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1) Introdução

Buscando cumprir a sua missão de promover o uso inovador de redes 

avançadas no Brasil, a RNP desenvolve continuamente inovações em redes e 

suas aplicações produzindo grandes transformações no desenvolvimento  tec-

nológico brasileiro de forma aplicada. Além de fornecer conectividade, a RNP 

viabiliza a interação entre pessoas e recursos postos à distância, possibilitan-

do o desenvolvimento de novas aplicações e protocolos de redes, com grandes 

benefícios para o público em áreas como educação e saúde.

Hoje, a RNP desempenha papel essencial para a promoção de novos ciclos 

de desenvolvimento em internet no Brasil, constituindo-se em uma institui-

ção com competência nas áreas de Engenharia de Redes (desenvolvimento, 

projeto, implantação, operação, segurança, suporte, serviços, consultoria), 

gestão da informação e colaboração. Como instituição do Ministério de Ciên-

cia, Tecnologia & lnovação (MCTI), a RNP quer consolidar sua liderança em 

redes avançadas, conquistada nos mais de 20 anos de história da rede acadê-

mica brasileira.

A área de Saúde tem demonstrado o maior interesse, praticidade e aplica-

bilidade. A Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) é uma iniciativa que 

tem como objetivos centrais aprimorar a infraestrutura de comunicação para 

Telessaúde presente nos hospitais universitários, hospitais certificados de 

ensino e instituições de saúde, criar formalmente núcleos de Telemedicina e 

Telessaúde e promover a integração dos projetos existentes nesta área.

A RUTE é uma iniciativa do MCTI, financiada com recursos da Financiado-

ra de Estudos e Projetos, a FINEP, sob a coordenação da RNP e com o apoio da 

Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino – ABRAHUE – e 

do Conselho Federal de Medicina, o CFM. 

A RUTE contribui tanto para a melhoria na qualificação dos profissionais, 

através do desenvolvimento de inovações na área de educação em saúde, quanto 
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para o atendimento aos pacientes, através de diagnósticos à distância e pedidos 

de segunda opinião formativa. A infraestrutura tecnológica e de comunicação 

fornecida aos núcleos nos Hospitais Universitários e de Ensino tem impacto 

na pesquisa colaborativa entre seus participantes e parceiros, contribuindo na 

melhoria da qualidade dos processos de diagnóstico e no estudo de formas de 

avaliação do atendimento médico.

Destacam-se os seguintes passos na evolução da Telemedicina e da Teles-

saúde no Brasil:

Ano Ação Resultados

Integração de iniciativas federais nos Minis-
térios da Saúde, CT&I, Educação, Comunica-
ção e Defesa

Iniciativas integradas

2006 Criação da RUTE – Rede Universitária de 
Telemedicina

Com 19 Hospitais Universitá-
rios (HUs) e de Ensino

Instituída no âmbito do Ministério da Saúde 
a Comissão Permanente de Telessaúde. 
Subgrupos de conteúdo, infraestrutura e 
projetos, reembolso, padrões [3]

Comissão instituída1 

2007 RUTE

Mais 38 instituições incluindo 
todos os HUs nas universida-
des federais e implantação de 
núcleos em IFES ainda sem 
HUs

III Congresso Brasileiro de Telemedicina e 
Telessaúde

Congresso realizado pela 
UERJ, RJ

Programa Nacional de Telessaúde na Atenção 
Primária, 9 núcleos/estados (UFRGS, UFSC, 
USP, UERJ, UFMG, UFG, UFPE, UFC, UEA) e 
900 pontos remotos do Ministério da Saúde.

Programa instituído2 

Acordo Internacional Internet2 e RNP, no 
desenvolvimento da próxima geração de 
tecnologias e aplicações Internet, Telemedici-
na e Telessaúde, RUTE e US Health Science3. 

Acordo assinado

1 -  Portaria n° 561, de 16 de março de 2006. 
2 - Portaria n° 35, de 01 de janeiro de 2007.
3 - Em Outubro de 2007.
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2008 RUTE

São mais 26 instituições de 
saúde através de um convênio 
RNP com o Telessaúde Brasil 
do Ministério da Saúde

2009 RUTE

São mais 75 instituições 
incluindo todos os Hospitais 
públicos certificados de ensi-
no; no total em 2010 são 158 
instituições membro da RUTE

Fórum RUTE, planejamento estratégico 
e inauguração de Núcleos RUTE na UFRJ, 
Unirio e UFF

Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho, UFRJ, RJ

IV Congresso Brasileiro de Telemedicina e 
Telessaúde e o II Workshop do Laboratório 
de Excelência e Inovação em Telessaúde – 
América Latina e Europa

Congresso e workshop realiza-
dos em BH, MG

2009
Protocolos Regionais de Políticas Públicas 
para Telessaúde na América Latina, projeto 
aprovado no BID em 20084 

2010
Instituído o Programa Telessaúde Brasil para 
apoio à Estratégia de Saúde da Família no 
Sistema Único de Saúde

Programa instituído5 

Instituído o Programa Nacional de Bolsas do 
Telessaúde Brasil. Programa instituído6 

UNASUS
Universidade Aberta do SUS é 
criada por decreto, vinculada à 
SGTES/MS

4 - Assinado em 30/10/2009 pelo BID e a agência coordenadora do projeto, a Fundação de Desenvolvimento 
da Pesquisa (FUNDEP) e anunciado formalmente pelo representante do BID no CBTMS em 09/12/09, com 
início efetivo e participação dos 6 Ministérios de Saúde da AL, Fundep, RNP e o BID em videoconferência 
no dia 26/04/2009. Atualmente, são 12 Ministérios da Saúde com compromisso firmado: Brasil, México, 
Colômbia, Equador, Uruguai, El Salvador, Argentina, Chile, Venezuela, Guatemala, Peru e Costa Rica. OPS 
e CEPAL têm apoiado o projeto.
 5 -  Portaria nº 402, de 24 de  fevereiro de  2010.
6 - Portaria nº 402, de 24 de  fevereiro de  2010.
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2011

Redefinido e ampliado o Programa Teles-
saúde Brasil, que passa a ser denominado 
Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes 
(Telessaúde Brasil Redes). O Telessaúde Brasil 
Redes tem por objetivo apoiar a consolidação 
das Redes de Atenção à Saúde, ordenadas 
pela Atenção Básica no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS).7  

Programa Telessaúde Brasil 
Redes

Instituído no Programa de Requalificação 
Unidades Básicas de Saúde o Componente 
de Informatização e Telessaúde Brasil Redes 
na Atenção Básica, integrado ao Programa 
Nacional de Telessaúde Brasil Redes8 

