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RNP e EBSERH aplicam Ultra Alta Definição em telemedicina

Transmissão 4k 2013

O projeto 

Em parceria com o Laboratório de Aplica-
ções de Vídeo Digital da Universidade 
Federal da Paraíba (Lavid/UFPB), a Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), 
financia, desde 2011, atividades de 
prospecção em aplicações de visualização 
remota para desenvolver uma infraestrutu-
ra piloto capaz de armazenar, transmitir, 
codificar, decodificar e exibir conteúdo 
visual em ultra alta definição (resolução 4K 
ou Ultra HD – 4096 x 2160 pixels).
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Nesse projeto, foi desenvolvido o pacote 
de software denominado “Fogo Player”, 
que transmite, reproduz, armazena e 
transcodifica vídeos UHD, baseado em 
“hardware de prateleira” (comercial 
off-the-self). 

Em 2013, esse protótipo industrial tornou--
se um serviço piloto capaz de oferecer 
suporte à transmissão de vídeos para 
Telemedicina, Cinema Digital, Artes Telemá-
ticas, Telepresença, dentre outras, sendo 
essas com ou sem estereoscópica (3D).

VLAN Nordeste - Tag 690 - JPA -> MG -> SP

VLAN Retorno - Tag 601 - SP -> MG -> DF

VLAN ES - Tag 692 - ES -> RJ -> SP

VLAN DF - Tag 693 - DF -> RJ -> SP

VLAN RS - Tag 694 - RS -> (PR ou SC) -> SP

VLAN HDPMNet - Tag 2712 - SP -> Miami -> 
Chicago -> San Diego

A demonstração

Neste 10 de dezembro de 2013 acontece a primeira transmissão 
simultânea de fluxos 4K capturados em quatro hospitais universi-
tários brasileiros, conectados pela RNP, cada um com link de no 
mínimo 10 Gb/s e fluxo de aproximadamente 3,4 Gb/s, em 
transmissão 4K sem compressão a 60 quadros por segundo. 

Sem compressão e compactação, a transmissão permite o 
aproveitamento máximo da tecnologia. As demonstração serão 
transmitidas para dois pontos de visualização: um em Brasília e 
outro em San Diego, na Califórnia.

Serão transmitidos dados de quatro cirurgias realizadas simultanea-
mente no Hospital Universitário da Universidade Nacional de 
Brasília (HU-UnB), Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (HCPA/UFRS), Hospital Universi-
tário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito 
Santo (HUCAM/UFES) e Hospital Universitário Onofre Lopes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (HUOL/UFRN).

As transmissões das quatro cirurgias convergirão para o ponto de 
presença da RNP em São Paulo, onde será realizada a comutação 
dos fluxos de video, direcionando-os para Brasília e San Diego.  Miami 
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RNP

Qualificada como uma Organização Social (OS), a Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa (RNP) é ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), responsável pelo Programa Interministerial RNP, que 
conta com a participação dos ministérios da Educação (MEC), da Saúde 
(MS) e da Cultura (MinC). 

Pioneira no acesso à internet no Brasil, a RNP planeja e mantém a rede 
Ipê, a rede óptica nacional acadêmica de alto desempenho. Com Pontos 
de Presença em 27 unidades da federação, a rede tem mais de 800 
instituições conectadas. São aproximadamente 3,5 milhões de usuários 
usufruindo de uma infraestrutura de redes avançadas para comunicação, 
computação e experimentação, que contribui para a integração entre o 
sistema de Ciência e Tecnologia, Educação Superior, Saúde e Cultura.
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EBSERH

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) é uma empre-
sa pública vinculada ao Ministério da Educação, criada através da Lei n° 
12.550/2011, tem como competências a administração e gestão hospi-
talar dos hospitais universitários federais e congêneres, o apoio ao 
ensino e pesquisa no âmbito das referidas unidades e a prestação de 
serviços gratuitos de atenção à saúde à população, 100% pelo SUS.

LAVID/ UFPB

Criado em 2003, o Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (LAVID) 
está integrado à Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Referência 
nacional e internacional em desenvolvimento de tecnologia para TV 
Digital, o laboratório desenvolve projetos de pesquisa em hardware e 
software voltados às áreas de Vídeo Digital, Redes de Computadores, 
TV Digital e Interativa e Middleware.

Cassiano Antonio Moraes


