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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma proposição de um ambiente
para armazenamento dos resultados de exames de análises clínicas e
diagnósticos por imagens para a construção dos históricos destes
resultados. Isto significa que o armazenamento das informações será
organizado por um banco de dados on-line buscando suprir a necessidade
da manutenção dos históricos dos exames realizados para comparação dos
resultados.
Nesta pesquisa considera-se a adoção da solução por
laboratórios constituídos somente de uma unidade matriz ou de laboratórios
constituídos de matriz e sua integração com suas filiais. Trata-se neste
estudo de uma pesquisa do tipo exploratória quando se desenvolveu uma
aplicação protótipo para demonstração dos resultados. Sobressai-se desta
pesquisa que o desenvolvimento de relatórios que proporcionam uma visão
evolutiva dos resultados de exames por tipo, proporcionam uma análise da
situação passada e futura, auxiliando o acompanhamento médico. Concluise que a realização de exames laboratoriais e de exames de imagens geram
um volume de dados que precisam ser não somente armazenados, mas
trabalhados de forma a apresentar uma visão gerencial da informação
através da análise desses dados, utilizando-se dos recursos de sistemas de
armazenamento de banco de dados, redes de computadores programáveis,
protocolo digital de comunicação e imagens médicas e plataforma
desenvolvimento de aplicação.
Palavras-chave: Banco de dados; Protocol Digital Imaging and Communication in
Medicine

(DICOM);

Software

Defined

Networking

Ferramenta de programação orientada a objeto;

(SDN);

ABSTRACT

This research aims to present a proposition of an environment for storing the results
of clinical analysis and diagnostic imaging for the construction of the histories of
these results. This means that the storage of the information will be organized by an
online database, seeking to meet the need to maintain the records of the
examinations carried out to compare the results. In this research, it is considered the
adoption of the solution by laboratories consisting only of a matrix unit or laboratories
constituted of matrix and its integration with its subsidiaries. This is an exploratory
research study when a prototype application was developed to demonstrate the
results. It emerges from this research that the development of reports that provide an
evolutionary view of the results of examinations by type, provide an analysis of the
past and future situation, aiding the medical monitoring. It is concluded that the
accomplishment of laboratory exams and imaging generate a volume of data that
need to be not only stored, but worked in order to present a managerial view of the
information through the analysis of these data, using the resources of systems
Database storage, programmable computer networks, digital communication protocol
and medical imaging and application development platform.

Keywords: Database.Protocol; Digital Imaging and Communication in Medicine
(DICOM); Software Defined Networking (SDN); Tool Object Oriented
Programming;
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1 INTRODUÇÃO

Constitui-se tema desta pesquisa a proposição de um ambiente
computacional para a adoção de um banco de dados destinado ao armazenamento
histórico de exames laboratoriais e exames de diagnóstico por imagens. A utilização
dos recursos tecnológicos em clínicas, hospitais e laboratórios contribuíram para a
produção de um elevado número de dados associados às vantagens de se ter a
tecnologia a favor da medicina.
A utilização da tecnologia neste cenário facilitou e contribuiu para melhoria
dos diagnósticos.
A crescente utilização dos recursos computacionais para realização dos
exames de diagnóstico por imagens médicas, resultou na fabricação de
equipamentos advindos de fornecedores diferentes, cada um com seu padrão de
tratativas das imagens. A utilização de sistemas de informação para armazenamento
e recuperação das informações de exames e imagens médicas começou a ter
estudos mais aprofundados a partir da década de 80, época em que as aquisições
digitais e inserções tecnológicas tiveram um crescimento exponencial em sua
utilização (HENRIQUE NETO; OLIVEIRA; VALERI; 2010).
Entretanto, esta mesma utilização levou a necessidade do estabelecimento
de padrões de armazenamento de dados gerados por exames de diagnóstico por
imagens, critérios e forma de armazenamento dos dados obtidos dos resultados dos
exames realizados, bem como preocupação com a segurança e facilidade de acesso
às informações geradas a partir destes dados armazenados. Grande parte dos
laboratórios contemplam o armazenamento e a disponibilidade das informações de
maneira isolada. Assim, para cada exame efetuado um arquivo eletrônico de
resultado de exame é gerado e associado a um determinado paciente, para
liberação e ou impressão de tais resultados.
Este cenário levou a necessidade de um desenvolvimento de uma estrutura
computacional que assegure o armazenamento, a troca de dados e a abstração da
informação de forma consistente, segura e duradoura de maneira a facilitar aos
profissionais da saúde e aos pacientes a acessibilidade e disponibilidade
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das informações, bem como a obtenção de um acompanhamento evolutivo dos seus
exames.
A

proposição

de

um

conjunto

de

soluções

que

possibilitem

o

armazenamento e recuperação das informações de exames laboratoriais e de
exames de imagens médicas de forma informatizada, centralizada viabilizando a
disponibilidade das informações, sua acessibilidade segura e confiável, pretende
auxiliar o acompanhamento evolutivo dos resultados de tais exames (HASEGAWA;
AIRES; 2007, p. 126).
Atualmente, gerenciar os processos nas organizações depende de
agilidade, segurança e disponibilidade. O emprego e o alcance destas metas são
os principais objetivos em aplicar a tecnologia da informação e alcançar os
resultados necessários e desejados.
A empregabilidade e utilização do sistema de armazenamento de dados,
processamento

da

informação

e

transformação

dessas

informações

em

conhecimento e inteligência tem se configurado como recursos necessários e
essenciais ao cotidiano da sociedade moderna.
Conforme indicam Elsmari e Natathe (2005, p. 25) “os sistemas de banco
de dados vêm se configurando como tecnologia necessária e em constante
evolução [...]”, isto significa que este cenário proporciona aos seus usuários
diversas formas de abstração de informações, análises de dados, conhecimento
de negócio e vantagem competitiva. Configurando-se como parceiro efetivo nas
diversas áreas do conhecimento representando um papel fundamental e de grande
impacto para a sociedade.
Assim, delimitou-se este estudo ao uso das tecnologias de banco de dados
centralizado, estrutura de redes programável, aliado à utilização de um protocolo
padronizado e consistente de tratativa de imagens médicas, com transmissão
confiável e segura, bem como o desenvolvimento de um protótipo de uma aplicação,
utilizando a linguagem orientada a objeto para demonstração dos resultados.
O

objetivo

geral

desta

pesquisa

é

desenvolver

um

sistema

de

armazenamento de banco de dados suportado por uma rede definida por software
para armazenamento dos resultados de exames de análises clínicas e para os
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resultados dos exames de diagnósticos por imagens, de forma a constituir uma visão
histórica evolutiva destes resultados.
São objetivos específicos: (a) descrever a estrutura de um banco de dados
que venha a possibilitar meios de armazenamento e abstração da informação de
resultados de exames laboratoriais e de diagnóstico por imagem através de uma
rede de alta performance em um ambiente controlado por uma rede definida por
software, possibilitando a apresentação e acompanhamento do histórico de exames
anteriores para uma comparação médica em um banco de dados centralizado; (b)
apresentar um estudo sobre o protocolo Digitam Imaging and Communication in
Medicine (DICOM)1; (c) mostrar o funcionamento do Software Defined Network
(SDN); (d) elaborar um protótipo para demonstração dos resultados, utilizando
linguagem orientada a objeto.
A pergunta norteadora do estudo foi no sentido de verificar se a utilização
deste conjunto de soluções tornaria possível manter o ambiente de armazenamento
de banco de dados disponível, seguro e com as informações atualizadas sempre
que houvesse a necessidade de uma consulta, demonstrando como resultado todo o
histórico de exames efetuados viabilizando comparações médicas.
Formulou-se

como

hipótese

básica

orientadora

do

estudo

que

o

armazenamento histórico dos resultados dos exames em um banco e dados, e sua
transmissão de forma segura e confiável, mantendo o perfil de alta disponibilidade
através da utilização de redes definidas por software, possibilita a abstração da
informação em forma de histórico evolutivo contribui para uma análise dos
resultados dos exames de forma consistente, favorecendo o acompanhamento de
tais resultados auxiliando em diagnósticos e tratamentos médicos.
Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de uma manutenção histórica
de diagnósticos e laudos médicos. Na grande maioria dos casos, percebe-se a
falta de uma linha histórica que possibilite um acompanhamento por meio
eletrônico. Ao se deparar com o cenário atual, observa-se que as redes de
corporações envolvidas com a saúde tais como laboratórios, clínicas e hospitais

Digital Imaging and Communication in Medicine – padrão desenvolvido pelo comitê formado pelo Colégio
Americano de Radiologia e pela Associação Nacional de Fabricantes Elétricos, que define o formato dos
arquivos gerados pelos dispositivos que produzem imagens médicas digitais, e o protocolo de comunicações
para a transmissão dessas imagens.
1
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requerem redes de computadores e sistemas com alta performance para
transmissão de dados, pois os mesmos são compostos por arquivos de imagens
médicas cujos tamanhos são variáveis, e a nitidez das resoluções influenciam ou
dificultam um diagnóstico confiável.
A necessidade de armazenamento destes dados em um ambiente com
segurança e de alta capacidade propiciará um acesso rápido e eficiente aos
sistemas de dados. O desenvolvimento deste protótipo poderá contribuir para a
aprendizagem de novos conhecimentos e possibilitará um estudo evolutivo,
abrindo um leque para pensamento sobre o acompanhamento médico como um
todo, e/ou tendência de previsão de problemas futuros que poderiam vir a ocorrer
de acordo com a análise evolutiva de exames realizados por uma determinada
pessoa ao longo do tempo.
A realização destes procedimentos terá como benefício o armazenamento
dos resultados de exames com acompanhamento do histórico em um banco de
dados centralizado, viabilizará pesquisas baseadas em tecnologia de mineração
de dados, podendo constituir na descoberta de novas informações advindas dos
dados armazenados.
Quanto à metodologia utilizada no estudo, trata-se de uma pesquisa do tipo
exploratória. Teve-se como técnica a documentação indireta, por meio da pesquisa
bibliográfica, (fontes secundárias).
A pesquisa bibliográfica, fontes secundárias, reúne teorias sobre
metodologias e técnicas de criação de um banco de dados, bem como seu sistema
de gerenciamento e administração, técnicas de funcionamento de uma rede
definida por software, Software Defined Network (SDN), funcionamento do
protocolo Digital Imaging Medicine and Communication (DICOM) e técnicas de
programação orientada a objeto. Reuniu-se para a fundamentação teórica do
estudo autores tais como Elsmari e Natathe (2005, p.25), Aires (2007), Hasegawa
e Aires (2010), Costa (2010), Henrique Neto, Oliveira e Valeri (2010, p.30), Matallo
(2010), Puga (2013).