Componente de Informatiza-
ção e Telessaúde Brasil Redes 
na Atenção Básica instituído

Criação da Câmara de Telemedicina do Con-
selho Federal de Medicina

Câmara de Telemedicina 
criada

Intercâmbio de Experiências em Telessaúde 
América Latina, USA e Europa Intercâmbio em andamento

Laboratório de Excelência e Inovação em 
Telessaúde em Belo Horizonte Laboratório instituído

Pólo de Telemedicina e Telessaúde da Ama-
zônia, e Projeto Rondon de Telessaúde Pólo instituído

• Operação de SIGs9 40 Grupos de Interesse Espe-
cial em Saúde em operação

2012 Ministério da Saúde no PI-RNP

O Ministério da Saúde (MS) 
integra, oficialmente, o 
Programa Interministerial 
de Manutenção e Desenvol-
vimento da Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa (PI-RNP), 
juntando-se ao MCTI, MEC e 
MinC

A RUTE implanta a infraestrutura de comunicação nos hospitais univer-

sitários e de ensino nas maiores cidades do país, beneficiando a criação de 

núcleos de Telemedicina e Telessaúde, com investimento em equipamentos, 

7 - Revoga a Portaria GM/MS no 402/2010.
8 - Portaria nº 2554 de 28/10/2011.
9 -Listados nos quadros apensos neste artigo. 
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conexão e adequação de ambientes. O objetivo do projeto é permitir a todos os 

hospitais participantes usarem a rede RNP para operar aplicações de Telemedi-

cina e Telessaúde incluindo vídeo e webconferência para troca de informações, 

palestras, educação permanente, segunda opinião formativa e teleconsulta, 

formando a base para a colaboração entre hospitais, centros de atendimento e 

capacitando-os à colaboração remota.

2) PRODUTOS E PROCESSOS NA ÁREA DA SAÚDE

Os objetivos são:

1. Implantar a infraestrutura para interconexão das unidades de faculdades, 

hospitais universitários e de ensino das diferentes regiões do país, permitindo 

a comunicação e a colaboração entre instituições de Ensino e Pesquisa nacio-

nais e internacionais.

2. Melhorar o atendimento das populações das regiões mais carentes e sem 

atendimento médico especializado, através dos benefícios resultantes do in-

tercâmbio de conhecimentos médicos especializados.

Os seguintes procedimentos foram implantados para estruturar a metodo-

logia operacional na RUTE:

1. Criação da infraestrutura organizacional e tecnológica: coordenação  na-

cional, comitê assessor composto por especialistas das maiores instituições de 

ensino e pesquisa do país, grupos de interesse em áreas específicas da saúde, 

equipes de execução, manutenção, comunicação e operação da rede nacional e 

local nos núcleos de Telemedicina e Telessaúde;

2. O Comitê Assessor recomenda os procedimentos para o uso inovador da 

Rede Universitária de Telemedicina;

3. Cada instituição-membro RUTE apresenta seu projeto de Telessaúde, 

cria formalmente seu núcleo de Telemedicina e Telessaúde, com área física e 

equipe dedicada;

4. As instituições propõem, criam e coordenam Grupos de Interesse Espe-
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cial, que promovem o desenvolvimento de atividades colaborativas em temas 

específicos da Telemedicina e da Telessaúde;

5. Organiza workshops [5] para estimular a compreensão de todos no traba-

lho colaborativo de integração nacional em ensino, pesquisa e na melhoria do 

atendimento de saúde à população.

Para garantir a eficiência da rede, inicialmente focamos e discutimos a 

seguinte pergunta com os membros do Comitê assessor RUTE e da Comu-

nidade RUTE: Quais os serviços essenciais para uma Rede Universitária de 

Telemedicina?

1. Viabilizar a infraestrutura de comunicação;

2. Garantir a qualidade de serviço e a integração;

3. Estimular pesquisas colaborativas, cursos de formação interinstitucio-

nais e assistência médica;

4. Envolver os principais atores: governo, academia e empresa;

5. Fornecer indicadores para avaliação dos serviços;

6. Estruturar e apoiar grupos de interesse nas especialidades da Saúde.

Outros fatores que garantem a demanda e a sustentabilidade das atividades são:

• Os profissionais de Saúde vêm se tornando crescentemente criativos na 

aplicação e no desenvolvimento de novas TICs em Telessaúde;

• A maioria dos profissionais de Saúde será afetada no uso da Telessaúde na 

pesquisa, no ensino, na gestão, no diagnóstico e no tratamento de saúde;

• A introdução de disciplinas de Informática em Saúde, Telemedicina, Te-

lessaúde e Biotecnologia nas Faculdades de Saúde fortalecerá todo o sistema 

de Saúde.

A RUTE viabiliza a seguinte infraestrutura em cada hospital público uni-

versitário e certificado de ensino, e instituições de Saúde selecionadas pelo 

Ministério da Saúde:

• Conexão a 1 Gbps nas cidades com a Redecomep (Redes Comunitária de 

Educação e Pesquisa)
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• Criação formal do Núcleo de Telemedicina e Telessaúde

• Adequação da Sala de Videoconferência, Teleconsulta e Telediagnóstico

• Homologação de Salas de Videoconferência

• Capacitação em TICs e Videoconferência

• Criação e manutenção de Grupos de Interesse Especial SIGs

A RNP aplicou inicialmente recursos na infraestrutura nacional de comu-

nicação para interligação das universidades e institutos de pesquisas públicas. 

Através das Redes Comunitárias de Educação e Pesquisa integra em redes de 

fibras óticas instituições de E&P nas capitais e cidades brasileiras com densi-

dade de instituições de E&P. O recurso aplicado na integração das instituições 

de Saúde, através da RUTE pelo MCTI em sua integração com o Telessaúde 

Brasil do MS, permite o início da criação da Rede da Comunidade Pública de 

Educação e Pesquisa em Saúde no Brasil.

A iniciativa Redecomep implanta infraestrutura de comunicação nas 27 

capitais brasileiras e 17 cidades no interior e interliga-as através do backbone 

nacional, o backbone Ipê. O objetivo do projeto é conectar todas as principais 

universidades públicas e centros de pesquisa no país, com fibra ótica geren-

ciada por um consórcio local formado por estas instituições e a RNP. Entre-

tanto, a participação de governos estaduais e municipais nas redes de Ensino 

e Pesquisa vem expandindo as possibilidades, em parcerias com os consórcios 

acadêmicos, de integração de escolas e postos de atendimento de saúde das 

redes públicas. 

