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1. Título  
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2. Coordenação 
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Nome do coordenador adjunto: Gustavo Henrique Matos Bezerra Motta 
Instituição: DI/UFPB  
 
3. Resumo  
O avanço da tecnologia tem viabilizado serviços de Telemedicina/Telessaúde, 
permitindo o intercâmbio remoto de informações clínicas para o cuidado à saúde de 
pacientes e a educação de profissionais da saúde. Um dos serviços oferecidos pela 
RUTE é a transmissão de vídeos para Telemedicina. Este GT propõe uma 
infraestrutura de hardware e software com gerência remota para captura e distribuição 
segura de múltiplos fluxos simultâneos a fim de prover suporte à diversos cenários de 
vídeo colaboração em saúde. O projeto visa expandir a RUTE por permitir a integração 
de clientes que não dispõem de soluções dedicadas para videoconferência. Ademais, 
propõe agregar uma rede de sensores para monitorar parâmetros clínicos do paciente, 
tais como: eletrocardiograma, saturação de oxigênio e pressão arterial.  
 
4. Abstract  
The evolution of technology has enabled Telemedicine/Telehealth services, allowing 
the remote exchange of clinical information for patients health care and the education 
of health professionals. One of the services offered by RUTE is the transmission of 
Telemedicine videos. This project proposes a hardware and software infrastructure 
with remote management to capture and secure distribution of multiple concurrent 
streams in order to provide support to various scenarios of video collaboration in 
health. The project aims to expand the RUTE by allowing the integration of customers 
who do not have dedicated solutions for videoconferencing. Furthermore, it proposes 
adding a sensor network to monitor the patient's clinical parameters, such as: 
electrocardiogram, saturation of oxygen and blood pressure.  
 



5. Parcerias  
 
Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW)/Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI)  

Contato: Gustavo Henrique Matos Bezerra Motta  
CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/0702597410295726  
Descrição: As atividades de telemedicina/telessaúde no HULW foram uma 
iniciativa da UTI do hospital, em cooperação com o DI/UFPB, e tiveram início 
em 2008 com a criação da Unidade de Telemedicina e Telessaúde (UTT), que 
contou com o apoio da RNP/FINEP através de projeto da Rede Universitária de 
Telemedicina (RUTE). Com a implantação da UTT do HULW, viabilizou-se o 
desenvolvimento de novas iniciativas de parceria entre o DI/UFPB e UTI/HULW 
na área, como a elaboração e submissão à FINEP do projeto OpenCTI 
(Software de uma Central de Telemedicina para Apoio à Decisão Médica em 
Medicina Intensiva). Este projeto foi aprovado pela FINEP e está em 
andamento, com atividades iniciadas no final de 2008. Atualmente, a Unidade 
de Telemedicina e Telessaúde do HULW está plenamente integrada à RUTE, 
estando homologada e operacional pela RNP.  
 

Laboratório de Telemedicina LAT/UNIFESP  
Contato: Paulo Roberto de Lima Lopes  
CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/4285855851606713  
Descrição: O LAT é a Unidade de Telemedicina da RUTE no Hospital São 
Paulo e Universidade Federal de São Paulo (HSP/UNIFESP) e assim como 
HULW está plenamente integrado à RUTE, estando homologado e operacional 
pela RNP. Dentre os seus objetivos está a disponibilização de um ambiente 
para pesquisa e prestação de serviços de conexão em tempo real entre dois ou 
mais pontos. Para tanto, combina áudio, vídeo e dados, com o propósito de 
colaboração entre pessoas, notadamente profissionais de saúde. 
 
 
 

6. Duração do projeto  
12 meses.  



7. Sumário executivo  

O avanço rápido e contínuo das tecnologias que viabilizam a Telemedicina tem 
permitido aos profissionais de saúde de todo o mundo vislumbrarem novas 
possibilidades, envolvendo a colaboração de serviços a distância. No Brasil não é 
diferente. Sendo usada desde a década de 90, a Telemedicina já é parte integrante de 
várias especialidades médicas e tem mudado a rotina de muitos profissionais, 
trazendo facilidades [01].  