Para compreensão deste tema este trabalho foi dividido em nove seções.
A seção 1 refere-se à introdução, contendo os elementos indicativos desse estudo;
a seção 2 contextualiza o termo tecnologia da informação; a seção 3 descreve o
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sistema de banco de dados; a seção 4 descreve o Digital Imaging and
Communication in Medicine (DICOM); a seção 5 mostra os modelos de banco de
dados existentes e os modelos que se pretende adotar neste estudo; a seção 6
desenvolve um estudo sobre redes de computadores programáveis; a seção 7
aborda a programação orientada a objeto, numa proposição do ambiente
computacional para adoção de um banco de dados para armazenamento histórico
dos resultados de exames; a seção 8 discute os resultados da pesquisa; a seção 9
tece as conclusões do estudo realizado.
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2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Esta seção tem como objetivo contextualizar o termo tecnologia da
informação e a utilização dos seus recursos pela sociedade.
Observa-se na dinâmica da sociedade uma constante necessidade de
agilidade, facilidade e rapidez proporcionadas pela utilização de tecnologias em todo
o seu cotidiano, além de estar a todo momento produzindo dados que podem ser
aproveitados para beneficiar a vida dos cidadãos. Puga, (2013, p16) assinala que “
[...] seja para realizar um simples click em um link aleatório, seja para preencher um
cadastro de compra pela internet, dados são gerados a todo instante. ”
A tecnologia da informação assumiu um papel de relevância na sociedade
como um todo, tornando-se presente em todos os seus aspectos atuando de forma
determinante na economia de modo geral. A dependência das organizações nos
recursos de infraestrutura de tecnologia da informação é crescente e complexa.
Constata-se o aumento da preocupação das organizações com o armazenamento,
abstração, proteção dos dados e informações bem como com a continuidade de
suas operações.
O termo tecnologia da informação possui característica abrangente,
Castells (2005, p.67) define tecnologia da informação como “[...]conjunto
emergente de tecnologias em microeletrônica, computação, telecomunicações,
radiodifusão e optoeletrônica”. A vasta aplicabilidade da tecnologia da informação
nas diversas áreas do conhecimento mostra a influência e alto índice de utilização
dos seus recursos pela sociedade.
A tecnologia da informação envolve todo aparato tecnológico que contém o
hardware, software, redes de comunicação de dados, protocolos de transmissão,
métodos de segurança da informação e diversos serviços.
Castells (2005, p.44) ressalta que: “[...]embora não determine a evolução
histórica e a transformação social, a tecnologia incorpora a capacidade de
transformação das sociedades, bem como o uso que as sociedades decidem dar
ao seu potencial tecnológico”. Este autor ainda esclarece que não é a tecnologia
que determina a sociedade, tão pouco, a sociedade é capaz de determinar o curso
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de uma transformação tecnológica. Porém sua incorporação contribui na
transformação da sociedade de forma impactante.
Ressalta-se que os avanços tecnológicos e seus impactos estão
relacionados com a utilização das informações e conhecimentos produzidos e, não
são suficientes para provocar uma evolução tecnológica, sendo necessário fazer
bom uso das informações produzidas pelos dados armazenados, de forma a
adquirir conhecimento.
As inovações tecnológicas e sua utilização possibilitam criação de novas
perspectivas, ampliação de horizontes e aplicação da criatividade humana.
Surgindo desta forma uma nova maneira de resolver problemas antigos ou criar-se
soluções inovadoras para antigos e novos problemas que beneficiam os seres
humanos.
Considerando-se a quantidade de dados e informações produzidos nesta
gama computacional levam a desafios como a gestão de novos recursos
computacionais, disponibilização de sistemas eficazes e eficientes, garantia da
confiabilidade e acessibilidade.
Tais fatores demonstram a importância da tecnologia na vida do homem
moderno. Neste cenário, o armazenamento das informações de forma segura e
confiável se evidencia como apoio para diversas áreas como por exemplo as
análises e diagnósticos junto a área médica.
O avanço tecnológico tem viabilizado a melhoria dos serviços de saúde em
todo o mundo, no qual pode-se destacar o uso da computação com o auxílio ao
diagnóstico e troca de informações médicas. A atividade clínica sempre procura
por diagnósticos eficientes e precisos, e, dentre as ferramentas de auxílio ao
diagnóstico médico, o uso de imagens é uma das áreas mais promissoras da
medicina moderna, tornando-se uma ferramenta essencial de diagnóstico médico
(HENRIQUE NETO; OLIVEIRA; VALERI, 2010).
Aliado ao uso da tecnologia da informação auxiliando nos exames por
imagens, tem-se os exames de análises clínicas, que também conta com o
respaldo da utilização da tecnologia da informação para coleta, realização,
armazenamento e liberação dos resultados. Neste aspecto, também encontra-se a
alta geração dados e informações bem como seu armazenamento eficiente e
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eficaz, de forma a possibilitar a geração de informações e produção de
conhecimento de valor tanto para paciente quanto para o profissional de saúde.
A tecnologia da informação aplicada à saúde é encontrada nos prontuários
eletrônicos, monitoramento de pacientes, um computador como ponto de
assistência ou numa triagem inicial para atendimento, blocos cirúrgicos, dentre
outros serviços.
Com esta utilização, ela está presente no contexto de resultados de
exames laboratoriais. Cuja geração de dados é em quantidade considerável e seu
armazenamento faz-se importante para a recuperação da informação de forma a
possibilitar a obtenção de conhecimento que auxiliem o tratamento e prevenção de
doenças.
A utilização da tecnologia da informação para criação de sistemas e
banco de dados consistentes, que proporcionem interpretação dos dados e
descobrimento de informações existentes nestes dados, tendem a proporcionar
melhorias e mudanças significativas na forma como os resultados de exames são
apresentados e interpretados no contexto atual.

Nesta seção, apresentou-se uma breve abordagem sobre a noção do
termo tecnologia da informação e sua utilização na área da saúde.

A seção 3 apresentará o contexto de banco de dados, sua estrutura e
aplicabilidade.
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3 SISTEMA DE BANCO DE DADOS

Um sistema de banco de dados constitui todo um conjunto de recurso
que envolvem o banco de dados e software utilizado para fazer consultas e
outros tipos de interações nos dados, como, por exemplo, alteração dos dados e
criação de usuário. Tal software é conhecido como sistema gerenciador de
banco de dados. Desta forma, entende-se como sistema de banco de dados o
banco de dados e o software que o gerencia. Navathe e Elsmari, (2005, p. 5)
assinalam que: “ [...] chamaremos o banco de dados e o software SGBD, juntos,
de sistema de banco de dados.”
Neste estudo, serão apresentados alguns conceitos-chave como: dado,
banco de dados, informação e sistemas de informação.
Inicialmente, conceitua-se o termo dado. Navathe e Elsmari (2005, p.4)
define este termo como “os dados são fatos que podem ser gravados e que
possuem um significado implícito. ” Para exemplificar, pode-se considerar
nomes, endereços, raça, estado civil, como dados a serem gravados a respeito
de determinadas pessoas.
A informação tem outra dimensão, representa “um conjunto de dados
associados a um contexto, de maneira que seja possível interpretá-la e analisála para produzir conhecimento e/ou tomar decisões.” (PUGA, 2013, p. 18)
Sobre sistemas de informação, parte-se em primeiro lugar do conceito
de sistemas, que é uma estrutura onde cada elemento executa sua função, e
juntos se completam. O corpo humano por exemplo é constituído de diversos
sistemas (sistema nervoso central, sistema respiratório, entre outros). Puga
(2013, p. 18) destaca que “[...] pode-se definir sistema como um conjunto de
elementos interconectados de forma organizada, visando atingir um objetivo
comum. ” Com base nesse autor
entende-se como sistema de informação o sistema computacional ou
manual utilizado para manipular dados, composto por um conjunto de
elementos interdependentes e logicamente associados, tendo como
objetivo prover informações. (PUGA, 2013, p. 18).
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A noção de banco de dados remete a um certo nível de complexidade,
pois é “ [...] uma coleção de dados relacionados [...] ”. (ELSMARI;NAVATHE,
2005, p. 4).
Em uma dimensão mais ampla Puga, Sandra (2013, p. 18) define banco
de dados:
uma coleção de dados armazenados e organizados de modo a atender
as necessidades integradas de seus usuários. Possibilita a consulta e a
manipulação dos dados, podendo ser manual ou computadorizado.

Um banco de dados tem sua complexidade variada, podendo ser de
apenas um armazenamento de nomes e telefones (lista telefônica) até um
sistema de armazenamento complexo como, por exemplo, um banco de dados
de uma universidade onde tem-se toda a informação acadêmica e financeira dos
alunos, bem como a gestão integrada dos processos que envolvem tal ambiente
(cobrança de boletos, grade curricular, processo formativo, aprovações e
reprovações entre outros).
Resumindo, um banco de dados possui fontes de origem das quais os
dados são derivados, níveis de interações com o mundo real, níveis de
complexidade de acesso e armazenamento e um público alvo de destino que
possui interesse em seu conteúdo.
Por considerar fundamental nesta pesquisa a tratativa das imagens,
destaca-se os bancos de dados de multimídia, uma evolução dos bancos de
dados que possibilitam o armazenamento de figuras, videoclipes e mensagens
sonoras.
Um banco de dados pode ser gerado e mantido de forma manual ou
automatizada (computadorizado). Para atender ao objetivo deste estudo, será
abordado o banco de dados automatizado e, parte-se do fato de que o banco de
dados precisa ser gerenciado e controlado por alguma ferramenta, de forma que
seja possível disponibilizar o seu acesso, definir níveis de segurança, monitorar
seu processamento, manter alta disponibilidade e acessibilidade.
Neste aspecto apresenta-se o conceito do Sistema Gerenciador de
Banco de Dados (SGBD). Elsmari; Navathe (2005, p, 4) definem o SGBD como
“uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manipular um
banco de dados. ” Em outras palavras, SGBD é um sistema de software cujo
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propósito é facilitar a construção, manipulação e compartilhamento de banco de
dados em diversas aplicações.
A construção de um banco de dados envolve o processo de
armazenamento de dados em mídia apropriada controlada pelo SGBD. Já a
manipulação inclui diversas funções como pesquisas em banco de dados,
recuperação de um dado especifico, atualização de dados, geração de
relatórios. O requisito compartilhamento permite que o banco de dados seja
acessado por múltiplos usuários de forma concorrente.
Outras funções utilizadas foram as técnicas de proteção e manutenção
dos dados por longo períodos possibilitados pelo SGBD. Dentro do requisito
proteção incluiu-se a proteção do sistema contra o mau funcionamento ou
(falhas) no hardware ou software e o critério de segurança de acesso não
autorizado ou malicioso.
Ao conjunto de recursos de banco de dados e sistema gerenciador de
banco de dados dá-se o nome de sistemas de banco de dados.
Entende-se que um sistema de banco de dados possui o banco de
dados, a estrutura desse banco e suas restrições cuja definição está
armazenada no catálogo do Sistema Gerenciador de Banco de Dados
onde toda informação armazenada no catálogo do banco de dados é
chamado de metadados. O catálogo do banco de dados é utilizado
tanto pelos usuários quanto pelo SGBD. ELSMARI;NAVATHE (2005, p.
20).

No entanto, Elsmari e Navathe (2005) apresentam outras características
da utilização de banco de dados: (a) natureza auto descritiva de Banco de
Dados; (b) isolamento entre o programas e os dados e a abstração dos dados;
(c) suporte a múltiplas visões de dados; (d) compartilhamento de dados e
processamento de transações multiusuários; (e) arquitetura para o Sistema
Gerenciador de Banco de Dados.
a)

Natureza auto descritiva do Sistema de Banco de Dados
Pode-se depreender que a abordagem de banco de dados é

considerada fundamental uma vez que o sistema de banco de dados possui o
banco de dados, e a descrição da estrutura desse banco bem como suas
restrições. Toda esta definição encontra-se armazenada no catálogo do sistema
gerenciador de banco de dados, o SGBD. Neste catálogo encontra-se a
estrutura de cada arquivo, o tipo e formato de cada item de dados e as restrições
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sobre esses dados. Podendo ser acessado tanto pelo Sistema gerenciador de
banco de dados (SGBD), quanto pelos usuários que precisarem de informações
sobre sua estrutura. O que difere do processamento tradicional de arquivos cuja
definição dos dados é feita pela própria aplicação tendo como consequência a
restrição de operacionalização no programa de aplicação que o dado foi
definido. Já o SGBD pode acessar diversos bancos de dados extraindo as
informações do catálogo de banco de dados.
b)

Isolamento entre os programas e dados e abstração de dados

Ainda

para

exemplificar

esta

característica,

considera-se

o

processamento tradicional de arquivos onde a estrutura do arquivo de dados
está embutida no programa da aplicação. Assim se houver a necessidade de
alteração na estrutura de um arquivo, todos os programas que o acessam
poderão precisar de alteração. Já no banco de dados a estrutura é armazenada
no catálogo do sistema gerenciador de banco de dados, este tipo de situação
não é encontrado. Existe a separação entre o banco de dados e o
programa/aplicação destinada ao seu acesso. Este fator apresenta a
independência

de

programa-dados.

