Dentro da proposta de colaboração entre as instituições da RUTE, está disponível
para os parceiros acadêmicos um aplicativo que atende às funcionalidades de uma
workstation radiológica portátil para laudos colaborativos (CMS/SLV). O texto que se
segue dá uma visão geral sobre o aplicativo, explicando também o procedimento para
acessá-lo.

Para se ter uma idéia mais concreta da utilização do CMS/SLV, no link a seguir, estão
postados 3 vídeos demonstrativos:
http://www.telemedicina.ufsc.br/cms/index.php?lang=en
Resumo do Aplicativo:
A solução Workstation Radiológica é composta por dois módulos distintos, o Cyclops
Medical Station – CMS e a Sala de Laudos Virtual – SLV.
Exames médicos como ultra-som, tomografia computadorizada e ressonância
magnética, geram grandes e complexas séries de imagens para apoio ao diagnóstico.
O Cyclops Medical Station – CMS é um software leve, que serve para visualizar,
manipular e analisar tais imagens. O CMS trabalha com imagens estáticas geradas
pelos principais tipos de exames (US, RM, TC, RX, CR, DR, etc), permitindo a geração
de relatório de forma rápida e precisa.
Em conjunto com as ferramentas Sala de Laudos Virtual (SLV), o CMS favorece o
trabalho colaborativo e padronizado da equipe médica, permitindo a analise,
distribuição e laudo de exames em tempo real.

O CMS é também uma ferramenta para acessar repositórios de imagens, aumentando
sua utilidade para clínicas e hospitais e estendendo sua aplicação para a pesquisa e
educação em saúde.
Acesso ao Aplicativo CMS / SLV:

1.

Acessar

a

página

de

cadastro

através

do

link

http://www.telemedicina.ufsc.br/cms/index.php?lang=pt&page=downloads

2.

Após o cadastro você receberá uma senha pela qual poderá baixar e
instalar o Aplicativo nos computadores que escolher (PCs ou notebooks);

3.

As instruções de instalação e utilização do Aplicativo estão presentes na
página de download. Caso necessite de auxílio para utilizar o Aplicativo, em
caso de problemas ou mesmo sugestões encaminhar para o endereço
contato_cms@telemedicina.ufsc.br;

4.

Juntamente com o Aplicativo, você irá receber um termo de uso do
software que, entre outras coisas, caracteriza que este Aplicativo é uma
versão de demonstração, versão DEMO,

ou

seja, em fase

de

experimentação, sendo licenciada a título gratuito (FREEWARE).
5.

O Aplicativo CMS / SLV é uma solução composta por várias tecnologias de
propriedade intelectual diversa. O Grupo Cyclops colabora no seu processo
de aprimoramento em ambiente de pesquisa e respectiva validação em
ambiente de produção assistencial.

6.

Qualquer dificuldade adicional, inclusive de comunicação, por favor, entre
em contato direto pelo e-mail: cleidson@telemedicina.ufsc.br