A criação de novas Redecomep em cidades do interior foi definida pelo MCTI, 

iniciando-se com 16 cidades10 localizadas fora das capitais de estados, conten-

do, porém, alta densidade de instituições de ensino e pesquisa e que servem de 

base para que outras cidades estabeleçam consórcios no sentido de implanta-

10  - A 17ª cidade do interior é Campina Grande, cuja rede foi criada em conjunto com as das capitais, no 
lugar da Rede de João Pessoa. Em 2012, iniciou-se a construção pelo Governo da PB em conjunto com a RNP da 
Redecomep de João Pessoa.

Há duas redes que contemplam duas cidades vizinhas cada, Petrolina/Juazeiro e Ouro Preto/Mariana.
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rem redes de ensino e pesquisa em seus municípios. Deve haver:

• Existência de pelo menos 2 instituições de ensino superior e pesquisa qualifi-

cadas como primárias pelo programa interministerial MEC/MCT de apoio à RNP;

• Parceria com a prefeitura local para assegurar a sustentabilidade da rede, 

oferecendo em contrapartida o direito de uso de 2 pares de fibras apagadas;

• Parceria com o governo estadual para ampliar a capacidade das conexões 

de longa distância entre o POP da RNP no estado e a cidade que receber a rede 

metropolitana no interior.

Neste sentido a articulação com as secretarias estaduais de C&T com o propósito 

de se acordar uma política de parceria com os estados para a realização de investi-

mentos conjuntos na ampliação do modelo para outras cidades é fundamental.

A capacidade inicial disponível para os membros do consórcio é de 1Gbps 

baseado na tecnologia de Gigabit Ethernet. Estas redes metropolitanas estão 

sendo instaladas e espera-se operação plena nas capitais em 2013, (Fig. I). 

Atualmente, 21 capitais e 2 cidade do interior têm as Redecomeps em operação.

Figura 1 - Redes Comunitárias de Ensino e Pesquisa, a pelo menos 1Gbps, Brasil.
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Em 2010, a rede Ipê passou por um grande salto qualitativo, atingindo a 

capacidade agregada de 233,2 Gbps, um aumento de 280% em relação à capa-

cidade agregada anterior. Nesta nova rede, que é a sexta geração do backbone 

operado pela RNP, as velocidades multigigabites (acima de 1 Gbps) estão dis-

poníveis para 24 dos 27 POPs. A ampliação foi resultado de acordo de coope-

ração com a empresa de telecomunicações Oi, que provê à RNP infraestrutura 

de transmissão em fibras ópticas para uso não-comercial e que participará de 

projetos de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) de interesse comum. 

http://www.rnp.br/backbone/index.php (Fig.II).

Figura 2 - RNP, Backbone, Brasil.

Na primeira fase da RUTE, que teve início em 2006, 19 instituições foram 

beneficiadas. Com a expansão da rede, anunciada em agosto de 2007, o número 

total de instituições beneficiadas e participantes passou para 57, distribuídas 

em todos os estados do Brasil. Ainda em 2007, em parceria da RNP com o Minis-

tério da Saúde e o Programa Nacional de Telessaúde Aplicado à Atenção Básica, 

26 novos pontos de Telessaúde Brasil Redes e da RUTE foram implantados nos 
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17 estados,complementares aos 9 estados do Protótipo do Telessaúde Brasil.

Em junho de 2009, foi lançada a terceira fase da RUTE, com a adesão de 60 

hospitais públicos certificados de ensino (pela comissão bipartite Ministério 

da Educação e Ministério da Saúde) e 15 instituições da esfera administrativa 

federal. Hoje, portanto, considerando-se inclusive a existência de alguns núcle-

os de médio e grande porte (entre 10 e 50 pessoas) operacionais em faculdades 

de medicina e hospitais universitários; o projeto abrange 150 instituições, que 

estão sendo equipadas e treinadas para conectarem-se entre si e com outras 

iniciativas de Telessaúde, no Brasil e no mundo.

Atualmente 55 núcleos de Telemedicina e Telessaúde RUTE foram inau-

gurados em Hospitais universitários, certificados e instituições de Saúde nas 

cinco regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Um bom exemplo da integração entre as iniciativas de Telessaúde promo-

vida pela RUTE e que facilita e estimula o avanço das pesquisas colaborativas 

são os chamados Grupos de Interesse Especial (ou SIGs — na sigla em Inglês).

Nestes grupos, que são criados e coordenados por instituições integrantes 

da RUTE, profissionais de Saúde montam uma agenda de vídeo ou webconfe-

rências para debater temas específicos. Estas reuniões, cuja periodicidade é 

definida pelo próprio grupo, podem ser voltadas ao ensino (através de aulas à 

distância), à pesquisa (por meio de debates e discussões de caso), ou ainda ao 

atendimento à distância (em pedidos de segunda opinião), conforme definição 

da Telemedicina do CFM – Conselho Federal de Medicina: “Art. 1º – Definir 

a Telemedicina como o exercício da Medicina através da utilização de meto-

dologias interativas de comunicação audio-visual e de dados, com o objetivo 

de assistência, educação e pesquisa em Saúde”. Resolução CFM nº 1.643/2002 

(http://www.saudeparavoce.com.br/telemedicina/resolCFM1.643-2002.htm).

Atualmente, já são 40 SIGs, que atuam em áreas como Audiologia, Enferma-

gem, Cardiologia, Psiquiatria, Oftalmologia, Saúde de Crianças e Adolescen-

tes, Radiologia Pediátrica, Abdômen, Neurológica, entre outras. O número de 
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institutos participantes nas reuniões periódicas destes grupos já passa de 300, 

incluindo membros RUTE e outras instituições. Com o recente lançamento da 

fase 3 da RUTE, a tendência é que o número de participantes nos SIGs aumente 

ainda mais, assim como a diversificação dos temas estudados.