A

característica

que

permite

esta

independência de programa-dados é a abstração de dados.
c)

Suporte a múltiplas visões de dados

Um banco de dados possui muitos usuários, e cada um deles poderá
solicitar visualizações de dados de acordo com suas perspectivas ou
necessidades. Em um banco de armazenamento de resultado de exames, um
usuário poderá necessitar visualizar o laudo de um exame de glicemia de uma
data específica, e um outro poderá solicitar o histórico de todos os exames de
glicemia da mesma pessoa. Isto leva a diferentes visões de um mesmo arquivo,
sem, contudo, estar efetuando novos armazenamentos. Uma visão pode ser um
subconjunto de dados ou uma visão virtual dos dados. O sistema gerenciador de
banco de dados multiusuários proporciona essas visões múltiplas. (ELSMARI;
NAVATHE, 2005)
d)

Compartilhamento de dados e processamento de transação

multiusuários
Um sistema gerenciador de banco de dados multiusuário, segundo
Elsmari e Navathe (2005) permite que vários usuários efetuem conexão ao
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banco de dados ao mesmo tempo. Para tanto, o SGBD inclui um software de
controle de concorrência. É este software que garante que um dado não seja
atualizado ao mesmo tempo por mais de um usuário, esta atualização é feita de
forma controlada assegurando que as atualizações sejam feitas corretamente.
As aplicações que efetuam esse controle são denominadas aplicações de
processamento on-line ou Online Transaction Processing (OLTP).
As transações englobam operações de inclusão, alteração, exclusão ou
recuperação. É preciso que cada transação execute um acesso correto sem a
interferência de outras transações, o sistema gerenciador de banco de dados
precisa garantir diversas propriedades das transações como o “isolamento”. Esta
propriedade garante que cada transação seja executada de forma isolada de
outra transação. Já a propriedade de atomicidade garante que todas as
operações contidas dentro de uma transação sejam executas, ou nenhuma
delas o será. Segundo Elsmari e Navathe (2005, p.125) “uma transação é um
programa em execução ou um processo que inclui um ou mais acessos ao
banco de dados, como a leitura ou a atualização de registros. ”
e)

Arquitetura para o Sistema Gerenciador de Bando de Dados

(SGBD´s)
As arquiteturas para os sistemas gerenciadores de bando de dados
podem ser as centralizadas, arquiteturas cliente/servidor básicas, cliente/servidor
de duas camadas e cliente/servidor de três camadas para aplicações web.
As arquiteturas dos SGBD´S são similares às dos sistemas de
computadores que utilizavam mainframes para executar o processamento de
todas as funções do sistema, dos programas de aplicação, dos programas de
interface com os usuários e as funcionalidades do SGBD cuja execução era
centralizada.
Os motivos para esta forma de acesso estavam relacionados com o
ambiente computacional cujo cenário era o acesso remoto via “terminal burro”,
ou seja, terminais sem poder de processamento. Estes terminais encontravamse conectados aos computadores centrais através de diversos tipos de redes de
comunicação.
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Com o passar do tempo, ocorreu uma queda no custo do hardware, este
fato levou a uma migração de terminais para os chamados Personal Computer
(PC) e workstation.
Neste novo cenário, os SGBD´S começaram a explorar o poder de
processamento que estava disponível do lado do usuário, surgindo aí a
arquitetura de SGBD cliente/servidor. Assim tem-se:
a) Arquitetura cliente/servidor básica
A estrutura fundamental deste conceito consiste em diversos PC´s,
estações de trabalho, mainframes conectados via rede local e outros tipos de
redes de computadores.
Um cliente é uma máquina de usuário com funcionalidades de interface
com o usuário e com processamento local. Este cliente conecta-se a um
servidor, quando necessitar de algum serviço que está localizado no servidor, o
servidor disponibiliza o serviço solicitado (ELSMARI; NAVATHE, 2005).
Um servidor é uma máquina que disponibiliza o serviço a um ou vários
clientes. Podendo ser este serviço o acesso ao banco de dados, por exemplo.
Neste ambiente, pode-se ter cenários onde uma máquina possui
instalado apenas o software cliente, uma outra máquina possui instalado apenas
o software servidor, ou até mesmo uma máquina desempenhando o papel de
cliente/servidor com os dois softwares instalados. Entretanto, o comumente
encontrado era a execução separada.
b) Arquitetura cliente servidor de duas camadas
Em uma arquitetura cliente/servidor, pode-se ter os programas de
interface de usuário e os programas de aplicação executados no cliente. Na
necessidade de acesso ao sistema gerenciador de banco de dados, uma
conexão com o servidor é estabelecida, efetuando-se assim a comunicação
(ELSMARI; NAVATHE, 2005).
Tal comunicação é feita através de uma conexão entre o programa
residente no lado cliente com o programa residente no lado servidor. Existe um
padrão conhecido como Open Database Connectivity (OBDC) ou conectividade
a banco de dados aberta que fornece as interfaces para o programa de
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aplicação, a Application Programming Interface (API), cuja função é permitir que
os programas do lado do cliente se conectem ao SGBD localizado no lado
servidor.
Ressalta-se que as consultas e funcionalidades de transações
permaneceram do lado do servidor, ficando este com todo o processamento.
O nome arquitetura de duas camadas dá-se em decorrência dos
componentes de software estarem distribuídos em dois sistemas: o cliente e o
servidor; cujas vantagens apresentadas são simplicidade e compatibilidade.
c) Arquitetura cliente/servidor de três camadas
O advindo da internet Word Wide Web (WWW) força uma mudança para
uma nova arquitetura conhecida como arquitetura de três camadas, utilizada por
muitas aplicações.
Esta nova arquitetura possui uma camada intermediária entre cliente e
servidor de banco de dados.
A camada intermediária é conhecida também como camada do meio e é
destinada ao servidor de aplicações ou servidor web (de acordo com a
aplicação).
A função deste servidor de aplicação é armazenar as regras de negócio
usadas para acessar os dados no servidor de banco de dados.
Neste ambiente, segundo Elsmari e Navathe (2005), os clientes
possuem interfaces gráficas (GUI´S), s e ainda algumas regras de negócio
adicionais que são específicas para a aplicação. Seu funcionamento ocorre com
o servidor de aplicação aceitando as solicitações do cliente, processando-as e
enviando comandos de banco de dados ao servidor de banco de dados. Atuando
como conduinte, uma vez que passa parcialmente os dados processados do
servidor de banco de dados para o cliente.
Os dados podem novamente ser processados e filtrados sendo
apresentados aos usuários no formato GUI. Desta forma, tem-se a apresentação
das três camadas, a interface com o usuário (cliente), as regras de aplicação
(servidor de aplicação ou servidor Web) e o acesso aos dados (servidor de
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banco de dados). A figura 1 tem como proposta a demonstração visual deste
cenário
Figura 1: Arquitetura lógica cliente/Servidor de três camadas

GUI, interface web

cliente

servidor de aplicação

Programas de aplicação,

ou servidor web

páginas web

servidor de banco de dados

Sistemas Gerenciadores
de banco de dados

Fonte: Sistemas de Banco de dados (ELSMARI; NAVATHE, 2005, p.31)

Ao conjunto de tecnologias junta-se a utilização do protocolo Digital
Imaging and Communication in Medicine (DICOM) e os sistemas de
comunicação e arquivamento de imagens médicas, Picture Archiving and
Communication System (PACS), objeto de estudo da seção 3, cuja
responsabilidade é gerenciar a aquisição, transmissão, armazenamento,
distribuição, apresentação e interpretação de imagens médicas. Nesta
pesquisa considera-se a recepção das informações (laudos e imagens) após
o processamento dos PACS, ou seja, seu armazenamento no banco de
dados para disponibilização das informações futuras, após a execução dos
exames.
Assim, nota-se do conteúdo exposto nesta seção que o sistema de
banco de dados proporciona dentre outros benefícios a gestão e administração
dos dados, controle de segurança e acesso, abstração e manipulação da
informação. A seção 4 irá discorrer sobre o protocolo Digital Imaging and
Communication

and

Medicine,

sua

importância

e

aplicabilidade.
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4 PROTOCOLO DIGITAL IMAGING AND COMMUNICATION AND MEDICINE
(DICOM)

Esta seção apresenta o protocolo Digital Imaging and Communication in
Medicine (DICOM), seu histórico e contribuições para sua utilização.
Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) constitui-se em
um padrão global para transferência de imagens e outras informações médicas
entre computadores. O protocolo provê o aproveitamento de recursos de
tecnologia da informação existente, a uma manutenção de baixo custo uma vez
que permite compatibilidade e interoperabilidade de novos equipamentos e
sistemas.
Atualmente, grande parte dos exames é digitalizada, e precisa ser
armazenada em base de dados para consulta posterior. Para que tais imagens
possam ser utilizadas como base de informação para futuros diagnósticos,
precisam ser recuperadas de forma eficiente, com mecanismos de filtros que
permitam agrupá-las por patologia e/ou informações relevantes dos pacientes
(HASEAGAWA; AIRES, 2007).
O DICOM apresenta como diferencial o encapsulamento da imagem e
informações adicionais em um único arquivo, ocorrendo a utilização de “tags”.
Os “tags” são estruturas de linguagem de marcação que contém estruturas
para identificação e organização das informações (HENRIQUE NETO;
OLIVEIRA; VALERI, 2010).
A

década

de

70

foi

marcada

pelo

advento

da

tomografia

computadorizada, diagnósticos com a utilização de imagens digitais e um
aumento exponencial da utilização dos recursos computacionais que levaram o
American College of Radiology (ACR) e a National Eletrical Manufactures
Association (NEMA) a perceberem a necessidade da criação de uma
metodologia de padronização de transferência de imagens bem como as
informações advindas dessas imagens, considerando que a fabricação de tais
equipamentos advém de fornecedores diversos (COSTA, 2010).
Desta forma, em 1983 foi formada uma comissão com o propósito de
criar um protocolo padrão que possibilitasse a interoperabilidade de
comunicação e troca de informações de exames médicos considerando a
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diversidade da origem de fabricação dos equipamentos. Tal padrão deveria
ocupar-se da definição de protocolos que pudessem:
a) facilitar o desenvolvimento de sistemas de Comunicação e
Arquivamento de Imagens ou Picture Archiving and Communication System
(PACS);
b) promover a comunicação de informação de imagem digital,
independente do fabricante.
A partir dos estudos dessa comissão, em 1985, foi publicada a primeira
versão do padrão DICOM 1.0, seguida pela atualização de duas novas
versões, uma em outubro de 1986 e outra em janeiro de 1988. Ainda no ano
de 1988 foi lança a versão 2.0, incluindo a versão 1.0 e suas revisões e
introduzindo um material de apoio de comandos para dispositivos com tela que
adiciona elementos de dados para melhor especificação na descrição da
imagem (COSTA, 2010).
Em 1993 foi publicada a versão 3.0 englobando as versões anteriores
com novas definições de classes e serviços. Tal versão vem sendo atualizada
através da publicação de novos documentos, respeitando os padrões, e é a
versão que se mantém na atualidade (COSTA, 2010).
Apresenta-se na figura 2 uma visão da estrutura do protocolo DICOM.
O Protocolo DICOM é o responsável pela definição do formato dos
arquivos de imagem, pela a transmissão dessas imagens geradas pelos
sistemas de comunicação e arquivamento de imagens e pela interoperabilidade
entre fabricantes diferentes de equipamentos destinados a exames de imagem.
Devido a estas características, este protocolo facilitou e incentivou um
investimento na utilização das tecnologias de exames por imagens, uma vez que
consegue efetuar a leitura dos resultados, independentemente do fabricante do
equipamento.
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Figura 2: Estrutura do protocolo Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM)