Uma das iniciativas nacionais de Telemedicina é a Rede Universitária de Telemedicina 
(RUTE). A RUTE é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia que visa a 
apoiar o aprimoramento de projetos em telemedicina e incentivar o surgimento de 
futuros trabalhos. É apoiada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e pela 
Associação Brasileira de Hospitais Universitários (Abrahue) e coordenada pela Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).  

Segundo a Rede Universitária de Telemedicina [02], dentre os usos de Telemedicina 
mais conhecidos estão a videoconferência médica, os trabalhos colaborativos e o 
estudo de casos na área de pesquisa; a educação a distância, a educação continuada, 
a especialização, o aperfeiçoamento e a atualização na área de capacitação 
profissional; e a segunda opinião, a consulta on-line e o telediagnóstico por imagem na 
área de atendimento.  

Atualmente, a tecnologia mais utilizada na RUTE inclui a aquisição e implantação de 
soluções para vídeoconferência dedicadas, como por exemplo as oferecidas pelas 
empresas Polycom [03] e Tandberg [04]. Essas soluções apresentam alto custo e só 
permitem a conexão multiponto com o uso de uma Unidade de Controle Multiponto 
(MCU), que também requer um alto investimento. Outra desvantagem dessas 
soluções é que geralmente não permitem a integração de vários fluxos de vídeo e/ou 
áudio e em um ambiente cirúrgico, o posicionamento de várias câmeras é bastante 
desejável visto que este ambiente integra várias visões diferentes.  

Além de transmissão de fluxos de vídeo e áudio é interessante uma solução que 
permita o compartilhamento em tempo real de parâmetros clínicos do paciente como, 
por exemplo, Eletrocardiograma, Saturação de Oxigênio no sangue e Pressão Arterial.  

Dentro desse contexto, o GT AVCS (Ambiente de Videocolaboração em Saúde) tem 
como objetivo principal expandir a disponibilidade tecnológica da RUTE, de forma a 
permitir a integração de clientes que não dispõem de recursos para aquisição de 
soluções dedicadas de videoconferência (Polycom e Tandberg), possam participar 
colaborativamente da rede. Adicionalmente, o GT AVCS oferecerá informações sobre 
parâmetros clínicos (como eletrocardiograma) capturadas a partir de uma rede de 
sensores instalada junto ao paciente. Dessa forma, além de acompanhar remotamente 
o vídeo de uma cirurgia, será possível visualizar monitores com informações dos 
pacientes que complementam o cenário cirúrgico.  

A proposta deste GT consiste numa infraestrutura de hardware e software com 
gerência remota que permite a captura e distribuição segura de múltiplos fluxos 
simultâneos (vídeo, áudio e parâmetros clínicos) para prover suporte adequado à 
diversos cenários de vídeo colaboração em Telemedicina. A Fig. 01 ilustra a visão 
esquemática da infraestrutura proposta. Utilizamos como referência para ponto 
principal de captura uma sala de cirurgia. Uma vez capturados, os dados são 
monitorados remotamente através de uma unidade de central de controle (gerente) 
que gerencia a visualização e manipulação desses fluxos. Então, os fluxos podem ser 
exibidos em diferentes pontos de recepção localizados em uma rede interna (dentro do 



mesmo hospital) ou em redes externas. Os principais elementos da infraestrutura 
proposta são:  

1- Fontes de Captura de Vídeo - câmeras de vídeo instaladas em diferentes 
pontos da sala de cirurgia.  

2- Fonte de Captura de Áudio - microfone instalado na sala de cirurgia.  

3- Equipamento para Procedimento Médico - equipamentos que geram vídeo 
como saída (por exemplo, equipamento para videolaparoscopia).  

4- Pontos de Captura dos Sensores - rede de sensores para aquisição de 
parâmetros clínicos junto ao paciente, tais como: eletrocardiograma, oxímetro e 
pressão sanguínea.  

5- Central de recepção/transmissão dos sinais gerados pela rede de sensores.  

6- Unidade de Captura e Processamento dos Fluxos de Vídeo, Áudio e da Rede 
de Sensores.  

7- Ponto de Recepção de áudio de Vídeo (colaboração).  

