questionário 1 - Conhecimento Prévio (pág. 179). 
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Figura 9 –  Página web de cadastro do médico consultor no sistema STA. O questionário 

apresentado encontra-se disponível de maneira integral no APÊNDICE VI – Questionário 

1 - Conhecimento Prévio (pág. 179). 



 

45 

 

Figura 10 –  Página web de manutenção dos dados cadastrais dos médicos no sistema 

STA. 
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Figura 11–  Página web de alteração da senha do médico no sistema STA. 
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Figura 12 –  Página web do painel de trabalho do médico requerente no sistema STA. 
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Figura 13 –  Página web do painel de trabalho do médico consultor no sistema STA. 

 

 

Figura 14 –  Página web do painel de trabalho do administrador no sistema STA. 
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