Fonte: Elaborado pela autora
Nota: Asynchronous Transfer Mode (ATM). Digital Imaging and Communication
in Medicine (DICOM). Fiber Distributed Data Interface (FDDI). Internet
Protocol (IP).
Logical Link Protocol (LLC). Transmission Control
Protocol (TCP)
Tal tecnologia possibilitou a um médico avaliar uma imagem de um
exame de imagem a partir de qualquer lugar, desde que conectado pela internet,
intranet, ou ainda uma extranet, ou fazer uma comparação com outro exame
realizado anteriormente, de forma prática e segura.
Antes da criação do protocolo DICOM utilizava-se padrões proprietários
diferentes para o armazenamento e a comunicação de imagens médicas que
variava conforme o fabricante do equipamento. Essa “miscelânea” dificultava o
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desenvolvimento de sistemas com capacidade para o armazenamento das
informações, em meio a tantas diversidades de fabricantes. A padronização do
arquivo de imagens fez com que os sistemas pudessem interagir com essa
diversidade de equipamentos e fabricantes, eliminando a dificuldade de
interoperabilidade.
O protocolo DICOM utiliza-se dos conceitos de orientação a objeto
(técnica de programação que utiliza o conceito de tratativas mais próximas da
vida real) cujos métodos encontram-se associados com os objetos definidos. Isto
pode ser observado na definição de serviços como por exemplo o serviço de
storage image (armazenamento de imagem) e get patient information (acesso às
informações do paciente) que são implementados no padrão através da
utilização de
Analisando o fato de que o protocolo DICOM trabalha com o par
serviço/objeto conhecido como Service Object Definition (SOP) que é uma
definição de serviço de informação Information Object Definition (IOD), que por
sua vez, define através dos seus atributos, as operações que poderão ser
executadas pelo objeto de informação.
O SOP constitui uma combinação entre a definição do objeto de
informação e os serviços que são executados por este objeto. Já o objeto de
informação é considerado uma entidade, fazendo uma comparação com o
modelo Entidade Relacionamento, o objeto informação (IOD) representa uma
entidade do mundo real. Isto posto, nesta pesquisa adotou-se como boa prática
a separação do ambiente referente ao banco de dados para armazenamento do
histórico de exames e o banco de dados para armazenamento de imagens,
utilizando de tecnologia híbrida (banco de dados relacional e banco de dados
orientado a objetos). Desta forma, os dados referentes às entidades como
“paciente”, “médico” serão tratados no banco de dados relacional e os dados
referentes às imagens serão tratados em um banco de dados orientado a objeto
facilitando sua disponibilidade via internet, tendo internamente um link
associando cada resultado de dado à sua respectiva imagem. Assim conseguese melhorar o tráfego de informações através da disponibilização destas
informações, de acordo com a pesquisa por tipo de exame a ser solicitada. Em
relação ao SOP, a figura 3 mostra o seu funcionamento.
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Figura 3: Service Object Pair (SOP)

Information Object Definitio (IOD)

Serviços

(imagem de Ressonância

(Armazenamento,impressão)

Magnética, Tomografia
Computadorizada, entre outros)

Classes SOP
Armazenar uma imagem de Ressonância Magnética, Tomografia
Computadorizada, etc.

Fonte: Elaborado pela autora

Destaca-se que o protocolo DICOM proporcionou uma padronização
inovadora, uma vez que possibilitou uma unificação de leitura de dados,
independente da origem do fabricante dos equipamentos de imagens médicas.
A contextualização da tecnologia da informação explicita sua utilização
na vida cotidiana da ciência amplamente aplicada nas diversas áreas do
conhecimento.
Destaca-se ainda que a criação de um padrão de gravação de imagens
como o protocolo DICOM, criou oportunidades e ampliou as possibilidades de
utilização dos recursos de exames por imagens bem como a otimização dos
seus benefícios.
A seção 5 descreve o modelo de banco de dados como um recurso que
tem contribuído para o desenvolvimento de diversas aplicações computacionais.
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5 MODELO DE BANCO DE DADOS

Esta seção apresenta os modelos de banco de dados existentes com o
objetivo de respaldar a escolha dos modelos de banco de dados que se
pretende adotar neste estudo.
A escolha do modelo do banco de dados deu-se após estudos sobre sua
história e aplicações.
Inicialmente observava-se que um dos principais problemas dos
sistemas de banco de dados pioneiros estava relacionado à mistura entre os
relacionamentos conceituais, o armazenamento físico e a localização de
registros

no

disco.

Mesmo

provendo

acessos

eficientes,

não

ocorria

flexibilização suficiente para acessos a registros quando novas consultas se
faziam necessárias, ocasionando uma lentidão de processamento. Outro
complicador estava relacionado a reorganização do banco de dados quando as
mudanças necessitavam ser feitas para atender a algum novo requisito da
aplicação. A maioria dos sistemas de banco de dados haviam sido projetados
para mainframes (computadores de grande porte) e teve seu início na década de
1960, indo até os anos 70 e 80. Tais sistemas baseavam-se nos paradigmas de:
sistemas hierárquicos e os de arquivos invertidos. Com este cenário, deparavase com uma lentidão de processamento. (ELSMARI; NAVATHE, 2005)
Os bancos de dados relacionais foram inicialmente projetados com o
objetivo de separar o armazenamento físico dos dados de sua representação
conceitual e prover uma fundamentação matemática para o banco de dados.
Este modelo introduziu linguagem de consulta de alto nível oferecendo
flexibilidade para o desenvolvimento rápido de novas consultas bem como a
reorganização do banco de dados em caso de alterações.
Os primeiros sistemas relacionais foram desenvolvidos no final dos anos
70, introduzidos nos anos 80 e ainda eram lentos devido à falta de utilização de
ponteiros para o armazenamento físico ou a falta dos registros de localização.
Novas técnicas de armazenamento e indexação foram desenvolvidas levando ao
aprimoramento de consultas e otimização, que consequentemente incorreu em
melhorias do seu desempenho. Com as evoluções o modelo relacional se tornou
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dominante existindo atualmente na grande maioria dos computadores desde
pessoais a grandes servidores. (ELSMARI; NAVATHE,2005)
O sucesso da utilização dos sistemas de banco de dados relacionais
utilizados em aplicações tradicionais encorajou diversos desenvolvedores,
levando-os

a

utilizarem

em

outros

tipos

de

aplicações

(ELSMARI;

NAVATHE,2005). Atualmente tem-se este modelo utilizado em diversas
aplicações como por exemplo:
a) data mining : garimpagem de dados, analisa grandes quantidades de
dados através de pesquisas de ocorrências de padrões específicos;
b) aplicações científicas: destinadas ao armazenamento de dados
resultantes de experimentos científicos como o genoma humano;
c) armazenamento e recuperação de vídeos: filmes, videoclipes de
notícias, entre outros;
d) armazenamento e restauração de imagens: imagens de procedimentos
médicos como raio-X ou ressonância magnética, entre outros.

5.1 Modelagem de dados

A modelagem de dados é um processo importante e antecede a
construção de um banco de dados. Nela é determinado como os dados estarão
dispostos, qual será a estrutura física do banco de dados, considerando os
requisitos levantados junto ao usuário.
Elsmari e Navathe (2005,p.35) ressaltam que:
A modelagem de dados faz parte da criação de um esquema conceitual
para o banco de dados. Este esquema consiste de uma descrição
concisa dos requisitos dos dados dos usuários, além de incluir
descrições detalhadas de tipos de entidades, relacionamentos e
restrições.

A modelagem de dados escolhida neste estudo foi a modelagem
utilizando o modelo entidade-relacionamento que consiste em um modelo de
dados conceitual de alto nível.
Em um modelo Entidade-Relacionamento (ER), os dados são descritos
como entidades, relacionamentos e atributos.
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A entidade é o objeto básico representado pelo modelo EntidadeRelacionamento. Uma entidade pode ser um objeto com existência física, como
por exemplo uma pessoa, dotada de atributos como seu nome, endereço,
cadastro de pessoa física (CPF), entre outros. Ou um objeto com existência
conceitual como por exemplo um laboratório de análises clínicas, dotado de
atributos como: cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ), nome ou razão
social, endereço entre outros.
Assim, cada entidade possui atributos, sendo os atributos as
propriedades particulares que descrevem a entidade. A título de esclarecimento,
uma entidade “Pessoa” pode ter como atributos: nome, idade, sexo. Tais
atributos poderiam receber os valores: “Patrícia”,”45”,”feminino.” Já os
relacionamentos referem-se à forma como as entidades são conectadas umas
às outras. Uma entidade “Pessoa” poderia se relacionar com uma entidade
“Exame”, podendo esta primeira entidade realizar diversos exames, e por sua
vez a entidade “Exame” poderia ser realizado por diversas “Pessoas”.
A utilização da tecnologia de banco de dados se consolida como uma
tecnologia em constante evolução, constituindo como uma forte parceira no
quesito armazenamento e abstração da informação, acompanhando de forma
segura as tendências e necessidades sociais, além de proporcionar segurança e
se associar a tecnologias que possibilitam alta disponibilidade. Suas aplicações
e vasta gama de utilização elucidam e validam a escolha.

5.2 Tecnologias e aplicações de banco de dados

As aplicações de bancos são inúmeras, podendo ser observadas em
diversas situações do cotidiano como, reservas e compras de passagens
aéreas, controle de contas bancárias, aplicações de comércio eletrônico, dentre
outras. O tempo todo dados são coletados e precisam ser analisados. Para
tanto, outras tecnologias foram desenvolvidas no intuito de não somente
favorecer seu armazenamento, como fornecer informações a partir destes dados
armazenados, como:
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a) Data warehouse
O recurso do data warehouse (DW) permite a visualização das
informações em múltiplas dimensões (ELSMARI; NAVATHE, 2005, p. 624),
possibilitando a análise de grandes volumes de dados. Esta tecnologia surgiu na
década de 1990 como uma forma de solucionar os problemas de informações
gerenciais nas organizações.
O data warehouse constitui uma evolução dos bancos de dados em
resposta ao aumento dos sistemas de gestão empresarial e a crescente
quantidade de dados armazenados, voltando para a gestão estratégica das
organizações. Construído para efetuar a gestão de uma grande quantidade de
dados que normalmente encontra-se espalhada nos diversos sistemas de uma
organização. Desta forma, o DW possibilita a análise de grandes volumes de
dados coletados em sistemas transacionais. Constituindo-se como um processo
em constante crescimento utilizado para disponibilizar informações que apoiem
as tomadas de decisão.
O recurso possui algumas vantagens como por exemplo: confiabilidade
e igualdade das informações, redução do tempo de obtenção de informações
úteis para a tomada de decisão, (ELSMARI; NAVATHE, 2005). Sua implantação
possibilita a estruturação de um repositório de dados que atuará como uma fonte
de informações destinadas ao auxílio da tomada de decisão, tornando a
organização mais competitiva.
a)

Data Mining

Data mining (Mineração de Dados) é apontada como uma das
tecnologias mais promissoras para o futuro (GARTNER GROUP, 2014)2 .
Compreende-se data mining como um processo de extração de
informações válidas que eram desconhecidas. Tal tecnologia consiste na análise
de um conjunto de dados de forma a encontrar relacionamentos inesperados
resumindo-os em novas formas de dados compreensíveis e úteis. Seu objetivo é
buscar o conhecimento e extraí-lo de forma implícita. Elsmari e Navathe (2005, p
.624) ressaltam que “data mining se refere à mineração ou a descoberta de

2

Gartner Group é uma empresa de consultoria em tecnologia, cuja atividade consiste em
pesquisa, execução de programas, consultoria e eventos. Suas publicações inspiram altíssima
confiabilidade nos executivos para a tomada de suas decisões.
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novas informações em função de padrões ou regras em grandes quantidades de
dados”.
Um exemplo a respeito de conhecimento advindo da extração dos dados
e informações, seria uma situação hipotética onde a partir da análise dos
resultados de exames clínicos, pudesse detectar uma provável tendência ao
desenvolvimento de uma determinada patologia, onde tais informações
poderiam ser utilizadas de forma preventiva a ponto de evitar a anomalia ou
combater previamente. Pode-se considerar que o primeiro contato de um
indivíduo com exames laboratoriais é feito logo após o seu nascimento, com o
chamado exame do “pezinho”. Acompanhar o histórico de exames a partir de
então possibilitaria uma análise evolutiva e um rico conteúdo histórico deste
indivíduo ao longo do tempo.
O data mining pode ser usado em conjunto com o data warehouse
auxiliando decisões. Para que o data mining seja mais eficiente, é necessário
que data warehouse tenha uma coleção de dados agregados.
A mineração de dados, destaca Elsmari e Navathe (2005, p. 625) é
considerada uma parte do processo da descoberta do conhecimento em banco
de dados ou Knowledge Discovery in Database (KDD). Possui um conjunto de
técnicas que envolvem métodos matemáticos, algoritmos e heurísticas com o
objetivo de descobrir padrões e regularidades em grandes quantidades de
dados.
As aplicações de data mining podem ser utilizadas em diversos
contextos como por exemplo:
– marketing – aplicações como análise de comportamento do
consumidor baseado em padrões de consumo;
– finanças – análise de credito de clientes, análise de performance de
investimentos (ações), detecção de fraudes, dentre outros;
– saúde – descoberta de padrões em imagens radiológicas, análise de
efeitos colaterais de medicamentos, efetividades de alguns tratamentos,
otimização de processos dentro de um hospital, dentre outros.
b)