8- Central de Controle e Monitoramento Remoto do Ambiente de 
Videocolaboração em Saúde.  

9- Ponto de Recepção instalado na sala de telemedicina.  

 

Figura 01: Visão Esquemática da Infraestrutura Proposta. 

A solução proposta visa oferecer os seguintes serviços:  

1- Permitir a transmissão de múltiplos fluxos oriundos de diferentes fontes (câmeras, 
vídeos gerados por equipamentos médicos, vídeos gerados por equipamentos de 
vídeo conferência proprietários e fluxos de parâmetros clínicos captados por sensores 
específicos) que compõem um mesmo cenário;  



2 - Possibilitar o gerenciamento remoto (distribuição, transcodificação e 
armazenamento) dos fluxos transmitidos para diferentes pontos de exibição 
geograficamente distribuídos com a possibilidade de integração com o protrocolo 
H323.  

3 - Permitir a interação (por áudio e vídeo) de múltiplos pontos de exibição com 
múltiplas fontes geradoras visando colaboração, educação à distância e assistência ou 
monitoramento.  

Visando garantir os objetivos supracitados, o GT AVCS parte da experiência 
acumulada com projetos de pesquisa [05,06,07,08] nas áreas de Vídeo e TV Digital 
desenvolvidos pela equipe do LAVID/UFPB e na área de rede de sensores 
desenvolvidos pela equipe do LASID/UFPB. Uma das experiências na área de Vídeo 
Digital, o espetáculo Versus [09] demonstrou a viabilidade de integração de 
equipamentos proprietários, tais como o Encoder Tandberg Evolution 5000 e 
Encapsulador IP Tandberg TT6120 com soluções livres desenvolvidas pela equipe do 
LAVID/UFPB. Já na área de rede de sensores foram desenvolvidos dois projetos 
[10,11], um em parceria com a PETROBRAS e outro com o Metrô de Recife.  

O GT AVCS é uma proposta resultante da avaliação de um dos pilotos utilizados pelo 
GTMDA [08] projeto desenvolvido pelo LAViD/UFPB, que desenvolveu a ferramenta 
Arthron, capaz de manipular e controlar de forma remota diversos pontos de captação 
e exibição de conteúdo audiovisual. O desenvolvimento da Arthron foi motivado pelo 
cenário de performaces Artístico-Tecnológicas, mas no entanto, observamos sua 
aplicabilidade para outros cenários, tais como, eventos científicos (WRNP 2010) e até 
mesmo no cenário de Telemedicina.  

Durante a realização do piloto do cenário de telemedicina do GTMDA transmitimos um 
vídeo gerado por uma câmera na sala do centro cirúrgico para a sala de Telemedicina 
do Hospital Universitário Lauro Wanderley da UFPB, bem como para o LAVID. Na 
avaliação deste piloto observamos que: (a) a manipulação de múltiplos fluxos é uma 
necessidade da realidade de transmissão em Saúde; (b) a Arthron não oferece suporte 
para transmissão segura (requisito em telemedicina); (c) é necessário integrar a 
infraestutura já existente (que adota equipepamentos dedicados para 
videoconferência) com a Arthron; (d) a Arthron deveria ser adequada para essa nova 
realidade através da integração de novas funcionalidades. Uma conclusão importante 
desse experimento é que a utilização da Arthron aumenta o potencial de utilização da 
RUTE, uma vez que permitiria a inclusão à rede de novos pontos de acesso para 
Telemedicina de baixo custo (baseados em computadores pessoais+arthron+ 
conectividade) e de forma integrada aos pontos de acesso já existentes, que adotam 
equipamentos dedicados de videoconferência seguindo o pardão H.323 [12]. De 
imediato, portanto, essa integração ocorrerá via Arthron e, em um segundo momento, 
via padrão H.323. Em levantamentos iniciais, já observamos que ambas soluções 
possuem plataformas abertas de desenvolvimento de software.  

