RBE. VOL.6 N.2 1989

TECNOLOGIA DE PROCESSAKENTO DE IKAGENS PARA
DIAGNóSTICO KtDICO. CARACTERIZACXO DOS PRODUTOS
por
1

C.L.C. OLIVEIRA

RESUMO
- A crescen~e apllcaç10 de ~écnlcas nlo-Invaslvas no dlagn6s~lco de pa~ologlas In~ernas, ~em
resul~ado
no desenvolvimen~o e difus10 dos produ~os
que
Incorporam
~ecnologla
de processamen~o
de
Imagens.
Es~e cresclmen~o sollcl~a o conheclmen~o . e
carac~erlzaçl0 das a~ividades afins a es~es produ~os,
visando
racionalizar os Inves~lmen~os, bem como
es~abelecer
es~ra~égias
e
prioridades
para
capacl~açl0 nes~as

a~ivldades.

INTRODYCJO
A Impor~Ancia da Tecnologia de Processamen~o de Imagens
pode ser des~acada ~an~o do pon~o de vis~a indus~rlal
quan~o
clínico. Indus~rlalmen~e, os produ~os que incorporam TPI
carac~erlzam-se ~an~o por serem In~enslvos em al~as ~ecnologias,
en~re
elas a microele~rOnica, arqul~e~ura de compu~adores e
engenharia
de sof~ware, quan~o por represen~ar expressivo
mercado mundial. Nos ~I~imos 10 anos, paralelamen~e à melhoria
do desempenho dos produ~os ~radlcionals que u~lllzam para
sensoriamen~o radiações ionizan~es, como os Aparelhos de
Raios
X, Tom6grafos Compu~adorizados e Gama-cAmaras, desenvolveram-se
produ~os
para diagn6s~ico que aplicam mé~odos de sensoriamen~o
menos
agressivos à sa~de, des~acando-se o Tom6grafo
por
Ressonância
Kagné~ica
e o UI~rasson6grafo.
Adlclonalmen~e,
sugiram ou~ros produ~os que incorporam TPI, aplicados em ou~ros
campos
da medicina,
~ais
como, microscopia,
~ermografla,
endoscopia, e~c. A evoluç10 das ~ecnologias da i nformaç10 ,
posslbill~ou
a
In~egraçl0
des~es produ~os
em redes locais,
denominadas PACS (Plc~ure Archivlng and Communlca~lon Sys~em),
para
arquivo das Imagens e processamen~o em es~ações de
trabalho.
Do pon~o de vls~a clínico, es~es novos produ~os
possibili~aram o
diagn6s~lco mais rápido e preciso
de cer~as
pa~ologlas,
reduzindo o ~empo de In~ernaçl0 dos paclen~es. Por
ou~ro
lado, es~es produ~os s10 de alto custo de compra,
Instalaç10 e manu~ençl0, necessitando cuidadoso planejamento e
avallaç10 para atingir a melhor raz10 custo-benefício.
(TPI)

1. Chefe

do Dep~o. de Instrumen~açl0 Digitai
Especial de Informática (SEI).
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DOS pRODUTOS CQI

TE I

Especificamente.
os produtos que
co~o
"equipamentos que
auxílio no diagn6stico

quando
aplicados para
diagn6stico
incorporam TP1. podem ser definidos
utilizam tecnologia de imagens. para
de patologias internas. atrav~s de
t~cnicas
n~o-invasivas", entendendo-se como tecnologia
de
imagens. segundo norma ISO/IEC. "quaisquer operaç3es. aplicadas
sobre . imagens, destinadas a capturar. sintetizar. gravar.
reproduzir. processar. distribuir. transmitir e apresentar estas
imagens por meios fotográficos, eletrÔnicos. computacionais ou
híbridos".

m~dico.

Tabel a 1.
Estrutura geral dos produtos que integram TPI.
(Fonte:
ISO/IEC - Joint Steering Committee on
Image Technology (1»
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Inexiste, internacionalmente. normas de terminologia para
estes produtos. Quanto a normas de classificaç~o. um comitê
conjunto ISO/IEC, o JSCIT (Joint Steering Committee on lmage
Technology>. elaborou uma tabela de classificaç~o (1) para os
itens que comp3em sua estrutura (Tabela 1). Adicionalmente.
segundo
norma
ACR-NEKA
(3). estes produtos
podem
ser
classificados como transmissor de imagens, receptor de imagens
ou ambos. conforme exemplificado. considerando um PACS gen4rico.
na Figura 1.
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Figura 1. PACS
genérico
aplicado
em
diagnóstico
médico. (R - receptor,
T - transmissor).
(Fonte: ECE - Unlted Natlons (1»

SITUACIO ATUAL

DOS

PRODUTOS

CO"