Bancos de dados móveis

Os avanços das tecnologias portáteis e sem fio (Wireless) levaram ao
caminho da computação móvel, constituindo uma nova dimensão na
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comunicação e no processamento de dados. Esta tecnologia permite aos
usuários acessarem dados virtualmente a partir de qualquer lugar em qualquer
momento (ELSMARI E NAVATHE, 2005).
Mais uma evolução na tecnologia de banco de dados que precisa
considerar

desafios

do

ambiente

de

computação

móvel

que

envolve

características: alta latência na comunicação, conectividade sem fio intermitente,
vida limitada da bateria do dispositivo e a localização do cliente móvel. Tais
características afetam o gerenciamento dos dados (ELSMARI; NAVATHE,
2005).
Recursos como a possibilidade do cliente fazer réplicas em cache
(armazenamento intermediário) de dados frequentemente acessados ou a
possibilidade de trabalhar off-line são utilizados para compensar a alta latência e
a conectividade incerta, por exemplo.
c)

Sistemas de informações geográficas

Os sistemas de informações geográficas (GIS) são sistemas utilizados
para a coleta, armazenamento e análise de informações destinadas à descrição
de propriedades físicas do mundo geográfico (ELSMARI; NAVATHE, 2005).
São constituídos de dados espaciais e dados não espaciais. Sendo o
primeiro originado a partir de mapas, imagens digitais, fronteiras administrativas
e políticas, características do solo, entre outros. E o segundo de dados
socioeconômicos como o senso, dados de vendas, marketing, entre outros.
Suas aplicações estão compreendidas nas categorias: cartográficas,
modelagem digital de terrenos e geográficas. Todas as aplicações são
respaldadas pela utilização da tecnologia de banco de dados que em alguns
casos são denominados banco de dados espaciais (ELSMARI; NAVATHE,
2005).
Sua utilização é encontrada em diversas áreas como controle de trânsito
e

informações

como

geoprocessamento,

melhor

saneamento

rota,

volume

(geração

telecomunicação dentre outros.
d) Banco de dados de genoma

e

do

tráfego

distribuição

nas
de

ruas,
água),
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A genética surgiu como um campo propício para a aplicação da
tecnologia da informação. Os dados biológicos são dotados de características
especiais e grande complexidade, constituindo um desafio para o gerenciamento
de suas informações. A bioinformática trata do gerenciamento das informações
genéticas

dando

ênfase

especial

à

análise

de

sequência

do

Ácido

Desoxirribonucleico (DNA). As aplicações da bioinformática compreendem
projetos de alvos para droga, estudos de mutações e doenças relacionadas,
investigações antropológicas de migração de tribos e tratamentos terapêuticos
(ELSMARI; NAVATHE, 2005).
Tais aplicações são respaldadas pela tecnologia de banco de dados,
que vem evoluindo para atender às necessidades específicas e complexas
exigidas pelos bancos de dados biológicos.
Os dados biológicos possuem diversas características como (ELSMARI;
NAVATHE, 2005):
- alta complexidade comparando com outros domínios ou aplicações, o
que exige que suas definições sejam capazes de representar qualquer nível de
complexidade

em

qualquer

esquema

de

dados,

relacionamentos,

ou

subestrutura;
- a quantidade e a faixa de variabilidade dos dados são altas, levando a
uma necessidade de sistemas biológicos flexíveis no tratamento do tipo de
dados e valores. Desta forma, as restrições a serem colocadas nos tipos de
dados precisam ser limitadas;
- os esquemas nos bancos de dados biológicos mudam muito rápido,
este fator exige que a tecnologia suporte um fluxo aperfeiçoado entre as
gerações e as versões dos bancos de dados, evolução do esquema e migração
dos objetos de dados;
- a definição e a representação de consultas são complexas, isto requer
dos sistemas biológicos um suporte a este tipo de processamento, considerando
que usuários comuns não estão aptos a construção de consultas complexas.
Assim, os sistemas devem ofertar ferramentas que contemplam esta ação e que
sejam suportadas pelo banco de dados;
- outra característica que se destaca é que usuários de banco de dados
biológicos frequentemente necessitam de informações ou acessos a valores
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“antigos”, para estabelecer comparativos ou quando estão pesquisando dados
previamente relatados. Isto requer que as mudanças nos valores dos dados dos
bancos de dados suportem um sistema de arquivamento.
e) Projeto Genoma Humano
O projeto genoma humano é uma pesquisa internacional, cujo objetivo é
sequenciar e mapear os genes dos seres humanos.
o termo genoma é definido como a informação genética total que pode
ser obtida sobre uma entidade. O genoma humano geralmente se
refere ao conjunto completo de genes necessários para a criação de
um ser humano – estimado em mais de 30.000 genes esparramados
por 23 pares de cromossomos, com uma estimativa de 3 a 4 bilhões de
nucleotídeos. A Meta do Projeto Genoma Humano tem sido obter a
sequência completa desses nucleotídeos (ELSMARI; NAVATHE, 2005,
p. 675).

Os estudos sobre a sequência combinada com outros dados podem ser
utilizados como ferramenta para ajudar a resolver questões de genética,
bioquímica, antropologia, medicina e agricultura.
Muitos bancos de dados são voltados para essa área de estudos dando
suporte e em constante evolução e crescimento. A título de informação, pode-se
citar: Gen Bank, Banco de Dados de Genoma (GDB), Online Mendelian
Inheritance in Man (Herança Medeliana no Homem On-Line), dentre outros.
(ELSMARI; NAVATHE,2005).
Ao final desta seção, destaca-se a vasta gama de aplicação e
usabilidade da tecnologia de banco de dados.
A seção 6 discorrerá sobre as redes definidas por software, tecnologia
proposta neste estudo.
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6 REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE

Esta seção apresenta um estudo sobre as redes de computadores
programáveis, cuja adoção é sugerida neste trabalho.
A necessidade de um entendimento sobre a tecnologia de redes
definidas por software, advém da necessidade de se conseguir prover um
ambiente confiável e seguro para alocação do banco de dados e disponibilidade
das informações.
A complexidade das atuais tecnologias de redes e suas estruturas não
são capazes de administrar o tráfego das informações, controlar o fluxo de
dados, de acordo com as exigências dos usuários e do negócio frente às
mudanças e inovações tecnológicas.
Tais complexidades aliadas aos avanços tecnológicos constantes trazem
uma nova necessidade de flexibilização e agilidade no processo de
gerenciamento e disponibilidade dos serviços de redes de computadores.
O cenário atual apresenta diversidade de fabricantes, estruturas
complexas, “protocolos proprietários”, dispositivos diversos e a dificuldade de
paralização de serviços para configuração além da dificuldade financeira e do
negócio em uma nova reestruturação ou adição de novos dispositivos, uma vez
que praticamente não existe interoperabilidade entre alguns fabricantes. Com o
desafio de solucionar problemas desta natureza, surge a arquitetura Software
Defined Networking (SDN) cujo grande desafio é superar os problemas de
configuração dos ativos de redes tais como, switches e roteadores fechados e
de softwares proprietários a ponto de não comprometer os serviços de redes em
produção facilitando a instalação e implementação de inovações. Nesse sentido
Miotto (2014, p.55) indica que “o paradigma Redes Deﬁnidas por Software
(Software-Deﬁned Networking (SDN) busca superar as diﬁculdades em evoluir e
administrar as redes de computadores de atuais”.
A arquitetura SDN possibilita uma rápida programação da rede conforme
a demanda de serviços e do negócio da empresa.
Uma controladora central permite uma programação imediata em tempo
real em todos os ativos da rede de acordo com a necessidade do momento.
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Esta configuração de redes fundamenta-se na separação dos planos de
controle e dos planos de dados.
Essa separação ocorre da seguinte forma: enquanto o plano de
dados permanece nos dispositivos de rede para realizar as
funções de encaminhamento, o plano de controle é removido dos
mesmos e centralizado. Como resultado, os dispositivos de rede
são simplificados (uma vez que não precisam conter algoritmos
complexos do plano de controle) e a complexidade da
infraestrutura, atribuída principalmente às funções do plano de
controle, passa a ser implementada em software e sobre uma
lógica centralizada (NUNES et al., 2014, p. 85).

Tal separação é dada através de uma interface de configuração cabendo
ao plano de controle a definição das regras de encaminhamento que são
utilizadas pelo plano de dados. O padrão OpenFlow possibilita tal configuração,
ou seja, “a adoção do paradigma é possibilitada pelo padrão OpenFlow, o qual
define a API e quais tipos de campos e ações podem ser definidos nas tabelas
dos dispositivos” (MCKEOWN et al., 2008, p. 108).
O Protocolo OpenFlow (protocolo padrão que determina as ações de
encaminhamento de pacotes em dispositivos de rede) é um projeto “Open
Source”( código aberto) cuja ideia é controlar como o tráfego flui dentro de uma
rede. Seu objetivo é tirar o controle do tráfego dos ativos de rede (switches e
roteadores) e transferir esse controle para administradores de redes, usuários ou
até para as aplicações. Permitindo aos usuários a definição das políticas de
tráfego

com

a

melhor

banda

disponível,

menor

latência

ou

sem

congestionamento. Escolha do melhor caminho independente do fabricante do
hardware. Neste conceito, toda a informação do fluxo de dados fica em um
servidor centralizado, onde switches e roteadores possuem a função de envio do
pacote e o protocolo OpenFlow será o responsável pela comunicação entre os
equipamentos e o controlador.

6.1 Funcionamento da tecnologia SDN

Segundo pesquisa do instituto Gartner Group (2014) devido à grande
popularização da internet e o crescimento dos serviços em nuvem, surge à
necessidade de uma nova tecnologia de redes com o objetivo de torná-la mais
gerenciável, adaptável e rápida. A necessidade de garantir níveis adequados de
desempenho, escalabilidade, e confiabilidade motivaram esta nova solução.
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O SDN é uma nova ideia de concepção, construção e gerenciamento de
redes. É considerado um paradigma inovador para mudar as limitações de
infraestruturas das redes atuais, tornando-a adequada a alta largura de banda,
necessária para a dinâmica das aplicações atuais (INSTITUTO GARTNER
GROUP, 2014).
O SDN é uma arquitetura de rede emergente onde o controle do
encaminhamento de dados pode ser diretamente programável, no momento
imediato em que é necessária alguma mudança no controle de fluxo. O Software
Defined Network promove profundas mudanças no mercado de redes cujo
impacto definitivo talvez esteja bem próximo. A ideia principal é permitir que
administradores gerenciem serviços de rede remotamente através da separação
do plano de controle e plano de dados de ativos na rede (switches, roteadores e
pontos de acesso a redes sem fio), assim tornando mais fácil, rápido e
centralizado o gerenciamento do fluxo de dados em cada dispositivo.
Como resultado, o SDN permite que um administrador de rede possa
controlar o tráfego e implementar serviços para atender às necessidades das
empresas, sem ter que tocar em qualquer equipamento no plano de
encaminhamento de dados.
6.2 Sistemas centralizados e distribuídos

Conforme Gray (2013), o Software Defined Network, SDN apesar do
propósito inerentemente centralizado, em que a inteligência de cada switch está
num único centralizador, existem dois modelos:
implementação possível para a tecnologia: controle centralizado, onde os switches são
controlados por um único domínio e o controle distribuído, em que cada switch é
controlado por seu domínio. Neste último modelo há redundância entre eles, ou seja,
se um controlador falhar os outros controladores comutam os pacotes dos outros
switches.
Comentado [H1]: Verificar a formatação

Figura 4: OpenFlow Switch Specification

Comentado [NR2R1]: Recuo à esquerda e fonte arial tamanho
10
Comentado [NR3R1]:
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Fonte: EN - 3610 Gerenciamento e Interoperabilidade de Redes Definidas por Software
(KLEINSCHIMIDT, 2013, p.53)

6.3 Componentes do SDN

Para a implementação do Software Defined Network (SDN), alguns
dispositivos de comutação devem ser levados em consideração para oferecer o
correto funcionamento, programação e finalidades em aplicar esta tecnologia,
tais como switches, roteadores e pontos de acesso OpenFlow (MCKEOWN et al,
2008). Os componentes podem ser classificados nas seguintes categorias:
a) elementos comutadores (switches, roteadores e pontos de acesso
OpenFlow), possuem plano de dados programável; divisores de recursos
FlowVisor, responsável pela divisão do espaço de endereçamento;
b) controladores ou Sistema Operacional de Redes são responsáveis
pela visão global da rede. Acessando as interfaces de redes compatíveis
gerando comandos de controle para infraestrutura de comutação da rede. Assim
criam novas políticas de segurança, controle e monitoramento de tráfegos mais
sofisticados. Aplicações, responsáveis pela implementação da função de
controle e gerenciamento (fig.5).
Figura 5: Estrutura Geral de uma rede SDN.
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Fonte: Departamento de Ciência da Computação/UFMG (Silva, 2012, p.22).

