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Este boletim é distribuído mensalmente para a comunidade Rute. O objetivo é oferecer um
resumo das principais atividades decorrentes do projeto Rede Universitária de Telemedicina,
tais como os avanços na implantação de sua infra-estrutura. O boletim também está
disponível no site do projeto.
Projeção internacional
Em abril, o coordenador nacional da Rede Universitária de Telemedicina (Rute), Luiz Ary
Messina, representou o projeto em algumas atividades fora do Brasil. No dia 16, participou
(por videoconferência, a partir do Rio de Janeiro) do lançamento do Centro de Recursos de
Vídeo em Telessaúde do Centro de Supercomputação de Ohio (EUA). Também
acompanharam o evento, o diretor-geral da RNP, Nelson Simões (por videoconferência, de
Brasília); o governador de Ohio, Ted Strickland; o coordenador de Ciência da Saúde da
Internet2, Michael McGill; e o coordenador regional da Rede Global de Aprendizagem para o
Desenvolvimento (iniciativa do Banco Mundial), David Gray; entre outros. Na ocasião, foi
criado um Comitê Assessor para o Centro, do qual a Rute passou a fazer parte.
Na semana seguinte, de 21 a 24 de abril, Messina esteve em Arlington, na Virgínia (EUA),
participando do Spring 2008 Internet2 Member Meeting. Desde outubro de 2007, a RNP e a
Internet2 colaboram oficialmente em atividades de telemedicina. O coordenador nacional da
Rute aproveitou o encontro para promover a articulação do projeto brasileiro com os 69
projetos aprovados pela Federal Communications Commission (FCC), agência independente
do governo norte-americano (equivalente à nossa Anatel).
Ainda no dia 24, Messina apresentou a Rute em uma reunião a convite do Banco Mundial.
Cerca de 15 pessoas assistiram à apresentação, entre as quais, Cathrin Stover, gerente
internacional da Géant2 (rede acadêmica européia); um representante da rede acadêmica
mexicana, Cudi; alguns representantes das redes asiáticas, um representante da África; e
quatro representantes do Banco Mundial.
Em seguida, no dia 25, Messina foi a Maryland (EUA) apresentar a Rute e o Programa
Nacional de Telessaúde à agência norte-americana de pesquisa em medicina, a National
Institutes of Health (NIH), na National Library of Medicine, e discutir possibilidades de
colaboração.
Finalmente, nos dias 28 e 29, Messina visitou e teve reuniões com pesquisadores atuantes
em Telemedicina e Telessaúde na Harvard School of Public Health, na Harvard Medical
School – MIT, no Department of Environmental Health – BioMedical Imaging, e concedeu
uma palestra a convite do grupo de sistemas de decisão do Brigham and Women's Hospital,
da Harvard Medical School, no dia 30.
Segundo o coordenador nacional da Rute, esta série de eventos demonstra o interesse cada
vez maior dos estrangeiros pela telemedicina. Conseqüentemente, há espaço para as
iniciativas brasileiras buscarem parcerias no exterior. Um exemplo de projeto nascente é o
Telehealth Public Polices in Latin America (TTP-LA), aprovado pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), conforme mencionado no Boletim Rute de março. No último dia
25 de abril, houve uma reunião de trabalho para efetuar ajustes no projeto, conforme
solicitação do BID.
Status fase 1
No dia 8 de maio foi inaugurado o Núcleo Universitário de Telessaúde (Nuts) do Hospital
Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), vinculado à Universidade Federal da Bahia
(UFBA). Na ocasião, foram abertos, oficialmente, os trabalhos do Grupo Especial de Interesse
em Saúde de Crianças e Adolescentes, com uma sessão de palestras e debates, realizados
por videoconferência, sobre o tema “Violência contra Crianças e Adolescentes”, com os HUs
da UERJ e da UFMA, e com o Inca. O grupo é coordenado pela UFBA e pela Uerj.
Os próximos núcleos Rute a serem inaugurados devem ser os núcleos dos HUs da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), no dia 26/05, e o da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), no dia 11/06 (datas e horários sujeitos a confirmação).
No dia 4 de abril, houve nova videoconferência do SIG de dermatologia, com a transmissão
da palestra “Dermoscopia Básica”, oferecida pela Associação Americana de Dermatologia e
pela Universidade de Miami.

Status fase 2
Até o momento, foram aprovados os projetos de 31 instituições da segunda fase. Quatro
estão em revisão e três instituições ainda não entregaram seus projetos. Espera-se que o
processo de adesão das novas parceiras de Rute esteja concluído em julho, com a
distribuição dos equipamentos. Depois disto, vêm as etapas de treinamento e inauguração
das unidades de telessaúde.
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