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RESUMO 

A Rede Universitária de Telemedicina – RUTE é um projeto 

de implantação de infraestrutura de comunicação e colaboração 

audiovisual (videoconferência e webconferências) para a 

comunidade de saúde desenvolver atividades de telessaúde 

(pesquisa, assistência e ensino). Atualmente, a rede abrange 130 

hospitais universitários e de ensino e contempla 100 unidades de 

telemedicina e telessaúde inauguradas e em plena operação, 

localizadas em todos os 27 estados do Brasil. A comunidade 

utiliza a rede para atividades colaborativas de mais de 50 grupos 

de interesse especial em diversas especialidades e temas em saúde. 

Este trabalho descreve um dos fatores da alta disponibilidade dos 

recursos da RUTE e qualidade dos serviços técnicos, 

procedimento de homologação dos ambientes de colaboração por 

videoconferência, que viabilizam o aumento crescente da 

utilização intensiva e rotineira pela comunidade de saúde. E, 

baseado neste conhecimento acumulado pela comunidade, projeta 

desafios futuros para os sistemas de colaboração audiovisual para 

telemedicina e telessaúde. 

ABSTRACT 

The Telemedicine University Network - RUTE is a Brazilian 

national project of deployment of communications and 

audiovisual collaboration (videoconference and webconference) 

infrastructure for the health community to develop Telehealth 

activities (research, assistance and education). Currently, the 

network includes 130 schools hospitals and comprises 100 units 

of telemedicine and telehealth inaugurated and operational, 

located in all 27 states of Brazil. The community uses the network 

for collaborative activities of more than 50 special interest groups 

in several specialties and health themes. This paper describes one 

of the factors of the highly available features of the RUTE and 

quality of technical services, the procedure for approval of 

collaborative environments for videoconferencing, that enable the 

increasing intensive and routine use by the healthcare community. 

Based on this knowledge accumulated by the community, this 

paper projects the future challenges for visual collaboration 

systems for telemedicine and telehealth. 

Categories and Subject Descriptors 

H.4.3 [Communications Applications]: Computer conferencing, 

teleconferencing, and videoconferencing; K.4.3 [Organizational 

Impacts]: Computer-supported collaborative work; J.3 [Life and 

Medical Sciences]: Health, Medical information systems. 

General Terms 

Management, Performance, Standardization. 
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1. INTRODUÇÃO 
A Telemedicina pode ser desenvolvida de diversas formas, 

mas se considerarmos um serviço de saúde remoto mediado por 

computador, além do próprio canal de comunicação e dispositivo 

computacional, são necessários vários outros componentes para a 

sua operação, sobrepostos: equipamentos e instrumentação 

específica, sistemas e aplicações em software, e padrões ou 

normas que garantam a operação e interoperabilidade de todos os 

componentes do sistema. Além destes, o componente de serviços 

é fundamental, do ponto de vista sistêmico. Deve refletir uma 

necessidade dos profissionais de saúde e estar integrada aos 

processos e rotinas dos profissionais e consumidores de saúde. 

Neste, sentido, um sistema complexo de Telemedicina deve se 

comportar como apenas um instrumento e ser simples, como um 

estetoscópio é para um médico, por exemplo. 

Nas comunidades acadêmicas, um aspecto cada vez mais 

importante é a colaboração. Ela é dependente das capacidades de 

comunicação, de coordenação e da cooperação entre os 

colaboradores, formando uma rede de colaboração. Uma rede de 

colaboração é uma operação casada entre a prestação de serviço à 

comunidade e a construção de competência. Portanto, para o 

desenvolvimento da Telemedicina não bastam os componentes 

tecnológicos, mas o desenvolvimento de serviços de qualidade 

que levem em consideração a capacidade colaborativa dos 

profissionais, estimulando e desenvolvendo uma nova rede 

colaborativa de pesquisa e ensino, sobre a rede tecnológica 

transparente. 

Este é o caso da Rede Universitária de Telemedicina – RUTE 

[1], um projeto de implantação de infraestrutura de comunicação, 

com a criação formal de unidades de Telemedicina e Telessaúde, e 

adequação de ambientes e salas para a prática da Telemedicina 

nos hospitais universitários. O desafio é incorporar a tecnologia 

de comunicação na pesquisa, assistência e ensino de forma 

imperceptível para os envolvidos na rede.  

A RUTE é um programa coordenado pela Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa – RNP [2] e integrado ao Programa Telessaúde 

Brasil Redes. A iniciativa é uma das maiores do gênero no 

mundo: atualmente, a rede abrange 130 hospitais universitários e 



de ensino e contempla 100 unidades de telemedicina e telessaúde 

inauguradas e em plena operação, localizadas em todos os 27 

estados do Brasil. A RUTE é utilizada por uma comunidade de 

estudantes e profissionais de diversas áreas da saúde, em diversas 

especialidades e subespecialidades. 