No SDN, Greene (2009) descreve o controle e o encaminhamento de
dados são separados; o controle da rede fica em um servidor centralizado, e a
visão total da rede é monitorada e programada a partir das aplicações desta
controladora. A programação e a automação possibilitam o controle externo de
redes altamente escaláveis, flexíveis e facilmente adaptadas às mudanças das
necessidades imediatas de negócios. Através do controlador, os administradores
de rede podem rapidamente e facilmente enviar decisões de fluxo de dados. A
rede é programável através de aplicações de software rodando sobre as
controladoras que interagem com os dispositivos do plano de dados.
Um controlador de Software Defined Network, necessita de um método
para comunicar-se com o plano de dados. O protocolo utilizado em redes SDN é
atualmente o OpenFlow. Este termo é confundido com SDN, o OpenFlow é o
protocolo que permite o conceito de SDN ser verdadeiro.
Um switch OpenFlow possui tabelas de regras de manipulação de
pacotes ou tabelas de fluxo. Cada regra corresponde a um subconjunto do
tráfego e executa certas ações sobre o tráfego. Dependendo das regras
instaladas por um controlador de aplicação, um switch OpenFlow quando,
instruído pelo controlador, comportar-se como um roteador, switch ou firewall, ou
realizar outras funções como por exemplo, balanceamento de carga, modelagem
de tráfego, e em geral os de um dispositivo middlebox.
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6.4 Divisão dos planos em SDN

Plano de dados, contém os dispositivos de encaminhamento que estão
interligados por cabos de rede ou através de canais sem fios. As infraestruturas
de rede contem estes dispositivos e suas interligações, que assim representam o
plano de dados (MCKEOWN et al, 2008).
Atesta-se que no plano de controle, os encaminhamentos dos pacotes
em dispositivos são programados pelos elementos do plano de controle por meio
de aplicações. Toda a lógica de controle está nas aplicações e controladores,
que formam o plano de controle. O plano de controle pode ser visto como o
"cérebro de rede" (MCKEOWN et al, 2008).
O plano de gerenciamento contém o conjunto de aplicações que
implementam funções oferecidas pelas aplicações para implementar o controle
de rede e lógica de funcionamento. Funções como roteamento, firewalls,
balanceamento de carga, monitoração, e assim por diante. Essencialmente, um
aplicativo de gerenciamento define as políticas, que são em última instância
traduzidos para instruções específicas que programam o comportamento dos
dispositivos de encaminhamento.

6.5 Protocolo open flow

A Open Networking Foundation, (ONF) é uma organização dedicada à
promoção e implementação de Software Defined Network (SDN). Para torná-lo
uma realidade comercial para atender às necessidades dos clientes. A ONF
desenvolveu o padrão aberto OpenFlow e suas normas de configuração e
gerenciamento. O OpenFlow é a primeira e única interface de comunicação
padrão definida entre as camadas de controle e encaminhamento em uma
arquitetura SDN. Vários grupos de trabalho na ONF estão investindo no
desenvolvimento

de

soluções

interoperáveis,

ajudando

os

principais

especialistas do mundo SDN-OpenFlow em conceitos SDN, estruturas,
arquiteturas e padrões. O OpenFlow está sendo implementado em uma série de
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projetos de infraestrutura, tanto físicos quanto virtuais, bem como nos softwares
de controladores SDN.
O OpenFlow é um protocolo Open Source que utiliza uma tabela para
armazenamento de regras de encaminhamento e uma interface
padronizada para adicionar e remover essas regras. Neste contexto,
uma regra de encaminhamento é um conjunto de matches e actions
instalados em um switch para implementar um ﬂuxo ou parte dele, em
uma conexão lógica, normalmente, bidirecional entre duas máquinas
terminais da rede. OpenFlow oferece programabilidade padronizada
aos dispositivos de encaminhamento, permitindo desenvolver novos
protocolos de roteamento, módulos de segurança, esquemas de
endereçamento, alternativas ao protocolo IP, sem a necessidade de ser
exposto os funcionamentos internos dos equipamentos. Um switch com
suporte OpenFlow consiste basicamente em pelo menos três partes:
Uma tabela de ﬂuxos, onde são associadas actions para cada match;
um canal seguro, por exemplo Secure Socket Layer (SSL); e o
protocolo OpenFlow para comunicação entre controladores e os
switches.’ (MCKEOWN et al., 2008, p.11).

O OpenFlow é o protocolo-padrão que determina as ações de
encaminhamento de pacotes em dispositivos de rede, como, comutadores,
roteadores e pontos de acessos. As regras e ações instaladas no hardware de
rede são responsabilidade de um equipamento externo, denominado controlador,
que pode ser implementado em um servidor comum.

6.6 Padrão do protocolo open flow

Atualmente a internet se tornou comercial e os equipamentos de rede
são baseados em software protocolo fechado sobre hardware proprietário. O
OpenFlow é um padrão aberto que permite aos pesquisadores executarem
protocolos experimentais nas redes, sem a necessidade de aprovação de
fornecedores para expor o funcionamento interno de seus dispositivos
(CHOWDHURY; BOUTABA, 2009).
O OpenFlow foi proposto para atender à demanda de validação de
novas propostas de arquiteturas e protocolos sobre equipamentos comerciais.
Este protocolo está sendo implementado por grandes fornecedores, alguns já
disponíveis no mercado, cada um com sua própria interface proprietária e
linguagens de programação específicas, gerenciando remotamente através
deste único protocolo aberto.
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Uma série destes fornecedores já anunciaram a intenção de apoiar ou
estão criando opções compatíveis para OpenFlow, entre eles: Cisco fabricante
de dispositivos e ativos de redes; Dell fabricante de computadores e ativos de
redes; International Business Machines (IBM) fabricante de computadores e
Hewlett-Packard (HP) fabricante de dispositivos e ativos de redes.

6.7 Plano de controle de dados nos switches open flow

O plano de controle, conforme Gray (2013), é onde opera o sistema
operacional que é a parte inteligente do switch OpenFlow, ou seja, é a parte
responsável por tomar decisões sobre como os pacotes serão tratados. O plano
de dados é a parte de hardware e é onde está localizado os circuitos integrados
do Application Specific Integrated Circuits,(ASIC), dentre outros. É neste módulo
onde ficam as tabelas de fluxo do controlador e que faz a comutação dos
pacotes entre as portas, descarte e carregamento, tudo em nível de hardware.
Em um roteador ou switch comum, o plano de dados e o plano de controle se
situam no mesmo dispositivo.
Em um switch OpenFlow, se separam estas duas funções. A parte do
caminho de dados ainda reside no dispositivo, enquanto as decisões de
roteamento e encaminhamento de pacotes são movidas para o controlador.
Figura 6 : Comutadores de Redes Definidas por Software
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Fonte: http://br.monografias.com/trabalhos3/redes-definidas-software/redes-definidassoftware2.shtml , Rodrigues N , (2013, p.4).

O OpenFlow efetua a troca de mensagens entre os equipamentos de
rede e os controladores. Essas mensagens podem ser simétricas, assíncronas
ou, ainda, iniciadas pelo controlador.
O plano de dados de um switch OpenFlow, afirman Mckeown et al.
(2008), mantém tabelas de fluxo; cada entrada da tabela de fluxo contém um
conjunto de campos do pacote para resultar em uma ação. Quando um switch
OpenFlow recebe um pacote novo, para o qual não há nenhuma entrada de
fluxo correspondente, este envia este pacote para o controlador. O controlador
por sua vez, toma uma decisão de como lidar com este pacote. Esta separação
do controle do encaminhamento permite uma gestão de tráfego mais rápida e
viável.
Destaca-se que nesta seção apresentou-se as redes definidas por
software,

tecnologia

que

possibilita

a

intervenção

via

programação,

possibilitando uma melhor distribuição e disponibilização de recursos como
banda de rede, interoperabilidade de equipamentos e disponibilidade das
informações.
A seção 7 discorrerá sobre a programação orientada a objeto que
respaldou a escolha da linguagem utilizada neste estudo.
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7 PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO: PROPOSIÇÃO DO AMBIENTE
COMPUTACIONAL PARA ADOÇÃO DE UM BANCO DE DADOS PARA
ARMAZENAMENTO HISTÓRICO DOS RESULTADOS DE EXAMES

Esta seção tem como objetivo apresentar algumas escolhas que foram
feitas para o desenvolvimento da proposição de

um

ambiente para

armazenamento dos resultados de exames de análises clínicas e diagnósticos
por imagem.
A evolução do processo de desenvolvimento da pesquisa, levou a
necessidade da demonstração didática dos resultados aos quais se pretende
chegar, considerando que o software é o meio adequado de se entregar a
informação desejada. Segundo Pressmman (2011, p.32) um software consiste
em “[...] instruções que quando executadas fornecem características, funções e
desempenho desejados; ” ou ainda “[...] estruturas de dados que possibilitam
aos programas manipular informações adequadamente; ” e “ [...] informação
descritiva, tanto na forma impressa como na forma virtual, descrevendo a
operação e o uso dos programas.”
Considerando os diversos campos da aplicação dos softwares como por
exemplo, software de sistema, softwares científicos e de engenharia, software de
inteligência artificial, dentre outros optou-se pela elaboração de um protótipo de
um software de aplicações para web, devido à natureza do objeto em estudo.
[...] software de aplicação para web “chamado de WebApps, é
uma categoria centralizada em rede que abrange uma vasta
gama de aplicações. Indo de um conjunto de arquivos
interconectados, apresentando informações por meio de texto e
informações gráficas limitadas, que com o aparecimento da web
2.0 estão evoluindo e se transformando em sofisticados
ambientes computacionais que não apenas fornecem recursos
especializados, funções computacionais e conteúdo para o
usuário final, como também estão integrados a bancos de dados
corporativos e aplicações comerciais.” (PRESMMAN, 2001, p.
32)

Todo software desenvolvido para aplicação web, exige critérios como uma
arquitetura consistente e segura, que se adeque tanto ao escopo do projeto
quanto aos requisitos de software. Acrescentam Bass et al. (2003, p. 45). que “a
arquitetura de um software consiste na definição de seus componentes, as
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propriedades extremamente visíveis desses elementos e os relacionamentos
entre eles, enfatizando a separação dos interesses.”
A

linguagem

de

programação

Java

é

uma

ferramenta

de

desenvolvimento web, que conta com uma vasta gama de frameworks
estabelecidos

que

facilitam

e

agilizam

tarefas

específicas,

como

a

implementação da arquitetura Modelo-Visão-Controle (MVC), pela especificação
JavaServer Faces (JSF) e o mapeamento entre os modelos relacional e objeto,
feito pela especificação Java Persistence API (JPA). Tendo se tornado uma
linguagem de referência para desenvolvimento de aplicações web.
A linguagem JAVA acopla um sistema de multicamadas, além de
suportar componentes de apresentação, componentes de regras de negócio e
persistência de dados como por exemplo Enterprise Java Beans (EJB), dando
suporte à conexão com o banco de dados além de gerenciar a camada de
controle da aplicação. O que torna a estrutura flexível, simplificada,
padronizando assim a estrutura do projeto. Além disso, esses frameworks, as
Integrated Development Environment (IDE´S), ou, ambiente de desenvolvimento
integrado e os Web Server's são de uso livre e gratuito. Diante dessas
características e da facilidade prática do desenvolvedor, optou-se pela
plataforma de desenvolvimento Java para a criação do protótipo, pois esta
apresenta:
a) Camada modelo-visão-controle (MVC)