Os 40 SIGs estão em plena operação, são coordenados pelas instituições e 

especialistas membros da RUTE, com agendas de sessões de vídeo e/ou web-

conferência mensais, quinzenais ou semanais: Animais Peçonhentos, Aten-

ção Primária à Saúde, Audiologia, Bucomaxilofacial, Cardiologia, Cardiologia 

Pediátrica, Colaborativo em Educação Médica, Endocrinologia Pediátrica, 

Endometriose, Enfermagem em Oncologia, Enfermagem Intensiva e de Alta 

Complexidade, ENT - Ear, Nose and Throat, Fonoaudiologia, Gestão de Hospitais 

Universitários e Escola, Gestão de Programa de Atenção Básica e Saúde da 

Família, Mastologia, Neurorradiologia, Oftalmo, Onco-Ginecologia, Padrões 

Para Telemedicina e Informática em Saúde, Patologia Cervical Uterina, Perina-

tologia, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PDI, Política, Planejamento 

e Assistência em DST-Aids, Radiologia do Abdômen, Radiologia e Diagnósti-

co por Imagem em Abdômen e Tórax, Radiologia Pediátrica, Rede Nacional 

de Pesquisa Clínica (RNPC), Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), Saúde de 

Crianças e Adolescentes, Saúde Indígena, Serviços de Enfermagem dos HUs, 

Ténico Operacional RUTE, Telecoloproctologia, Teledermato, Telenfermagem 

– Saúde Mental, Telepsiquiatria, Telerede BLH, Urologia e Urologia Pediátrica.

Os seguinte 10 SIGs foram criados em 2011, além de outros em formação: 

Atenção Primária à Saúde (APS), Endocrinologia Pediátrica, Enfermagem 

em Oncologia, Mastologia, Perinatologia, Rede Nacional de Pesquisa Clínica 

(RNPC), Saúde Bucal Coletiva (SBC), Saúde do Trabalhador, Telefígado e TICs 

em Saúde. Em 2012, foram criados os SIGs de Patologia Cervical Uterina, Rede 

Nacional de Pesquisa em Telessaúde.

Em 2011, foram 600 de sessões de vídeo e webconferências gravadas e dis-

ponibilizadas no ICD-RUTE.
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Figura 3 – Transmissão de cirurgia NOTES colecistectomia transvaginal na ISCMPA pelo Prof.Dr.Luiz Alberto de 
Carli em 30/09/2008.

Houve um crescimento de 137% de participação de instituições nos Grupos, 

no período em 2009, passando de 89 para 211 instituições participantes das 

sessões de vídeo ou webconferência. Em alguns grupos houve participação de 

até 400 pessoas em sessões remotas de enfermagem intensiva. Houve também 

um crescimento de 157% no numero de instituições parceiras de membros 

RUTE de 21 para 54. Atualmente, o crescimento encontra-se na faixa de 40% 

ao ano.

A RUTE tem servido de exemplo de inovação em colaboração científica, 

possibilitando o desenvolvimento dos núcleos nos hospitais universitários 

e a integração dos pesquisadores em todas as regiões do país. Este exemplo 

vem sendo considerado de relevância e inovação, inclusive por instituições 

internacionais como a University Corporation for Advanced Internet Development 

(UCAID — responsável pela rede acadêmica norte americana Internet2) e a Terena 

(Trans-European Research and Education Networking Association), conforme relata o 

coordenador da área de ciências da saúde da Internet2 Michael McGill no 1º dia 

da Terena Networking Conference 2009 em Málaga, Espanha: “Real-life impacts 

of  networking technologies – Telehealth structures are less advanced in the 

USA, according to Michael McGill, who is responsible for health sciences for 

Internet2” (http://tnc2009.terena.org/media/news.php#n2439).

Em 2008, o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID aprovou o pro-

jeto Protocolos Regionais de Políticas Públicas de Telessaúde para a América 
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Latina (Regional Protocol for Telehealth Public Policies in Latin America). O convênio 

do BID foi assinado em 30/10/2009 com a agência coordenadora, a Fundação 

de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), e anunciado formalmente pelo 

representante do BID em 09/12/2009, em Belo Horizonte, no II Workshop do 

Laboratório de Excelência e Inovação em Telessaúde – América Latina, que 

antecedeu o IV Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde, com parti-

cipação de mais de 700 congressistas e 30 representantes de 20 países.

A nova expansão da Rede Universitária de Telemedicina, iniciada em junho 

de 2009, inclui todos os hospitais públicos certificados de ensino e institutos 

públicos federais do Ministério da Saúde, entre outros, nas áreas de cardio-

logia, oncologia, reabilitação, ortopedia e trauma, cegos, surdos e mudos, 

sanitária e saúde indígena. A existência de projetos anteriores de pesquisa 

nas universidades brasileiras, demonstrando aplicações e educação remotas 

e assistência colaborativa estimulou ações governamentais e investimentos 

nas áreas de infraestrutura de comunicação, Telemedicina e Telessaúde. Os 

resultados obtidos até o momento são surpreendentes, principalmente devi-

do à integração e à sincronia das atividades da RUTE, financiada pelo MCTI e 

FINEP, e do Programa Nacional de Telessaúde Aplicado à Atenção Primária, o 

Telessaúde Brasil Redes, através da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educa-

ção em Saúde, do Ministério da Saúde.

3) PERSPECTIVAS FUTURAS

As demandas e as perspectivas mundiais na área de saúde, os desenvol-

vimentos, as pesquisas, as novas TICs, a implantação e a expansão em cada 

um dos 150 Núcleos RUTE atuais de Telemedicina e Telessaúde, nas maiores 

universidades brasileiras, hospitais universitários, institutos de pesquisa e 

hospitais certificados de ensino, garantem a busca pela inovação, a sustenta-
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bilidade e o desenvolvimento de ferramentas, serviços e processos para edu-

cação, assistência remota e pesquisas colaborativas, integrando as instituições 

em redes avançadas de comunicação.

O Telessaúde Brasil Redes e o Ministério da Saúde declararam no CBTMS, 

em Manaus, em 11/2011, a expansão dos 9 núcleos para implantação em todos 

os 27 estados. O próprio Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vem determi-

nando novas portarias e ações para a manutenção, a inovação e a sustentabili-

dade desta nova prática. O Governo Federal, inclusive, garantiu a implantação, 

até 2014, de banda larga em pelo menos 30 mil pontos nas Unidades Básicas 

de Saúde.

Através das recentes Portarias, esta nova configuração do Programa Teles-

saúde Brasil Redes nos estados estimula a atuação das Secretarias de Estado 

e Municipal da Saúde e consequentemente a disseminação gradual das ativi-

dades de Telemedicina e Telessaúde nos hospitais e centros de atendimento 

estaduais e municipais. A criação da Universidade Aberta do Sistema Único de 

Saúde (UNASUS) facilita o acesso e o treinamento continuados de profissio-

nais da saúde.