A RUTE permite a todos os hospitais participantes usarem a 

rede acadêmica da RNP para operar aplicações de telemedicina e 

telessaúde, incluindo equipamentos para videoconferência e 

webconferência, ambiente físico com iluminação, climatização, 

sonorização, etc. para troca de informações, palestras, educação 

permanente, segunda opinião e teleconsultoria; formando a base 

para a colaboração entre hospitais, centros de atendimento e os 

capacitando à colaboração remota. A pesquisa colaborativa e o 

ensino permanente, por exemplo, utilizam-se da conexão para 

integrar os mais de 50 Grupos de Interesse Especial (Special 

Interest Groups – SIGs) que a RUTE possui em plena operação, 

em várias especialidades e subespecialidades da saúde. São 

realizadas de 50 a 60 sessões científicas virtuais mensais de 

pesquisa colaborativa, com a participação ativa e colaborativa de 

mais de 200 instituições, inclusive da América Latina e Países de 

Língua Portuguesa. A RUTE já realiza mais de 600 sessões anuais 

de colaboração audiovisual, gravadas e disponibilizadas no 

Intercâmbio de Conteúdo Digital – RUTE (ICD-RUTE); em 

média duas a três sessões científicas e/ou práticas diárias. Este 

trabalho descreve a alta disponibilidade dos serviços da RUTE, a 

sua utilização pela comunidade e baseado na experiência 

acumulada, a visão de futuro para sistema de colaboração 

audiovisual para telemedicina e telessaúde. 

2. A ALTA DISPONIBILIDADE DOS 

SERVIÇOS: HOMOLOGAÇÃO DAS 

UNIDADES RUTE 
Para garantir a melhor qualidade de serviços da RUTE, em 

termos da excelência técnica das sessões de videoconferências, e 

também diminuir drasticamente a quantidade de sessões de testes 

prévios aos eventos e as interferências desnecessárias por desvios 

do padrão durante os eventos, a coordenação da RUTE, apoiada 

pela RNP e a própria comunidade RUTE, propôs estabelecer uma 

referência para as unidades da RUTE, em termos das 

características mínimas necessárias para as salas de 

videoconferência e a infraestrutura de comunicação Para isso, foi 

criado o procedimento de homologação dos ambientes de 

colaboração por videoconferência [3], que serve como referência 

mínima na RUTE e outros projetos de telemedicina que se 

utilizam da videoconferência para suas atividades. 

Foi realizada uma revisão da literatura técnico-científica [4] 

analisando os requisitos mínimos [5] necessários para questões 

relacionadas à conectividade [6], ambiente físico, iluminação, 

climatização, ruídos, etc. e foram estabelecidas medidas objetivas 

e subjetivas (na impossibilidade da primeira) considerando a 

diversidade dos ambientes da RUTE. Utilizando um processo tal 

qual utilizado em organismos nacionais e internacionais de 

padronização, convergimos à proposta, que foi testada em uma 

unidade, e a versão corrigida foi disponibilizada para consulta 

geral na RUTE para comentários, e posteriormente a versão atual 

tem sido aplicada nas unidades da RUTE, analisando-se o impacto 

da homologação das salas sobre a rede. 

O documento de homologação de clientes de 

videoconferência da RNP foi produzido pelo Serviço de 

Tecnologia da Informação (STI) da RNP, em trabalho conjunto 

com a coordenação e membros especialistas das unidades da 

RUTE. O documento apresenta o roteiro de implantação do plano 

de homologação, que objetiva minimizar a ocorrência de 

problemas no uso do serviço de videoconferência por parte das 

instituições clientes da RNP, entre elas, as instituições 

pertencentes à RUTE. A partir das orientações do documento, 

todas as salas operacionais da RUTE são testadas e colocadas 

dentro dos padrões necessários para seu correto funcionamento. A 

seguir, apresentamos uma síntese do processo definido para a 

homologação das salas de videoconferência da RUTE e alguns 

resultados em relação à melhoria da qualidade e diminuição de 

interferências desnecessárias. 

O processo é composto de duas fases que são executadas de 

forma remota, via videoconferência, com o envolvimento do 

ponto focal técnico na coordenação nacional da RUTE, da 

instituição cliente na unidade RUTE e um técnico membro da 

equipe de suporte do serviço de videoconferência da RNP, o 

Service Desk - SD: 

Fase 1 - Procedimento Padrão de Homologação: 

Subdividida nas etapas Requisitos e Homologação. 

Fase 2 - Procedimento Complementar de Homologação: 

Avaliação dos aspectos subjetivos e físicos das salas. 

O procedimento padrão de homologação busca avaliar as 

condições técnicas da sala de videoconferência em homologação, 

testando estabelecimento de conexões, velocidades de chamada 

em videoconferência, regras de firewall, configurações dos 

endpoints, compartilhamento de conteúdo em uma 

videoconferência, com o foco na melhoria da qualidade de 

realização das videoconferências. Este procedimento inicial está 

divido em duas etapas, detalhadas em seguida. 