IPI

TecnologlM
Os produtos que Incorporam TPl Integram alta tecnologia
Interdisciplinar,
eXigindo
de seus
fabricantes
elevados
Investimentos no estado-da-arte das diversas tecnologias que os
comp~em.
Oestas tecnologias que Influenciam sua evoluçWo,
podemos enumerar tanto ciências aplicadas, tais como clOncla dos
materiais,
f(slca
nuclear,
ergonomla,
qu(mlca
(radlofarmacOutlca), etc., quanto tecnologias da InformaçWo
(Informétlca), entre elas a mlcroeletrOnlca,
arquitetura de
computadores,
redes
locais e protocolos de
comunlcaçWo,
engenharia de soft~are, etc., estas responsévels pela réplda
evoluç~o destes produtos.
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Devido à diversidade de tecnologias, as empresas tem
buscado
capacitar-se
em nichos de mercado de
apllcaç10
dlagnóstlca
bem
definida,
visando
racionalizar
seus
Investimentos
e procurando diferenciar favoravelmente
seu
produto de seus concorrentes, relativamente a características
clínicas, econOmicas e técnicas.
A normalizac10 das TPl será sensivelmente influenciada
pela dlssemlnaç.o do uso dos PACS. Uma primeiro passo neste
sentido foi a elaborac10 da norma ACR-NEMA "Digital Imaglng and
Communlcatlons
Standard" (3), baseada no modelo
OSI/ISO,
elaborada pelo American College of Radlology (ACR) e a National
Electrlcal Manufacturers Association (NEMA). Entretanto multo
deve
ser
realizado, destacadamente no que se refere
a
terminologia e interfaces humano-máquina.
Demanda

o mercado mundial de produtos com TPI corresponde a
aproximadamente
a 1/4 (um quarto) do mercado mundial de
eqUipamentos médicos, estimado em US$ 3&,1 bilhões (2), com uma
taxa de crescimento médio anual de 15X (4), superior à taxa de
7X do mercado mundial de eqUipamentos médicos (Tabela 2).
Tabela 2.
Dlmens.o do mercado mundial de produtos com TPI.
(Fonte:
U.S. Congress Office of
Technology
Assessment (4»
VALO) 1 'EliOIO
USS .ilUu
(x lo valor total)

PlOIUTO

RX convencional
(RX di gita 1)
[ RX total)
Tomõgrafo
Compvtadori zado

1983
1988(6,1;':)
1399 (32,5;':)
599
(699) (15,9;':) (2599) (39,5;':)
[1999) (47,5;':) (999) (36,6;':)

CIESClnnO
"filO ANUAL
(83/88)

-17;.:
(33;.:)
[ 9;':J

1999

(25,9;':)

599

(6,1;':)

-13;':

Ultrassonõgrafo

759

(18,7;.:)

1999

(23,2;':)

29;':

Gama-câmara
Tomõgrafo por
Ressonância Magnêtica

259

(6,3;':)

399

(3,6;':)

5;':

199

(2,5;':)

2599

(39,5;':)

99;':

4999

(199;':)

8299

(199;':)

15;':

TOTAL
- Valor estimado

Este mercado esta distribuido entre 10 grandes empresas
que comercializam mais de 80X do valor total (7),
a maioria
delas multlnaclonals, com seus centros de P&D distribuidos em
diversos
países desenvolvidos. Quase todas estas empresas
Industrializam todos os produtos com TPI, apenas as pequenas
empresas
que
ocupam
os 20X do
mercado
restante
são
especializadas
principalmente
em
equipamentos de
RX
e
ui trassonograf I a, que correspondem a 85X do total por elas
comercializado (Tabela 3).
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Tabela 3.
das empresas no mercado mundial dos
produtos com TPI em 1984.
(Fonte: Biomedical Business Internatlonal (7)>.

Partlclpaç~o

E"PlESA

IX

Gerwra1 E1ectriclUSA
Sil'tlenslRf'A
PhilipslHo1anda
Picl::er/lng1aterra
Toshi balJap!o
Technicare(J&J)IUSA
CGRlFrança
Hi tachi IJap!o
E1scintllsr.ae1
DiasonicslUSA
Outros
TOTAL
(1)

389
349
399
169
189
35
299
89
19
15
459
2159

VALOI I 'Ioloro CU
(U$$ .il.llrs>
rc
GC
US
219
35
29
219
59
25
59
65
B9
25
29
19
69
55
119
39
45
49
19
49
29
89
25
19
75
39
65
299
919
249
545

..

Sll1bo1og1a:. RX-convenclona1 edlglta1,
. TC - tOllõgrafo cOIIPutadorizádo
_ GC - galla-câltara

"ElCAIO
fi
25

29
29
45
12
79

6
8
29
39
15
271

(X"!NJIAt
• o 1.1>
679 (16,3%>
645 (15,7'1.)
435 (19,6%)
339 (8.9%)
317 (7,7%)
299 (7,9%)
256 (6.2%)
148 (3.6%)
145 (3,5%)
129 (2,9%)
769 (18,5%)
4116 (199%)

·· ysR -- 1,11tOllõgrafo
trassonograto
por ressonlinc i a
lIagnetiça
· TE - tOllõgrafo eliss:lo-põsi ton