As experiências de apoio à segunda opinião formativa e teleconsultorias, 

em parceria com as Secretarias de Estado da Saúde, como ocorrem em MG e 

SC, respectivamente, principalmente nas áreas de ECG, Radiologia, mas ex-

pandindo para todas as especialidades, já atendem em conjunto mais de 800 

municípios. No caso de MG, obtém-se o valor agregado do Tele Minas Saúde, 

financiado pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas, que fornece um ele-

trocardiógrafo para cada município e garantia de plantão 12/7 compartilhado 

pelos hospitais da UFMG, UFU, UFTM, UFJF, UFSJR e Unimontes. A avaliação 

econômica realizada em 80 municípios, e mais detalhada em alguns, garante 

que 70% dos pacientes atendidos pelo Tele Minas Saúde não necessitam ser 

transferidos para centros urbanos especializados e 12% do orçamento anual 

das Secretarias Municipais de Saúde pode ser economizado [9]. 
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Além dos 55 núcleos de Telemedicina e Telessaúde RUTE inaugurados, 

espera-se conectar, implantar e inaugurar 12 núcleos ainda em 2012, e 63 até 

2014-2015.

O crescimento de mais de 100% no número de SIGs criados e instituições 

participantes, com cerca de 600 sessões ao ano colaborativas somente de SIGs, 

além de uma centena de sessões extra, tende a aumentar com a expansão RUTE.

A parceria RUTE e Telessaúde Brasil Redes expande-se e garante maior 

coordenação e participação nos ciclos de debates de interesse do Ministério da 

Saúde. Foram realizadas, plenamente com o apoio da RNP e da RUTE, nos me-

ses de novembro e dezembro de 2009, 8 sessões de videoconferência sobre Re-

dução da Taxa de Mortalidade Infantil, com a participação interativa em média 

de mais de 30 instituições nas regiões Nordeste e Amazônia Legal, participa-

ção por videostreaming de 70 instituições, e o Ciclo de Controle do Tabagismo, 

pelo INCA, com participação compartilhada com as Secretarias de Estado da 

Saúde em todas as regiões do país, e inúmeras sessões sobre Prevenção da 

Dengue e N1H1. Em 2010 e 2011, foram iniciadas atividades entre o MS e os 

SIG de Saúde de Criança e Adolescentes, Saúde Indígena, Rede Nacional de 

Pesquisa Clínica e Banco de Leite Humano. O SIG de Padrões também tem 

seu desenvolvimento apoiado pelo MS, Datasus e ABNT em preparação do 

Encontro Internacional da ISO-TC215-SC-WG2- N662- Informática em Saú-

de – Critérios de Qualidade para serviços e sistemas para Telessaúde (Health 

Informatics – Quality criteria for services and systems for telehealth_NTA-

Proposal), que será realizado no Rio de Janeiro 10 – 14/05/2010. Além disso o 

Datasus prossegue no objetivo de estabelecer o Registro Eletrônico de Saúde 

RES através de uma integração e colaboração com a Comunidade de Saúde 

em rede.

Através do projeto do BID “Protocolos Regionais de Política Pública para 

Telessaúde na América Latina” (RG-T1509) iniciado efetivamente em Abril 

de 2010, espera-se gradualmente estabelecer uma estratégia para a criação 

de uma rede de pesquisas em temas de Telessaúde, que seja uma extensão da 
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RUTE para a América Latina. Através das Redes Clara, OMS, OPAS, CEPAL 

e de algumas Redes Acadêmicas na AL, como RENATA, CEDIA, CUDI, RAU, 

REUNA, que já confirmam interesse e apoiam o estabelecimento da rede, seus 

respectivos Ministérios da Saúde demonstram também interesse em colaborar. 

Nos dias 20 e 21/11/2011 no CBTMS 2011 em Manaus, Amazonas, foi realizado 

o workshop do projeto, com a participação de representantes de 12 Ministérios 

da Saúde da América Latina: Brasil, México, Colômbia, Equador, Uruguai, El 

Salvador, Costa Rica, Peru, Chile, Argentina, Guatemala e Venezuela. Parte da 

coordenação do workshop foi realizada pela Coordenação RUTE.

O projeto financiado pelo BID tem o objetivo de criar um processo orga-

nizado para o estabelecimento de regras e parâmetros para a implantação de 

protocolos e recomendações regionais para o estabelecimento de políticas 

públicas de Telessaúde na América Latina. Através de discussões e da troca 

de experiências, espera-se contribuir também para o desenvolvimento da 

tecnologia e para a disseminação das políticas de Telessaúde nos países latino-

-americanos. O projeto tem duração de 36 meses, com término previsto em 

2013. Um dos objetivos é estimular uma rede universitária de Telessaúde, in-

tegrando, inicialmente, programas e atividades em Telessaúde existentes nos 

países membros do projeto.

O propósito pleno do projeto é gerar um conjunto de protocolos regionais 

de políticas públicas, harmonizados e consensuados, sobre bens e serviços de 

Telessaúde (bem público regional). O objetivo principal é aumentar a eficiência, 

reduzir os custos de transação e aumentar a qualidade da prestação de serviços 

de Telessaúde na região para as populações com difícil acesso a tais serviços, 

incluindo as comunidades indígenas.

Componentes do Projeto:

• Padrão regional de requisitos mínimos para a transmissão de dados e 

infraestrutura

• Estratégia para a promoção, prevenção e prestação de serviços através da 

Telessaúde
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• Diretrizes regionais para a gestão de Telessaúde

• Estratégia para a criação de uma rede de Telemedicina e Telessaúde na 

América Latina

• Modelo de Capacitação e Certificação em Telessaúde

• Inovação em Telessaúde

A expansão e o reconhecimento mundial das atividades desenvolvidas pe-

los membros RUTE vêm se consolidando através do convênio com o Grupo de 

Ciências da Saúde da Internet2, das articulações com a Rede Clara, Geant2, 

APAN e a Terena na Europa. Além disso, videoconferências vêm sendo reali-

zadas com institutos do NIH, National Institutes of Health, como na área de cân-

cer com a NLM e NCI. Há uma perspectiva de crescimento destas atividades 

internacionais. Através de uma recente parceria assinada entre o NCI, National 

Cancer Institute, do NIH, e os institutos nacionais de câncer da Argentina, Mé-

xico, Uruguai e Brasil, através do INCA, visando a acelerar os procedimentos 

contra o câncer e a pesquisa em câncer nos EUA e America Latina, espera-se 

maior participação em redes colaborativas internacionais. Neste sentido foi 

criado, em julho de 2011, no Rio de Janeiro, a Rede de Institutos Nacionais de 

Câncer RINC da UNASUR, sob a coordenação do INCA.

