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Objetivos 

O Laboratório de Bioinformática (LABI) da 
UNIOESTE, em parceria com o Serviço de 
Coloproctologia da Faculdade de Ciências 
Médicas da UNICAMP, desenvolvem pesquisas 
na área de Telemedicina. Nesse contexto, um 
dos trabalhos consiste na elaboração de 
modelos computacionais para efetuar a 
aquisição e a transmissão de dados de 
Equipamentos Hospitalares (EH) por meio do 
desenvolvimento de aplicações Web [2]. O 
objetivo desse trabalho é simular o processo de 
aquisição e de transmissão de vídeos 
provenientes de colonoscópios e disponibilizá-
los, em tempo real, pela Internet. 

Métodos/Procedimentos 

O modelo proposto consiste em uma Solução 
de Rede (SR) baseada em uma arquitetura 
Cliente/Servidor. Para simular a aquisição de 
vídeos a partir do colonoscópio foi utilizada 
uma câmera de vídeo (Generic OR - 218) 
conectada a um servidor core 2 Duo 2.2 GHz, 
por meio de uma placa de captura de vídeo 
PixelView PlayTV Xtreme, utilizando interface 
de vídeo composto. Nesse servidor foram 
utilizados o Web Server Apache 2.2.14, o 
servidor de aplicações Multimídia RED5 1.0, o 
sistema gerenciador de banco de dados 
MySQL 5.1 e o servidor de conferência 
multimídia Openmeetings 1.1 (OM). A 
simulação foi organizada por meio do uso de 
quatro computadores nos quais a aplicação 
cliente é executada em browser. Nas estações 
clientes foram utilizados um microfone e uma 
câmera Web e na aplicação cliente foram 
disponibilizados recursos de áudio e de 
visualização de vídeos provenientes do 
servidor e de todas as estações clientes. O 

modelo foi aplicado em uma rede Ethernet 100 
Mbps.  

Resultados 

Na primeira etapa do projeto foram realizados 
estudos conceituais e a implantação do 
protótipo da SR em um ambiente simulado. 
Nesse processo foi utilizado o OM 
fundamentado em [1] e os requisitos de 
gerenciamento de usuários e de sessões, da 
captura de vídeos e da realização dos 
streamings de áudio e vídeo foram atendidos.  

Conclusões 

A solução proposta neste trabalho permitiu 
definir uma arquitetura computacional em 
ambiente simulado que poderá ser aplicada 
para a transmissão e a discussão de dados e 
de exames de colonoscopia, em tempo real, 
para os especialistas de domínio médico. As 
próximas fases do trabalho consistem na 
personalização da aplicação cliente para 
realização de experimentos com finalidade de 
avaliar o desempenho de distintas tecnologias 
de redes e a aplicação do SR em um ambiente 
real. 
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