O ambiente proposto é baseado em uma arquitetura distribuída que permita a 
integração de diferentes nós da RUTE manipulados remotamente através de uma 
central de controle e monitoramento (representada pelo gerente na Fig.02). Do lado 
“cliente” do serviço proposto temos: (a) as unidades responsáveis pela aquisição de 
vídeo, áudio e sensores,por exemplo em centros cirúrgicos e (b) as unidades 
responsáveis pela apresentação dos dados capturados, instalados em “salas de 
telemedicina” ou sala de aula. Destacamos que os locais onde existem soluções 
baseadas no protocolo H323 poderão ser integrados a arquitetura proposta.  



A infraestrutura proposta pode agregar maior flexibilidade em relação a incorporação 
de novos hardwares e softwares e fazer uso da infraestrutura pré-existente formada 
por essas soluções dedicadas, facilitando assim a disseminação dos conteúdos 
gerados pelos grandes centros de saúde para os pequenos centros, carentes de 
informação e de recursos.  

 

Figura 02: Visão Esquemática da Arquitetura da Infraestrutura Proposta. 

Quanto a segurança na transmissão de dados, a infraestrutura proposta utilizará 
Redes Virtuais Privadas (VPNs). As VPNs são túneis de criptografia entre pontos 
autorizados, criados através da Internet ou outras redes públicas e/ou privadas para 
transferência de informações, de modo seguro, entre redes corporativas ou usuários 
remotos. Maiores detalhes desta solução são detalhados na seção 9 deste 
documento.  

Uma das inovações desta proposta é a integração de uma rede de sensores para 
captação de parâmetros do paciente. Para tanto, é necessário o uso de sensores que 
serão escolhidos de acordo com a as indicações clínicas. Os sensores devem 
monitorar sinais vitais importantes, como eletrocardiograma, saturação do oxigênio no 
sangue e pressão arterial. Também é possível monitorar sinais do ambiente, como a 
temperatura ambiente. Os sensores serão ligados a módulos de transmissão sem fio 
que se integrarão numa rede de sensores que estará conectada a um receptor local, 
que transmitirá os dados captados via Internet para a central de controle, onde serão 
processados e visualizados. Essa infraestrutura de captação deve permitir o máximo 
conforto ao paciente e ser robusta para reduzir interferências. Ademais, é necessário 
implememtar mecanismos de segurança para preservar a confidencialidade dos dados 
que trafegam na rede. As informações capturadas pela rede de sensores serão um 
complemento importante para o monitoramento áudio-visual remoto.  

Para demonstração dos serviços propostos neste GT vislumbramos três cenários que 
possam testar o ambiente proposto e validar o potencial deste infraestutura. Cada um 
dos cenários propostos como demonstração serão melhor detalhados na seção 9 
deste documento (ambiente dos protótipos).  

Expansão da RUTE através da integração de clientes dedicados - uma das 
principais contribuições deste GT é aumentar a abrangência disponibilidade 



tecnológica para a RUTE através da inclusão de clientes não-proprietários. Neste 
cenário utilizaremos uma fonte (dedicada ou não) conectada ao ambiente proposto, o 
qual passará a transmitir o fluxo gerado para clientes através da rede. Estes clientes 
podem estar em uma sala de telemedicina ou então em outro ponto geograficamente 
distribuído.  

Transmissão de parâmetros clínicos de pacientes - neste cenário agregamos uma 
rede de sensores como fonte geradora de dados na infraestrutura do AVCS. A rede de 
sensores é instalada junto ao paciente (na sala de cirurgia) e pode enviar fluxos com 
informações do paciente e em tempo real para os demais clientes conectados ao 
ambiente. De acordo, com as possibilidades de visualização de cada cliente a unidade 
central de controle pode escolher os fluxos gerados para envio.  

Transmissão com suporte a colaboração - neste último cenário é incluída as 
características anteriores a colaboração. A colaboração permite que os clientes 
conectados ao ambiente possam se comunicar durante a transmissão. Para tanto, o 
gerente deverá administrar as conexões dos clientes conectados sem o uso de uma 
MCU dedicada. Neste cenário também investigaremos a integração dos clientes 
proprietários via padrão H323. A metodologia de trabalho é detalhada no Anexo A.  

 
8. Ambiente para testes do protótipo  
 

Para cada um dos cenários de demonstração apresentados no sumário executivo 
sugerimos a elaboração de um protótipo e conseqüentemente detalhamos o ambiente 
necessário para a implantação de cada uma dessas propostas.  