Uma estimativa da dlfus~o destes produtos, efetuada a
partir de um estudo do parque Instalado, em uso, realizado pela
ECE-Unlted
Natlons (1), em 10 países desenvolvidos e em
desenvofvimento,
constatou que os aparelhos de RX e
de
ultrassonografla correspondem a mais de 50X do valor deste
parque, com mais de 95X das unidades Instaladas.
Exceto alguns lr3balhos dispersos de dimensionamento de
mercado,
inexiste no Brasil estudos relativos a produtos com
TPI. O "Seminário de Computaç~o Gráfica e Processamento de
Imagens'! (5), realizado em 1987, constatou que no Brasil existem
empresas que Industrializam apenas ultrasson6grafos de pequeno
porte ou aparelhos de RX convencional, bem como destacou a
Inexistência de ações para produç~o no País do Sistema Básico de
Radiologia
(BRS-Basic Radlology System> , recomendado
pela
Organizaç~o Mundial
da Saúde (&>. Entretanto, este seminário
constatou que existe no país capacltaç~o técnica e oportunidade
de mercado para produc~o de aparelhos de RX digitai e de
ultrassçnografia linear e selorial.

TEHDCHCIA DOS PRODUTOS CO" TPI
TecnoloÇjias
A evoluç~o dos produtos com TPI, dependerá do desempenho
em P&D das lécnlcas que integram estes produtos, destacando-se
as seguinles áreas:
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

RX digital - tran.duç~o e geometria das Imagens;
Tomografia Computadorizada - velocidade de comunicaç.o;
Angiografia por SubtraçUo Digital - resoluç~o da image.;
Tomografia
por
Emisslo-pósitron - emissores
pósitron,
compactaçWo do "cyclotron" e aplicaçees clinicas;
Tomografia
por
Ressonância
Kagn~tica
si~tema
de
sensoriamento,
isolamento magnético, correlaç~o entre tecido
e sensoriamento e aplicaçees clinicas;
Ultras.onografla - transmlssl0 do ultrassoa, caracterizaçWo
dos tecidos e combinação doppler/modo-B em tempo real;
Estaçees de Trabalho para Diagnóstico - interface humanomáquina e velocidade de comunicação;
Armazenamento - tecnologia de disco laser.

Adicionalmente, as demais tecnologias da informaçl0, que
Integram intensivamente os produtos com TPI, irl0 estabelecer o
ritmo de evolução destes produtos.
Demanda
A projeção do consumo de produtos com TPI <4> prevê, como
áreas de maior crescimento, a ultrassonografia, tomqgrafia por
ressonância magn~tica e RX digital, e uma estabilizaçl0 na
demanda de gama-câmaras. Adicionalmente, espera-se um decréscimo
no consumo de RX convencional, a ser substituido pelo RX
digital,
bem
como da tomografia computadorizada,
a
ser
substltuida pela
tomografia por ressonância magn~tlca <Figura
2).
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Figura 2 - Difusão cios produtos com TPI.
<Fonte:
U.S. Congress Orrlce
Technology Assessment (4»

or

COHCLUSXO
A crescente aplicaçl0 de produtos que incorporam TPI, tem
suscitado InternaCionalmente a elaboraçl0 de trabalhos e estudos
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rererentes à situação atual e
tendências das tecnologias,
produção e uso, visando colher dados e indicadores que subsidiem
as decisões quanto a derinição de critérios, estratégias e
prioridades
para capacitação neste segmento.
Entretanto a
inexistência de normas internacionais de terminologia, bem como
a ralta de consenso quanto a classiricação destes produtos, tem
diricultado a
integração dos diversos dados e
indicadores
existentes.
Adicionalmente, existem consideráveis diriculdades
em
elaborar estudos ou trabalhos com dados
estatísticos
atualizados em uma área de desenvolvimento dinâmico. Porém,
alguns destes dados e indicadores, selecionados neste trabalho,
destacam a relevftncla deste segmento, solicitando ações no País,
destinadas a:
1. produzir
Normas
Brasileiras (NBR) de
terminologia
e
classiricação destes produtos, visando adotar procedimentos
unirormes:
2. dimensionar
a razão custo/beneríclo,
principalmente
na
avaliação de novas técnicas, e regulamentar o uso:
3. rormar recursos humanos especializados e treinados para
manusear as complexas tecnologias:
4. priorizar
os
projetos de pesquisa
e
desenvolvimento
destinados
a capaCitação nacional nas tecnologias
que
integram estes bens;
5. estimular o desenvolvimento e produção nacional de aparelhos
de
ultrassonograrla e Raios X digital,
considerando a
tendência crescente de uso, a existência de capaCitação
nacional e oportunidade de mercado.
A
execução destes procedimentos irá
mercado destes produtos no País, com ganhos
tecnológica neste segmento.

racionalizar o
de capacitação
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IKAGE PROCESSING TECHNOLOGY FOR KEDICAL DIAGNOSIS,
KNOgLEDGE OF EQUIPKENTS AND SYSTEKS.

The expandlng appllcatlon or non-Invaslve technlques In
the
Internai pathological dlagnosls has resulted in
the
Increaslng dlrruslon or digitai Imaglng equlpments and systems.
Thls growth has requlred knowledgze or activitles rei ative to
use, productlon and technologies or these products, searchlng
ror
ratlonallzatlon
or
investlments,
as
well
as
the
establlshment or strategles and prioritles to obtaln capablllty
in these activities.
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