Contém um padrão para desenvolvimento de software que permite isolar
a lógica de negócio da interface, o que gera um desacoplamento entre os
objetos, permitindo dessa forma desenvolvimento e testes separados para cada
parte do projeto
Segundo SAM (2007) esse padrão implementa um use-case interativo
em três componentes:
1º) modelo: que mantém o estado atual da View (apresentação) sendo
responsável por alterar o estado e fornecer à View os valores atuais;
2º) view (apresentação): captura ações do usuário e comunica com o
controle para que estas ações sejam executadas;
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3º) controle: recebe solicitações da View, invoca as regras de negócio
necessárias, comanda a alteração do estado do Modelo e a atualização das
informações exibidas na View.
b)

Java server faces (JSF)

Framework da especificação Java Enterprise Edition (JEE) que foi
desenvolvido para aplicações web, tendo como definição em sua estrutura um
modelo único de componente (UIComponents), utilizando o conceito de eventos
para trabalhar com interface. Baseia-se no padrão MVC apresentando como
diferencial a separação entre a visualização e as regras de negócio.

c)

Entreprise java beans (EJB)

É um componente da plataforma Java Enterprise Edition (JEE) que roda
em um servidor de aplicação, cujo objetivo principal é fornecer um
desenvolvimento rápido e simplificado de aplicações Java.
A partir da utilização da Integrated Development Environment (IDE)
Eclipse, escolha feita devido à familiaridade com o seu uso, decidiu-se por uma
interface simples para obtenção dos resultados.

7.1 Arquitetura inicial

Inicialmente pensou-se em um ambiente considerando um servidor de
banco de dados, um servidor de aplicação e um controlador de domínio de
usuários em uma rede local cujo acesso será disponibilizado via internet. A
figura 7 objetiva exemplificar e proporcionar uma visualização do ambiente
pretendido.
Figura 7 : Ambiente de rede com arquitetura de banco de dados
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Fonte: Elaborado pela autora

Com o desenvolvimento do estudo, permitiu-se fazer melhorias no
ambiente inicialmente desenvolvido, uma vez que o protocolo DICOM deve ser
considerado como fator predominante para o sucesso no armazenamento das
imagens. Desta forma, analisou-se uma arquitetura de redes que contemple não
somente os servidores internos como também os acessos que serão efetuados
via internet. Considerando a diversidade de imagens geradas por equipamentos
como

tomografia

computadorizada

(TC),

ressonância

magnética

(RM),

ultrassonografia (US) entre outros, a estações de visualização, servidores de
arquivos e servidores de impressão.
Outra melhoria decorrente foi a separação de servidores de banco de
dados, servidores de imagem, servidor diferenciado para o protocolo DICOM,
servidor de aplicação e controlador de domínio. Desta forma requisições
distintas serão direcionadas a seus servidores próprios. Neste novo cenário, a
constituição da arquitetura final fica conforme demonstrado na figura 8
Figura 8: Arquitetura do ambiente final
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Fonte: Elaborado pela autora

Como passo do desenvolvimento do trabalho, analisou-se as técnicas de
modelagem de banco de dados existente antes de se fazer uma proposição. A
título de tornar a escolha estruturada, criou-se um diagrama entidade
relacionamento para o banco de dados.
Tal diagrama encontra-se ilustrado na figura 9 e foi o modelo utilizado na
prototipação da solução.
Figura 9: Diagrama entidade relacionamento

Fonte: Elaborado pela autora.
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7.2 Desenvolvimento do protótipo para demonstração

O protótipo dispõe de uma tela inicial contendo as opções de operação
gerenciamento de exames, cadastro de pacientes, cadastro de médicos,
cadastro de tipos de exames e emissão do relatório.
Figura 10 : Tela inicial protótipo

Fonte: Elaborado pela autora

Por entender que o cenário de marcação de exames poderia ser
sintetizado, facilitando as operações do usuário no momento de efetuar uma
marcação, foi criado um recurso de gerenciamento de exames.
Este recurso fornece um único canal de acesso, evitando a
navegabilidade por várias telas. Desta forma pretende-se proporcionar uma
visão única dos passos principais a serem executados para cadastramento e
finalização dos exames.
O recurso é demonstrado na figura 11.
O cadastro de paciente é realizado através da utilização do seu cadastro
de pessoa física (CPF) como campo chave, e seu nome.
Neste primeiro momento foi utilizado uma forma simples de cadastro, a
título de se obter uma massa de dados para demonstração de resultados.
Figura 11: Gerenciamento de exames
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Fonte: elaborado pela autora

Observa-se que todos os dados apresentados fazem parte de
massa utilizada como simulação

de

testes,

cujo

objetivo

é

a

demonstração de resultados conforme proposição deste estudo. Assim,
tais resultados não configuram dados reais.
A figura 12 demonstra esta estrutura de cadastro.
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Figura 12: Tela de cadastro de pacientes

Fonte: Elaborado pela autora

O cadastramento de médico considera não somente o dado de cadastro
de pessoa física (CPF) como também o seu cadastro do registro no conselho
regional de medicina (CRM), a captura deste último dado pretende dar maior
segurança e confiabilidade no processo de validação e diferenciação no
cadastramento deste tipo de usuário.
Por se tratar de um protótipo, o modelo apresenta o funcionamento de
forma simplificada. A demonstração desta funcionalidade encontra-se
representada pela figura 13.
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Figura 13: Tela de cadastro de médicos

Fonte: Elaborado pela autora

Considerando a diversidade de exames e as variações dos seus tipos,
foi desenvolvido um recurso separado para este cadastro.
Os tipos de exames a serem analisados são cadastrados na tela de
“cadastro de tipo de exame”.
Neste recurso, manteve-se a proposta de simplificação e considerou-se
o requisito de prototipação, prototipação adotado neste trabalho, o processo de
cadastro solicita o tipo de exame e os valores de referência, caso haja
necessidade, caso contrário esse campo será mantido em branco. Tal processo
está explicitado na figura 14.

60

Figura 14: Cadastro de tipo de exames

Fonte: Elaborado pela autora

A tela de gestão de exames, além de possibilitar uma visão geral dos
dados necessários para que um resultado seja gerado, é feita a funcionalidade
da realização do exame propriamente tipo, aqui o sistema irá solicitar o paciente,
exame, médico solicitante e data da realização, iniciando o processo de
armazenamento histórico. A figura 15 demonstra esta funcionalidade.
Após cadastramento dos dados e execução dos exames, é feito o
processo de finalização, onde os dados dos resultados serão fornecidos com as
observações que se fizerem necessárias.
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Figura 15: Tela de marcação/realização de exames

Fonte: Elaborado pela autora

A partir da inserção dos dados

a tabela de histórico é alimentada,

proporcionando uma busca futura, comparando a realização do exame por tipo e
data, criando a evolução.
A figura 16 ilustra tal funcionamento.
Após todo processo de cadastramento, marcação e realização de
exames e armazenamento de resultados, pode-se então consultar e efetuar a
geração do relatório de resultados desses exames.
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Figura 16: Tela de finalização de exame

Fonte: Elaborado pela autora

Ressalta-se que apesar do foco ser a disponibilização dos resultados
pela internet, o sistema considera também que as entregas de tais resultados
poderão ser feitas de forma impressa, armazenados para consulta posterior
tanto pelo agente realizador do exame, quanto por um cliente (médico ou
paciente).
A tela de consulta de exames permite a geração do relatório de resultado
de exames, demonstrado na figura 17.
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Figura 17: Consulta de exames

Fonte: Elaborado pela autora

A seção 7 apresentou o protótipo desenvolvido para demostrar o
funcionamento do modelo do banco de dados sugerido neste estudo.
Ressalta-se que o protótipo apresentado nessa seção objetivou
demonstrar a abstração das informações armazenadas no banco de dados
utilizando-se de interface gráfica linguagem familiar ao usuário.
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8. DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS DA PESQUISA

O propósito deste estudo foi analisar o armazenamento histórico dos
resultados de exames de análises clínicas e exames de diagnóstico por imagens
em um banco de dados.
Tais armazenamentos objetivam proporcionar um acompanhamento
histórico dos exames realizados pelo paciente, podendo-se analisar o resultado
atual e o resultado.
O ambiente estaria suportado por uma rede definida por software, que
visa a inserção de equipamentos de redes de fornecedores diferentes numa rede
de computadores heterogênea, considerando a necessidade de transmissão de
dados de forma rápida e segura a título de cumprir requisitos de alta
disponibilidade, respaldado por uma rede metropolitana (rede metro).
Foi tratado ainda a necessidade de diagnóstico por imagens, e para
tanto analisou-se o protocolo DICOM.
Ainda tendo como objeto uma demonstração dos resultados almejados,
desenvolveu-se um protótipo de uma aplicação para conexão ao banco de
dados.
O estudo considera a diversidade de fornecedores e sua pouca
interoperabilidade. Atualmente, tem-se altos investimentos de hardware e a difícil
escolha de um único fornecedor, pois, fornecedores diferenciados levam a um
risco de incompatibilidade de hardware, isto reflete no investimento a ser feito no
momento atual e futuro. Por outro lado, ao se prender uma estrutura de redes a
um único fornecedor delimita-se seu crescimento, ou direciona-se sua expansão
a uma única estrutura. Abrir tal estrutura para diversas tecnologias potencializa o
fator expansão e uma melhor administração dos recursos.
A tecnologia de armazenamento de dados de análises clínicas e
diagnóstico por imagens escolhida foi o banco de dados relacional. Já o
armazenamento das imagens foi tratado com banco de dados orientado a objeto.
A motivação para tal estudo deu-se devido às análises do ambiente atual
retornarem uma situação onde o paciente utiliza de armazenamento manual dos
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resultados de seus exames, aliado a falta de visão do profissional da saúde
cujas formas de apresentação dos resultados é a apresentação do status do
exame no momento da execução do laudo laboratorial, sem a possibilidade da
visão histórica para acompanhamento de longo prazo.
Durante a pesquisa, percebeu-se que a forma de armazenamento está
muito ligada às “lembranças” do paciente e não a um acompanhamento efetivo
por parte do mesmo, ou a um armazenamento manual efetuado no prontuário do
paciente por parte do profissional de saúde, e em caso de mudança de
profissional perde-se a história.
Outro fator que foi observado é a rotatividade na escolha do profissional
por motivos aleatórios como por exemplo especificidade do profissional,
mudança de plano de saúde, mudança de cidade, inconsistência no
acompanhamento e/ou no tratamento por parte do paciente, dentre outros.
A utilização da tecnologia para armazenamento dos resultados de
exames irá possibilitar uma visão histórica tanto ao paciente quanto ao
profissional de saúde com maior clareza e segurança uma vez que os dados
serão apresentados de acordo com a análise efetuada em cada período de sua
realização, constituindo uma grade evolutiva dos resultados.
Pensando em um ambiente propício e seguro para armazenamento das
informações, é necessário considerar a estrutura tecnológica para suportar tal
solução.
Para garantia de transmissão dos dados visando o alto desempenho e
capacidade de transmissão com alto fluxo de dados, a conexão entre filiais dos
laboratórios simulou-se uma implementação de uma rede metropolitana, cujo
objetivo seria o fornecimento de circuitos de conexão.
A título de estudos, pensou-se em uma topologia conforme apresentado
na figura 18.
Os estudos efetuados sugerem que as adoções dessas topologias
possibilitarão um acesso seguro e confiável ao ambiente de forma a atender
requisitos de alta disponibilidade além de segurança.
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Figura 18: Topologia da rede metropolitana para conexão entre todos os pontos ao
servidor central