4) CAPACIDADE LABORATORIAL

Os 150 núcleos de Telemedicina e Telessaúde vêm se tornando laboratórios 

de desenvolvimento e inovação de produtos, ferramentas, serviços e processos 

na área, adicionalmente também, através de editais, como, por exemplo, o da 

FINEP (Chamada Pública MCT/FINEP – Ação Transversal – TELEMEDICINA 

– 09/2007, 01/2010), beneficiando em torno de 40 projetos consorciados com 

200 instituições. Outras fontes de recursos internacionais, nacionais e várias 

fundações estaduais de pesquisa têm auxiliado a formação da capacidade la-

boratorial, principalmente dos núcleos mais avançados.
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Através dos recursos concedidos principalmente pela RUTE e pelo Teles-

saúde Brasil, e de parcerias com as Secretarias de Estado da Saúde e Fundações 

de Estado de Apoio à Pesquisa cada núcleo terá, pelo menos, infraestrutura 

de comunicação e equipamentos para a prática da Telemedicina e Telessaú-

de. São esses: sistemas de video e webconferência, computadores e softwares, 

switches, projetores, câmeras, scanner, aparelho de DVD, TVs, impressoras, 

no-breaks, equipamentos e sistemas de som, adequação / instalação de link, e 

outros.

Os nove núcleos já demonstram diversas atividades de desenvolvimento, 

ensino, pesquisa, assistência e apresentam um quadro de colaboradores, ain-

da com base no financiamento de projetos e serviços, alguns já na ordem de 

30 – 50.

5) PESSOAL

A capacidade técnica total corresponde ao número total das pessoas tra-

balhando nos 150 núcleos da RUTE e o número de profissionais de Saúde e 

estudantes participando das atividades do núcleo, como os SIGs, os cursos à 

distância e assistência remota em teleconsultorias e segunda opinião formativa.

Com base nos 55 núcleos atualmente em plena operação, as diferenças atuais 

são grandes. Há núcleos com 30 a 50 pessoas, e isto inclui os 9 núcleos RUTE, que 

são também núcleos do Telessaúde Brasil Redes. Mas outros ainda encontram-se 

em fase de formação com equipe de 3 a 6 pessoas, incluindo um estagiário RUTE.

Hoje, a estimativa média é: 9x40 + 46x4 = 544 pessoas operando nos nú-

cleos e 400 participações em SIGs. Se tomamos como base os 1000 municípios 

atendidos pelo Telessaúde Brasil Redes e mais 800 municípios atendidos pelos 

programas estaduais de MG e SC, são 1800x3 pessoas = 5400; temos um total 

médio estimado de pelo menos 6400 profissionais operando na iniciativa de 

Telemedicina e Telessaúde no Brasil. 
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As diretrizes básicas de operação da RUTE são determinadas pelo Comitê 

Assessor RUTE, composto por especialistas das maiores instituições de ensi-

no e pesquisa do país, MEC, MCTI, MS, Abrahue e FINEP. O Comitê Assessor 

recomenda os procedimentos para o uso inovador da Rede Universitária de 

Telemedicina.

A capacidade técnica disponibilizada pela RNP para a RUTE envolve 

profissionais das áreas de soluções, serviços, operações, relacionamento, gestão 

de projetos e coordenação nacional, com o foco principal nas seguintes atividades:

• Técnico/Operacional

Receber as demandas de operação da Comunidade RUTE, discutir as 

possibilidades, alternativas e soluções com os técnicos especializados da 

RNP, agendar os serviços de videoconferência, webconferência e transmissão 

streaming da RNP, programar e coordenar os testes de videoconferência e 

webconferência necessários para o bom funcionamento das sessões dos SIGs, 

eventos e inaugurações.

Estabelecer os procedimentos para manutenção e evolução do site da co-

munidade. Estabelecer os procedimentos de homologação. Realizar as homo-

logações das salas de videoconferência, estabelecer e manter o contato com 

a equipe técnica dos membros para orientá-los nos procedimentos e trocar 

informações técnicas e operacionais.

Estabelecer em parceria com o Comitê Assessor a planilha de equipamen-

tos e a especificação de cada um.

• Administração de convênio com os membros RUTE

Administrar todos os convênios com todos os membros RUTE, e todos os 

processos de acompanhamento de entregas de todos os produtos e serviços de 

cada um dos membros RUTE.
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• RH

Desde novembro de 2007, 88 estagiários têm atuado nos núcleos das di-

versas instituições membros da RUTE: 1) Controlar os relatórios mensais de 

atividades enviados pelos estagiários, controlar a verba de cada unidade, e 

administrar os contratos de estágio e pagamentos mensais. 2) Planejar e orga-

nizar treinamentos para a equipe técnica, como, por exemplo, as turmas que 

formamos nas unidades da Escola Superior de Redes para o curso de video-

conferência.

• Aquisições/Financeiro

Coordenar as compras das solicitações de equipamentos e serviços nos nú-

cleos da RUTE, avaliando especificações e equipamentos, solicitando informa-

ções dos coordenadores e técnicos RUTE, mantendo os dados das instituições 

atualizados no sistema de compras, acompanhando e orientando sobre uso e 

garantias dos equipamentos. 

Ao tomarmos como base as entregas já realizadas para 85 instituições 

membros RUTE, tem-se aproximadamente a aquisição e a entrega de 1.700 

equipamentos e 80 serviços de adequação de salas de videoconferência. 

• Comunicação

Indicar, reunir e publicar as informações em boletim semanal e mensal 

de eventos RUTE, divulgado nas sextas-feiras. Organizar workshops e fóruns 

RUTE. Organizar e escrever artigos científicos sobre a RUTE para publicação 

em jornais, revistas, livros, e anais de congressos nacionais e internacionais, 

documentos e panfletos de apresentação, divulgação e disseminação da RUTE 

e seus membros.

Estabelecer, acompanhar, atualizar e executar um Plano de Comunicação 

estruturado para viabilizar maior integração na Comunidade.
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• Administração da Comunidade RUTE

Administrar e atualizar o conteúdo do site RUTE, incluídos documentos, 

vídeos, listas de e-mails, pessoas e instituições.

Estimular discussões, articulações, consórcios, pesquisas e desenvolvi-

mentos de novas soluções e sistemas para melhoria de processos e atividades 

em Telemedicina e Telessaúde. Esta atividade tem sido realizada em função 

das expectativas dos membros RUTE, do MCTI, Telessaúde Brasil e da Finep. 

