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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
No começo de julho, Ana Estela Haddad, diretora do Departamento de Gestão da Educação na
Saúde do Ministério da Saúde, participou do encontro “Making the eHealth Connection: Global
Partnerships, Global Solutions”, realizado pela OMS na Fundação Rockfeller. Ana Estela
apresentou as iniciativas brasileiras de telessaúde, como o Telessaúde Brasil e a Rute, ambas
bastante elogiadas pelos presentes ao evento.
No dia 04/7 foi realizada a cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Telessaúde em
Pernambuco. Neste estado, o projeto é coordenado pelo Núcleo de Telesaúde (Nutes), da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), também responsável pela coordenação do núcleo
Rute nesta universidade. Rute e RNP são parceiros do Programa Nacional de Telessaúde, iniciativa
do Ministério da Saúde.
Entre os dias 08 e 11/7, na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) foi realizado o Simpósio
de Padrões em Informática e Saúde: Estado da Arte e Desafios (SPIS’08). Entre as atividades do
evento, que incluíram sete tutoriais e 40 apresentações, Luiz Ary Messina apresentou a Rute. O
SPIS’08 foi realizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) por meio da Comissão
Especial de Estudos de Informática em Saúde.
No dia 11/7, em Vitória (ES) uma reunião da diretoria do Hospital Universitário Cassiano Antônio
de Moraes (Ucam – Universidade Federal do Espírito Santo) tratou de dois temas relativos às
atividades de telessaúde na instituição: a designação da nova coordenação de telemedicina; e a
conexão do Ucam à Rede Metropolitana de Vitória (Metrovix).
A iniciativa Rute também foi apresentada na 60ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC), realizada entre os dias 13 e 18/7 em Campinas (SP). A iniciativa fazia parte do
estande da RNP, ocupado em parceria com o Laboratório Nacional de Computação Científica
(LNCC) e o Instituto Nacional de Tecnologia (INT).
No dia 14/7 foi realizada uma sessão online da Winds-LA. Com o tema central “ICT research for
for health”, o evento reuniu representantes de iniciativas de telessaúde de diversos países. Luiz
Ary Messina participou desta sessão, representando a Rute.
Ainda durante o mês de julho, Messina também participou de webconferências com coordenadores
de telessaúde da Internet2 e da Géant2, todas tratando das parcerias internacionais da Rute com
estas redes de ensino e pesquisa.
Rute Fase 1

No dia 11/7, o SIG Teledermato, coordenado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), realizou
mais um evento da série de palestras internacionais a distância que estão sendo ministradas em
parceria com a Universidade de Miami e a American Academy of Dermatology’s Program for
Innovative Continuing Medical Education in Dermatology (PICMED). O tema da palestra do dia 11
foi “Update on Acne and Rosacea”.
Das 19 instituições pertencentes à primeira fase da Rute, cinco já tiveram seus núcleos
inaugurados. No dia 19/8, em São Paulo, haverá a inauguração simultânea de quatro núcleos Rute
nesta capital: dois na Universidade de São Paulo (Hospital Universitário da USP e Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP), um na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e
outro no Instituto Dante Pazzanese. Os núcleos serão inaugurados em conjunto com o lançamento
da Rede Metropolitana de São Paulo, uma infra-estrutura de fibra óptica para troca de dados que
também é coordenada pela RNP.
Entre os demais membros Rute da primeira fase que ainda estão sem núcleos formalmente
inaugurados, os mais adiantados são os das universidades federais da Paraíba (UFPB), Ceará
(UFC) e Minas Gerais (UFMG). O primeiro tem previsão de inaugurar o núcleo ainda no dia 03/9.
Os demais, ainda estudam as datas.

Ainda em julho foi criada a unidade de telemedicina da Santa Casa de Misericórdia de Porto
Alegre.
Rute Fase 2

Dos 38 membros da segunda fase da Rute, 33 já tiveram seus projetos aprovados e estão com os
contratos assinados. Os equipamentos para estas instituições já começaram a ser entregues. Esta
fase está prevista para terminar até o final de outubro. As demais cinco instituições da segunda
fase passam pela revisão de seus projetos.
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