Piloto 01: Transmissão Segura de Cirurgias com Múltiplos Fluxos de Vídeo  

Cenário: Expansão da RUTE através da integração de clientes não-proprietários  

Detalhamento: Montar uma infraestrutura de rede que permita o envio de vários fluxos 
de vídeo simultaneamente de forma segura através da intranet como pela Internet. A 
infraestrutura proposta prevê o uso de Redes Virtuais Privadas (VPNs) entre os 
diversos pontos de transmissão. As VPNs são túneis de criptografia entre pontos 
autorizados, criados através da Internet ou outras redes públicas e/ou privadas para 
transferência de informações, de modo seguro, entre redes corporativas ou usuários 
remotos. Uma das grandes vantagens decorrentes do uso das VPNs é a redução de 
custos da comunicação, pois elimina a necessidade de links dedicados de longa 
distância que podem ser substituídos pela Internet através de túneis virtuais. Para se 
estabelecer um túnel é necessário que as suas extremidades utilizem o mesmo 
protocolo de tunelamento. Propomos o uso dos protocolos L2TP/IPSec para o 
estabelecimento de conexões seguras. Os Roteadores que interligam os diversos 
pontos devem suportar os protocolos L2TP/IPSec e a criação de túneis seguros na 
rede deverão ser previamente estabelecidos pela RNP e depois alocados para a 
transmissão dos vídeos. A Fig.03 apresenta o ambiente para a implantação deste 
protótipo. 

 



 

Figura 03: Visão Esquemática do Protótipo 01 - Transmissão Segura de Cirurgias 
com Múltiplos Fluxos de Vídeo 

 

Piloto 02: Transmissão Segura de Cirurgias com Múltiplos Fluxos de Vídeo e 
Informações de Equipamentos Médicos  

Cenário: Transmissão de parâmetros clínicos de pacientes  

Detalhamento: Montar uma infraestrutura de rede que permita o envio de vários fluxos 
de vídeo e de parâmetros clínicos (rede de sensores) de forma segura, tanto através 
da intranet como pela Internet. A infraestrutura proposta prevê o uso de Redes Virtuais 
Privadas (VPNs) entre os diversos pontos de transmissão. As VPNs são túneis de 
criptografia entre pontos autorizados, criados através da Internet ou outras redes 
públicas e/ou privadas para transferência de informações, de modo seguro, entre 
redes corporativas ou usuários remotos. Uma das grandes vantagens decorrentes do 
uso das VPNs é a redução de custos da comunicação, pois elimina a necessidade de 
links dedicados de longa distância que podem ser substituídos pela Internet através de 
túneis virtuais. Para se estabelecer um túnel é necessário que as suas extremidades 
utilizem o mesmo protocolo de tunelamento. Propomos o uso dos protocolos 
L2TP/IPSec para o estabelecimento de conexões seguras. Os Roteadores que 
interligam os diversos pontos devem suportar os protocolos L2TP/IPSec e a criação de 
túneis seguros na rede deverão ser previamente estabelecidos pela RNP e depois 
alocados para a transmissão dos vídeos e das informações geradas pela rede de 
sensores responsáveis pela capitação dos sinais biológicos A Fig.04 apresenta o 
ambiente para a implantação deste protótipo. 



Figura 04: Visão Esquemática do Protótipo 02 - Transmissão Segura de Cirurgias 
com Múltiplos Fluxos de Vídeo e Informações de Equipamentos Médicos. 

Piloto 03: Transmissão Segura de Cirurgias com Múltiplos Fluxos de Vídeo, 
Informações de Equipamentos Médicos e Colaboração  

Cenário: Transmissão com suporte a colaboração.  