Fonte: Elaborado pela autora

A utilização de um sistema gerenciador de banco de dados propiciará
vantagens como por exemplo:
a) controle de redundância que garante a não repetição de
armazenamento de um mesmo dado evitando a duplicidade das informações,
garantindo consistência dos dados e economia de espaço das informações;
b) restrição de acesso não autorizado, considerando a disponibilização o
banco de dados a um grande número de usuários (acesso via web, acesso aos
funcionários internos), a probabilidade da existência de usuários sem
autorização ao acesso de todas as informações deve ser considerada. Desta
forma o SGBD possibilita a criação de contas protegidas por senha destinadas a
usuários e/ou a grupos de usuários garantindo a segurança de um subsistema
de autorização;
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c) garantia do armazenamento de estruturas para processamento
eficiente de consultas, O SGBD possui estruturas de dados especializadas que
possibilitam o aumento da velocidade de pesquisa no disco para que a execução
de consultas e atualizações feitas pelos usuários sejam eficazes e eficientes.
Para tanto, é utilizada a tecnologia de indexação de arquivos, chamados
indexes. Os indexes baseiam-se em estruturas de dados e árvores adequados e
adaptados para pesquisas em disco;
d) garantir Backup e Restauração, com o objetivo de prover restauração
de falhas de hardware ou software o SGBD possui um subsistema de backup e
recuperação que é responsável por garantir que o banco de dados seja colocado
no mesmo estava de funcionamento em que se encontrava antes da ocorrência
da falha;
e) fornecimento de múltiplas interfaces para o usuário, neste ponto é
considerada a diversidade de tipos de usuários e de níveis de conhecimento
técnico que utilizam um banco de dados. Tais interfaces incluem linguagens de
consultas, interfaces de linguagem de programação, formulários e sequência de
comandos.
Além da lista de vantagens abordadas, considerar-se os benefícios que
a utilização de um banco de dados pode proporcionar às organizações que são:
a) garantia de padrões que permite a um administrador de banco de
dados, data base administrator (DBA), definir e forçar o uso de padrões
facilitando a comunicação e cooperação entre os vários departamentos, projetos
e usuários da organização;
b) redução no tempo do desenvolvimento das aplicações estudos
indicam que o desenvolvimento de uma aplicação utilizando um SGBD está
entre 1/6 e ¼ do tempo gasto com o sistema tradicional de arquivos;
c) flexibilidade este requisito é extremamente observado quando existe a
necessidade de alteração da estrutura do banco de dados a partir da ocorrência
de mudança de requisitos. O SGBD permite de tais alterações evolutivas
ocorram, sem que os dados já armazenados sejam afetados e sem afetar as
aplicações existentes;
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d) disponibilidade para atualizar as informações, qualquer atualização
ocorrida em um dado é imediatamente publicada para todos os usuários que
utilizam o banco de dados, com controle de concorrência e recuperação do
SGBD;
e) economias de escala, o SGBD permite consolidar dados e aplicações
reduzindo processamento de dados pessoais ou departamentais. Isto reduz a
necessidade de processadores potentes para colaboradores, investindo em um
servidor centralizado que leva a uma redução do custo total de operação e
gerenciamento.
Apresenta-se demonstrações de relatório de exames por tipo, a título de
elucidação dos históricos de acompanhamento histórico. Ressalta-se que todos
os dados utilizados fazem parte de dados fictícios, não tendo nenhuma relação
com o mundo real.
A figura 19, apresentada a seguir, demonstra um modelo de relatório de
uma tomografia computadorizada.
Figura 19: Tomografia computadorizada

Fonte: Elaborado pela autora
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Outras simulações de resultados de exames serão apresentadas com o
objetivo de demonstrar os resultados das pesquisas efetuadas. Desta forma, a
figura 20 apresentada ilustra um raio X de mãos.
Figura 20: Modelo de um histórico de exames com ilustração do raio X de mãos

Fonte: Elaborado pela autora
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9 CONCLUSÃO

Apresentou-se nesta pesquisa uma proposição de utilização de um
conjunto de tecnologias a partir da análise dos problemas sobre a dificuldade ou
escassez de armazenamento de resultados de exames para um laboratório de
análises clínicas, bem como o desempenho e transmissão de dados comuns em
uma rede de computadores destinada a este tipo de empresa, observando a
necessidade de alto trafego e confiabilidade de dados.
Buscou-se mostrar a proposição da utilização de uma nova tecnologia
de redes, Software Defined Networks, a qual visa proporcionar um sistema de
gerenciamento e monitoramento de redes ágil e eficaz.
A ideia principal do estudo e voltou-se para a criação de um ambiente
favorecendo aos seus clientes o acesso ao histórico dos resultados dos seus
exames, que são transmitidos através da rede para um servidor central do
laboratório criando assim um único repositório de banco de dados, com
características de disponibilidade, acessibilidade e segurança, proporcionando
consultas a qualquer momento efetuadas por usuários autenticados tanto das
unidades laboratoriais, quanto de usuários externos (clientes).
Considerando que todos os dados estarão armazenados em um único
repositório, sempre que um cliente do laboratório utilizar os serviços da mesma
rede automaticamente o sistema fará a consulta ao banco de dados. Buscará os
últimos resultados de exames que serão impressos no exame atual para
comparação do profissional de saúde proporcionando uma visão histórica para
ambos, munindo-os de informações e novas perspectivas baseado nessa nova
forma de armazenamento e acompanhamento. O sistema de banco de dados
proporcionará uma visão única às informações centralizadas, independente de
uma possível mudança de profissional, quer seja para mais uma opinião, quer
seja por uma necessidade de mudança do tipo de profissional que inicialmente
acompanhava o paciente, como por exemplo, casos que necessitam de mais de
uma especialidade médica no seu acompanhamento.
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O desenvolvimento de uma aplicação protótipo teve como objetivo
demonstrar a emissão dos relatórios, uma vez que a execução de consultas
feitas diretamente ao banco de dados não se caracteriza como forma usual de
utilização dos usuários finais.
Observa-se que devido às limitações tecnológicas, não existe como
demonstrar neste trabalho a utilização real das tecnologias de redes, tão pouco
a utilização do protocolo DICOM, sendo que a partir dos estudos efetuados,
admite-se a sua importância e entende-se que em uma implantação sua
utilização é imprescindível.
Entende-se que as redes definidas por software constituem uma
tecnologia emergente, ainda pouco utilizadas. Os padrões de mercado e as
tecnologias ainda precisam evoluir. Ressalta-se que a disponibilidade de um
banco de dados centralizado não se limita a este tipo de tecnologia de redes,
podendo ser implementado utilizando-se as tecnologias atuais. A importância de
se pensar nesta nova tecnologia dá-se devido ao fato de se considerar um
facilitador para os administradores de redes em casos de interferência pontual,
se houver necessidade de redirecionamento de banda para transmissão de
dados ou outros que se fizerem necessários.
A adoção do Software Defined Networks, oferecerá os recursos
adaptáveis e de maior agilidade para o gerenciamento e monitoramento ativo da
rede. Além de melhorar e facilitar o gerenciamento de redes de computadores,
através de sua flexibilidade de programação da rede.
A utilização de Sistemas de banco de dados vem se consolidando ao
longo do tempo como um fator de sucesso. Isto é que leva à crescente adoção
desta tecnologia, alcançando aplicações científicas capazes de armazenar
grande quantidade de dados resultantes de experimentos. Cita-se, como por
exemplo, o mapeamento do genoma humano, armazenamento e restauração de
imagens como imagens fotografadas por satélites, procedimentos médicos
ressonância magnética, e aplicações de armazenamento de vídeos como
aplicações espaciais.
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As evoluções e mudanças ambientais direcionam e estimulam
profissionais e desenvolvedores de banco de dados a adicionar funcionalidades
a seus sistemas e a manterem uma evolução constante da tecnologia.
Ressalta-se que a utilização das tecnologias de banco de dados
proporciona visão de futuro e possíveis descoberta de conhecido inicialmente
não observados, a título de exemplo tem-se ainda as análises efetuadas em
grandes volumes de dados largamente utilizando pelas equipes de Marketing
que através de análises conseguem antecipar os desejos dos seus clientes. Por
último, como sugestão, pode-se pensar, a título de futuro, em utilizar os dados
armazenados e avaliar as tendências apresentadas a ponto de se conseguir
atuar com diagnósticos preventivos e não somente curativos.

73

REFERÊNCIAS

Bass, L., Clements, P., Kazman, R., Arquitetura de Software na Prática, 2. ed.
Boston, MA: Addison-Wesley, 2003.
ASTUTO,Bruno Nunes. A Survey of software-defined networking: past,
present, and future of programmable networks. communications surveys and
tutorials, IEEE Communications Societ, v.16 , n. 3,p. .1617 – 1634, 2014.
CHOWDHURY, M.; BOUTABA, R. Network virtualization: state of the art and
research challenges. IEEE Communications Magazine, v. 47, n. 7, p. 20-26,
2009.
ELSMARI, Ramez e NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados 4.
ed. São Paulo: Pearson Adison Wesley, 2005.
GREENE, K. TR10: Software-Defined Networking. MIT Technology Review.
2009. Disponível em: https://www.technologyreview.com/communicatio/ Acesso
em: 31 jan. 2015.
HASEGAWA, Fabio Massao; AIRES, João Paulo. Proposta de um padrão de
metadados para imagens médicas. In: ERI-PR, 14., 2007, Ponta Grossa.
Anais... . Ponta Grossa: Escritório de Relações Internacional, 2007. p. 48 - 56.
Disponível em: <www.sbc.org.br/bibliotecadigital/download.php?paper=688>. ,
Acessado em 10 de Setembro de 2014
HENRIQUE NETO, Geraldo; OLIVEIRA, Wdson De; VALERI, Fabio Valiengo.
Armazenamento de imagens médicas com interbase. INFOCOMP Journal of
Computer Science, v. 3, n. 1, p. 13-17, may 2004. Disponível
em:<http://www.dcc.ufla.br/infocomp/artigos/v3.1/art03.pdf> Acesso em: 8 set.
2014.
KLEINSCHIMIDT, João. EN - 3610 gerenciamento e interoperabilidade de redes
definidas por software. Santo André:Universidade Federal do ABC, 2013. Disponível

em:<http://professor.ufabc.edu.br/~joao.kleinschmidt/ger2013.htm>. Acesso em:
25 out. 2015 (2013)
MATALLO, Elizabete M. Metodologia de pesquisa: abordagem teórica prática.
13. ed. São Paulo: Papirus. 2007.
MIOTTO, Gustavo AppFlow: suporte a regras de aplicação em arquiteturas
SDN OpenFlow .Porto Alegre: UFRGS, 2014.
NADEAU, Thomas D., GRAY, Ken Software Defined Network 1.ed:O´Reilly
Media, 2013.

74

PRESMMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional.
7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.
PUGA, Sandra. Banco de dados implementação em SQL, PL/SQL e Oracle
11g. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.
RODRIGUES, N. Redes definidas por software. [S.l.]: Momografia. Com,
[2012] Disponível em <http://br.monografias.com/trabalhos3/redes-definidasSDN é novo padrão para acompanhar a agilidade dos negócios, diz Gartner.
IPNews, São Paulo, 3 abr. 2014.Disponível em: < https://ipnews.com.br/sdn-enovo-padrao-para-acompanhar-a-agilidade-dos-negocios-diz-gartner/.
Acesso
em :8 set. 2014.
GARTNER GROUP, SDN é novo padrão para acompanhar a agilidade dos
negócios.
Disponível
em
http://ipnews.com.br/telefoniaip/index.php?option=com_content&view=article&id=
29915:sdn-e-novo-padrao-para-acompanhar-a-agilidade-dos-negocios-dizgartner&catid=29:internacional&Itemid=459, Acessado em: 08 de setembro de
2014.
SILVA, G. Arantes, Estrutura geral de uma rede SDN. Disponível no site:
http://homepages.dcc.ufmg.br/~mmvieira/cc/papers/minicurso-sdn.pdf>. Acesso
em: 29 out. 2015. 2014

Comentado [HS4]: Ver a próxima referência