Além disso, os 2 SIGs, TICs em Saúde e Técnico Operacional RUTE, reúnem 

mensalmente as equipes técnicas e pesquisadores dos membros RUTE para 

discussões e ações necessárias, no interesse dos membros.

Apoiar a articulação e a organização dos 40 SIGs criados até o momento e 

dos novos em formação. Controlar o operacional de todos os testes e todas as 

sessões diárias de videoconferência e webconferência.

• Integração com outros projetos

Avaliar, articular, planejar e orientar a ligação física e lógica dos membros 

RUTE nas Redecomeps.

Integrar as diversas atividades do Ministério da Saúde e do Programa Te-

lessaúde Brasil Redes em sintonia com os membros da RUTE. Algumas dessas 

atividades são de caráter técnico-operacional, outras de articulação e dissemi-

nação pela rede. 

Articular e estabelecer cada vez mais a integração com outras redes de ati-

vidades na área de saúde, como vem sendo realizado com a área de ciências da 

saúde da Internet2, Geant2, APAN e com as redes latino-americanas, através da 

Rede Clara (Conexão Latino Americana de Redes Avançadas).

Atuar na UEC Unidade Executora Central do projeto do BID na UFMG, e 

atualizar as diretrizes e o cronograma do projeto do BID “Protocolos Regio-

nais de Política Pública para Telessaúde” (RG-T1509). Articular a expansão do 

projeto para outros países da América Latina. Estimular, acompanhar e apoiar 
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a execução de todas as atividades do projeto referentes a padrões e criação da 

rede latino-americana. Apoiar na tutoria do Curso à distância em Telessaúde 

para a América Latina, lançado em 10/04/2012 com a presença do Ministro 

da Saúde Alexandre Padilha, com participação de aprox. 350 estudantes de 16 

países latino-americanos e 25 tutores.

Integrar, divulgar e disseminar projetos inovadores em Telemedicina e 

Telessaúde na Comunidade RUTE.

• Estruturação e Avaliação dos projetos e procedimentos RUTE com o Comitê 

Assessor RUTE

1. Estruturar os procedimentos técnicos, operacionais, administrativos e 

financeiros.

2. Apoiar a estruturação dos projetos individuais de cada membro RUTE.

3. Apoiar e orientar todos os membros RUTE na criação, estabelecimento e 

consolidação dos Núcleos de Telemedicina e Telessaúde.

4. Estabelecer e aplicar procedimentos para possibilitar a avaliação de to-

dos os membros RUTE, cada um em sua fase de desenvolvimento.

5. Gerar estatísticas de acompanhamento da comunidade e de cada membro 

individualmente.

6. Estabelecer e aplicar um Plano Empresarial de sustentabilidade dos 

núcleos da Comunidade.

6) PARCERIAS

Após disponibilizar infraestrutura de comunicação para mais de 400 insti-

tuições de ensino e pesquisa, fornecendo acesso a mais de um milhão de usuá-

rios, e conectando todos à rede acadêmica brasileira, a RNP está construindo 

comunidades de usuários. Até o início do século não havia integração (rede de 

comunicação de dados, imagem e áudio) entre as comunidades acadêmicas de 

saúde e nem um consenso nacional. Entre outros projetos em Telemedicina e 
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Telessaúde, os do Programa @lis, financiados pela União Européia, estimu-

laram de 2004 a 2006 ambos os Ministérios da Saúde, Ciência, Tecnologia e 

Inovação [7]. Projetos de educação, pesquisa e assistência remota a pacientes 

em regiões desprovidas de diagnóstico especializado, coordenados pela USP, 

Unifesp, UEA, UFPE, UFMG, UERJ, ISCMPA, UFES e UFSC já demonstravam 

resultados bem sucedidos da aplicação tecnológica à época, mas a formação das 

comunidades ainda está em construção. Ainda como resultado @lis, a Rede 

Clara, Conexão Latino Americana de Redes Avançadas, deu o primeiro passo 

para a conexão das redes acadêmicas avançadas na América Latina, conectan-

do os países à Europa e USA, estimulando workshops, projetos e construindo 

uma base para o desenvolvimento regional na América Latina.

A Rede Clara, também participante do projeto do BID, tem viabilizado reu-

niões de aproximação entre instituições afins e redes avançadas na América 

Latina. Iniciado em abril de 2010, o projeto de Políticas Públicas de Telessaúde 

na America Latina servira de plataforma de intercâmbio e integração dos Pro-

gramas de Telemedicina e Telessaude dos países latino-americanos. 

O avanço no Intercâmbio de Experiências em Telessaúde América Latina e 

Europa em torno do Laboratório de Excelência e Inovação em Telessaúde em 

Belo Horizonte tem estimulado e permitido articulações e o estabelecimento de 

parcerias formais e informais entre instituições afins nas Américas e Europa.

O Acordo Internacional Internet2 (University Corporation for Advanced Internet 

Development — UCAID, responsável pela rede acadêmica norte americana In-

ternet2) e RNP, no desenvolvimento da próxima geração de tecnologias e apli-

cações Internet, Telemedicina e Telessaúde, RUTE e US Health Sciences, assinado 

em outubro de 2007, têm permitido o intercâmbio de experiências iniciais, 

através de VCs com o NIH na área de Oncologia e o SIG internacional em Der-

matologia, com coordenação do Grupo de Telehealth da Universidade de Miami, 

desde 2008 – University of  Miami Pan-American Virtual Conference in Der-

matology – com sessões mensais de VC e participação da comunidade RUTE.
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Entre os parceiros nacionais da RUTE, destaca-se o Programa Nacional de 

Telessaúde Brasil Redes e a Unasus, ambos do Ministério da Saúde (MS). Em 

sua etapa piloto, o Telessaúde Brasil estava presente em nove estados brasilei-

ros. A partir da parceria com a RNP, o projeto teve sua abrangência ampliada 

para outras 17 unidades da Federação. Além disto, esta iniciativa do MS tem 

forte atuação em cidades do interior, o que colabora para a expansão do leque 

de instituições e iniciativas que podem estar em contato com os membros da 

comunidade RUTE.

As iniciativas brasileiras em Telemedicina e Telessaúde alcançaram o es-

tágio de integração federal ministerial quando o Ministério da Saúde criou, 

em março de 2006, a Comissão Permanente de Telessaúde e, em janeiro de 

2007, o Programa Nacional de Telessaúde Brasil Redes, com o protótipo apli-

cado à Atenção Primária (www.telessaudebrasil.org.br), implantando redes 

assistenciais em 9 estados. Estas ações seguiram a primeira iniciativa do Mi-

nistério da Ciência, Tecnologia e Inovação em estabelecer a Rede Universi-

tária de Telemedicina – RUTE www.rute.rnp.br, baseado na implementação 

da infraestrutura de comunicação nos hospitais universitários e de ensino, 

em janeiro de 2006.

