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Este boletim é distribuído mensalmente para a comunidade Rute. O objetivo é oferecer um resumo das
principais atividades decorrentes da iniciativa Rede Universitária de Telemedicina, tais como os avanços
na implantação de sua infra-estrutura. O boletim também está disponível no site
http://www.rute.rnp.br.
Eventos nacionais e internacionais
Entre os dias 2 e 4 de junho, em Brasília, foi realizada uma oficina de educação permanente do
Ministério da Saúde (MS), organizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS). Durante o
evento, Luiz Ary Messina participou de duas mesas redondas, uma sobre estratégias de educação e
formação de profissionais de saúde com foco nas ações de controle da Hanseníase, e a outra sobre
experiências em telessaúde.
No dia 18/06, em Brasília, foi inaugurada a Universidade Aberta do SUS (Unasus), um projeto de
educação a distância que tem o objetivo de qualificar mais de 50 mil profissionais em Saúde da Família e
100 mil em capacitação gerencial. A cerimônia de inauguração contou com as presenças do ministro da
Saúde, José Gomes Temporão, do ministro da Educação, Fernando Haddad, e do representante da Opas
(Organização Pan-Americana de Saúde) no Brasil, Diego Victoria Mejía, entre outros.
No final de junho, a RNP concluiu o documento formal de homologação de videoconferências dos
parceiros Rute. Este texto estabelece todos os procedimentos para a realização dos testes de
videoconferência nas instituições pertencentes à rede. Os testes, que começarão pelas instituições da
primeira fase, devem ser iniciados ainda no mês de julho.
Encerrando o mês, no dia 27, coordenadores do Programa de Bens Públicos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) se reuniram na RNP-Rio de Janeiro com Luiz Ary Messina e Wilson Coury, diretor
de Administração e Planejamento da RNP. A reunião tratou do projeto Políticas Públicas de Telessaúde
na América Latina (TPP-LA), aprovado pelo BID no início de 2008, e de esclarecimentos gerais sobre os
financiamentos do banco.
Eventos de membros Rute – primeira fase
No dia 06/06, o SIG Teledermato, coordenado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), realizou a
palestra “What’s New for Warts & Keloids?”, ministrada a distância pelo médico Brian Berman. O
encontro faz parte de uma série de palestras internacionais sobre dermatologia unindo universidades
brasileiras, a Universidade de Miami e a American Academy of Dermatology’s Program for Innovative
Continuing Medical Education in Dermatology (PICMED).
No dia 17/6, no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC) foi
realizada a cerimônia oficial de entrega dos equipamentos aos gestores municipais de saúde e
representantes do Programa de Saúde da Família dos municípios catarinenses credenciados no Programa
Nacional Telessaúde (Telessaúde Brasil). A Rute e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) são
parceiras do Ministério da Saúde no Telessaúde Brasil, que já tem núcleos inaugurados em vários
hospitais universitários brasileiros pertencentes à Rute.
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