Detalhamento: Montar uma infraestrutura de rede que permita o envio de vários fluxos 
de vídeo, parâmetros clínicos (rede de sensores) de forma segura através da intranet 
como pela Internet. Neste cenário há um ponto importante que é a colaboração e troca 
de informações entre as diversas salas de Telemedicina e integração com as soluções 
dedicadas (Tandberg/Polycom) já implementadas na RUTE. A infraestrutura proposta 
prevê o uso de Redes Virtuais Privadas (VPNs) entre os diversos pontos de 
transmissão. As VPNs são túneis de criptografia entre pontos autorizados, criados 
através da Internet ou outras redes públicas e/ou privadas para transferência de 
informações, de modo seguro, entre redes corporativas ou usuários remotos. Uma das 
grandes vantagens decorrentes do uso das VPNs é a redução de custos da 
comunicação, pois elimina a necessidade de links dedicados de longa distância que 
podem ser substituídos pela Internet através de túneis virtuais. Para se estabelecer um 
túnel é necessário que as suas extremidades utilizem o mesmo protocolo de 
tunelamento. Propomos o uso dos protocolos L2TP/IPSec para o estabelecimento de 
conexões seguras. O Roteadores que interligam os diversos pontos devem suportar os 
protocolos L2TP/IPSec e a criação de túneis seguros na rede deverão ser previamente 
estabelecidos pela RNP e depois alocados para a transmissão dos vídeos. A Fig.05 
apresenta o ambiente para a implantação deste protótipo.  



 

Figura 05: Visão Esquemática do Protótipo 03 - Transmissão Segura de Cirurgias com 
Múltiplos Fluxos de Vídeo e Informações de Equipamentos Médicos com Suporte a 
Colaboração. 
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Anexo A - Metodologia  

A Fig.06 apresenta uma visão esquemática da metodologia de trabalho proposta para 
a execução do GTAVCS. A metodologia proposta é baseada em ciclos interativos e 
procura adequar a natureza multidisciplinar deste projeto que envolve a participação 
de uma equipe multiprofissional desde a concepção até a implantação da 
infraestrutura proposta. Os responsáveis pela equipe de desenvolvimento são 
representados por: RNP (cliente), coordenador e coordenador adjunto do GT 
(coordenação), assistente 2 (gerente técnico), assistente 1 (desenvolvedor), estagiário 
(desenvolvedor) e colaboradores (cliente). As metas físicas (MF) para contemplar as 
principais ações que serão desenvolvidas para execução deste projeto são detalhadas 
como segue. 

 

Figura 06: Metodologia de Trabalho do GTAVCS. 

MF01: Gerenciamento do Projeto - envolve atividades gerenciais e de 
acompanhamento, incluindo os relatórios de acompanhamento trimestrais (RA1 a 
RA4), a especificação de equipamentos (RP0) e o detalhamento das atividades e dos 
resultados a serem alcançados e cronograma de atividades (RP1).  

MF02: Estado da Arte e Especificação - envolve o levantamento do estado da arte (no 
contexto de videocolaboração em Saúde), a análise da situação atual (soluções 
dedicadas X Arthron), o estudo de viabilidade da adequação da Arthron e a 
especificação de novos requisitos da solução proposta.  

MF03: Projeto e Protótipos - um ponto importante do GT é a proposição e 
implementação de protótipos operacionais que viabilizem a análise do potencial do 
serviço ora proposto. Para tanto, designamos uma MF para detalhar o projeto da 
infraestutura e os protótipos desenvolvidos.  



MF04: Desenvolvimento - Esta meta física engloba todas as atividades de 
desenvolvimento da solução de software e hardware proposta neste GT. Dentre as 
principais sub-atividades podemos destacar: (a) extensão e adaptação da Ferramenta 
Arthron; (b) desenvolvimento e integração de mecanismos de suporte a segurança; (c) 
desenvolvimento do módulo de redes de sensores; (d) desenvolvimento do módulo de 
colaboração; (e) avaliação da integração para colaboração via H.323; (f) projeto e 
implementação da nova interface de usuário para o gerente; (g) Testes e validação.  

MF05: Transferência de Tecnologia e Divulgação - Dentro dessa MF agrupamos as 
atividades de demonstração, transferência tecnológica e divulgação do GT. Como o 
trabalho será executado de forma multidisciplinar essa meta física permeia todo o 
processo (como podemos observar na Fig.04) e inclui a implantação do serviço nos 
nossos colaboradores credenciados a RUTE (HULW e LAT). 

 