A infraestrutura de comunicação operada pela RNP, Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa, instituição governamental vinculada aos Ministérios da 

Ciência, Tecnologia e Inovação e Educação desde 1990, estimula as atividades 

em andamento em Telemedicina e Telessaúde no Brasil e recebe novo status 

de integração ministerial envolvendo os três Ministérios – MS, MEC e MCTI. 

Também as sociedades de especialidades de Saúde e o Conselho Federal de 

Medicina apoiam as iniciativas promovendo workshops nacionais nas várias 

regiões brasileiras, integrando-se à ABNT e ao DATASUS no apoio ao estabe-

lecimento de padrões, à SBIS na formulação da certificação no uso de sistemas 

eletrônicos de registro de paciente e ao CBTMS (Conselho Brasileiro de Tele-

medicina e Telessaúde) no apoio e no estímulo à inovação nas iniciativas de 

Telemedicina e Telessaúde.
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7) CONCLUSÕES

As grandes regiões urbanas brasileiras são providas com as melhores 

infraestruturas de atendimento médico especializado. Entretanto, a grande 

maioria do país ainda convive com uma situação deficiente de atendimento 

médico especializado.

Em um país com dimensões continentais, não se pode esperar uma cobertu-

ra médica especializada presencial nessas regiões. A única solução viável, e hoje 

economicamente sustentável, é a formação e a consolidação de redes colaborati-

vas integradas de assistência médica e formação permanente à distância.

Não se espera, entretanto, uma solução ainda definitiva e imediata para 

as caravanas de ônibus, vans, ambulâncias, viaturas públicas e outros que 

chegam diariamente aos hospitais universitários, provenientes das regiões e 

municípios do interior em busca de atendimento especializado, muitas vezes 

equivocadamente e prejudicando o atendimento de fato necessário. No entan-

to, espera-se, através da disponibilização gradual das redes, estimular e apoiar 

efetivamente as autoridades municipais e estaduais na organização colabo-

rativa e integrada do atendimento de saúde à população, com a participação 

efetiva das Secretarias de Estado da Saúde na coordenação da Telessaúde no 

estado. A partir de dados medidos no Tele Minas Saúde, com atendimento a 

660 municípios, viu-se que 70% dos pacientes atendidos à distância não ne-

cessitam ser transportados para diagnóstico e tratamento em centros urbanos 

especializados e 10% dos recursos da Secretaria Municipal de Saúde podem 

ser economizados e realocados [9].

A grande motivação na utilização da Telemedicina na prática reside em 

fatos extremamente mensuráveis, como a comprovação da queda nos custos 

de comunicação, a crescente disponibilidade atual de instituições e equipes de 

Saúde com desenvolvimentos e aplicações na área, e os resultados já obtidos 
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nacional e internacionalmente de sua aplicabilidade e eficiência, conforme [8] 

foi constatado: menos que 1/3 de transporte de paciente e menos que 1/5 de 

custos municipais com saúde.

Além dos benefícios resultantes do intercâmbio de conhecimentos médicos 

especializados, teleconferências, cursos de capacitação e formação continuada, 

discussão entre equipes médicas e segunda opinião formativa, há a melhoria 

no atendimento das populações das regiões mais carentes e sem atendimento 

médico especializado.

O avanço das TICs na Telemedicina e na Telessaúde vem permitindo — com 

muito mais segurança, precisão, resolução, quantidade e qualidade nas infor-

mações —, uma prática realizada desde sempre pelos médicos e profissionais 

de saúde – a busca por melhores informações, diagnósticos, treinamentos e 

opiniões – seja disponibilizada em tempo real e no local adequado. E ainda, 

novas tecnologias móveis e de maior precisão vêm sendo disponibilizadas a 

um custo acessível.

A prática simples de trocas de informações, diagnósticos, apoio ao aten-

dimento à distância, não implica necessariamente grandes investimentos. 

Entretanto a prática plena da Telemedicina ainda é um caminho a ser perse-

guido: desafios éticos, médico-legal, riscos, responsabilidades, pagamento, 

licenciamento, qualificação, padrões e legislação.

A Rede Universitária de Telemedicina iniciada em 2006, hoje com 55 nú-

cleos de Telemedicina RUTE conectados, inaugurados, homologados e em 

plena operação, mantém sua expansão para integrar, via infraestrutura de co-

municação da RNP, 150 núcleos de Telemedicina e Telessaúde, em todos os 46 

hospitais universitários das IFES, todos os 60 hospitais públicos certificados 

de ensino e 44 instituições públicas federais do Ministério da Saúde, estaduais 

e municipais, nas áreas de Saúde da Família, Cardiologia, Radiologia, Oncolo-

gia, Enfermagem, Oftalmologia, Dermatologia, Saúde da Criança, Reabilita-

ção, Ortopedia e Trauma, Cegos, Surdos e Mudos, Sanitária e Saúde Indígena, 
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entre outros. A Rede integra hoje mais de 310 instituições de ensino, pesquisa 

e assistência em saúde, através de 40 SIGs, com média diária de 2 a 3 sessões, 

e mais de 600 sessões científicas de vídeo e webconferência em 2011.

Os projetos anteriores de pesquisa, desenvolvimento e aplicação existentes 

nas universidades brasileiras estimulou ações governamentais e os resultados 

obtidos até o momento são surpreendentes, inclusive perante a comunidade 

internacional, principalmente devido à integração e à sincronia das atividades 

da RUTE/RNP (MCTI) e da SGTES (MS), através do Telessaúde Brasil Redes e 

da UNASUS. 

A inclusão das Redes Nacionais de Ensino e Pesquisa nos planos de ex-

pansão da Atenção à Saúde, formando as Comunidades de Saúde em Rede, 

tem demonstrado enorme capacidade de atuação, desenvolvimento, inova-

ção, conscientização, integração, disseminação e execução de Programas de 

Telemedicina e Telessaúde, influenciando-se entre si e estimulando novos 

procedimentos inclusivos em saúde. A Organização Pan-Americana de Saúde 

lançou sua Estratégia e Plano de Ação em Telessaúde em setembro de 2011, 

baseada também nas Redes Nacionais de Ensino e Pesquisa e na definição da 

Organização Mundial de Saúde na aplicação das TICs na pesquisa colaborati-

va, educação permanente à distância e assistência remota.
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