• Etapa Requisitos – Primeiramente, o ponto focal da 

coordenação RUTE coleta um conjunto mínimo de informações 

sobre a sala da unidade RUTE a ser homologada: nome da 

instituição, endereço físico da sala, responsável técnico, IP, 

modelo do equipamento de videoconferência, velocidade do link 

utilizado, data e hora do primeiro teste. O ponto focal da 

coordenação RUTE abre um chamado para agendamento no 

Service Desk RNP - SD e em seguida, as ações realizadas nesta 

primeira etapa são executadas através de testes de 

videoconferência entre a sala a ser homologada, ou seja, a 

instituição cliente, e o SD. O objetivo é preparar a sala da 

instituição cliente de acordo com as premissas do processo, 

realizando a organização para encaminhamento à próxima etapa. 

• Etapa Homologação - As ações realizadas nesta segunda 

etapa são executadas através de testes de videoconferência entre a 

sala a ser homologada e o técnico do SD RNP. A etapa envolve os 

testes de velocidade de conexão e de compartilhamento de 

conteúdo através da videoconferência. 

O procedimento complementar de homologação [7], 

realizado na fase 2 do processo, apresenta os padrões exigidos 

pela Rede Universitária de Telemedicina em relação às 

configurações físicas das salas de videoconferências da rede. 

Novamente esta fase será executada pelo SD, juntamente ao 

responsável técnico e a sala de videoconferência da instituição 

cliente. A metodologia aplicada nesta etapa compreende a 

avaliação dos aspectos ambientais da sala de videoconferência, 

tais como, acústica da sala, iluminação, câmeras, decoração e 

compartilhamento de conteúdo. 



Portanto, para que possamos considerar uma sala RUTE 

como homologada, a mesma deve ser aprovada nestas duas fases, 

ao final do processo. Os resultados do processo de homologação 

das instituições clientes são divulgados na página web do serviço 

para servirem, também, como referência para as instituições 

clientes que desejarem realizar videoconferência com outras 

instituições previamente homologadas. 

O processo de homologação, hoje concluído em todas as 

salas de videoconferências RUTE operacionais trouxe resultados 

qualitativos visíveis e melhoria das reuniões e atividades da Rede 

Universitária de Telemedicina. 

Com base na análise das reuniões que aconteceram antes da 

implementação deste procedimento, ao longo do ano de 2008 e 

início de 2009, podemos perceber as dificuldades que geralmente 

ocorriam nas sessões multiponto de videoconferência: salas com 

iluminação baixa ou insuficiente, ecos e reverberações no áudio, 

ruídos gerados pelos aparelhos de ar condicionado e externos às 

salas, efeito de pixelização nos vídeos, inconsistências no 

compartilhamento de conteúdo, falhas nas apresentações de slides, 

quedas de conexão, dentre outros fatores que provocavam até a 

interrupção de reuniões. O destaque fica por conta da grande 

necessidade de realização de testes de videoconferência (VC) 

antes das homologações, e da queda significativa desta 

dependência na medida em que mais salas eram homologadas, 

tabela 1. 

Tabela 1. Resultados obtidos com o processo de homologação 

de ambiente de videoconferência. 

Período 
Nº Salas 

Homologadas 

Nº Testes 

de VC 

Nº Sessões 

de VC 

2º Sem. 2008 0 28 40 Sessões 

1º Sem. 2009 0 53 94 Sessões 

2º Sem. 2009 12 42 149 Sessões 

2º Sem. 2010 20 6 112 Sessões 

 

A Figura 1 representa a proporção do número de testes de 

videoconferência que foram realizados para o total de sessões em 

cada semestre do ano, ressaltando a importância da homologação 

para a qualidade das sessões e necessidade mínima de preparação 

adicional com antecedência às videoconferências: 

  

Figura 1. Média de testes de ambientes de videoconferência 

por período. 

Os resultados positivos começam a ser notados após o início 

do processo de homologação, no segundo semestre de 2009, 

quando já havia maior número de instituições homologadas. 

Dentre os benefícios surgidos, destacam-se a qualidade de áudio, 

vídeo e conteúdo nas transmissões por videoconferência, o 

aumento da satisfação dos profissionais da saúde envolvidos nas 

videoconferências, o crescimento exponencial do número de 

sessões realizadas, maior produtividade das reuniões, maior 

interesse em videoconferências por parte das equipes médicas das 

instituições participantes, aumento do número de profissionais 

presentes nas salas durantes as sessões e aumento significativo de 

especialidades colaborativas na rede RUTE. 

A metodologia e os padrões adotados no plano de 

homologação, portanto, são fundamentais para se garantir a 

qualidade do serviço de videoconferência em uma rede de 

abrangência nacional e com grande número de instituições 

participantes. 

O fato do procedimento de homologação ter surgido da 

própria comunidade, tornou fácil a adesão e o processo de 

homologação, refletido através do grande número de instituições 

que rapidamente se homologaram, e consequentemente uma 

diminuição do número de testes e economia de tempo para as 

instituições. 

Também o procedimento estruturado, como foi definido, 

tornou prático e facilitado o diagnóstico e a solução dos 

problemas relacionados às salas de videoconferências da rede, 

auxiliando com eficácia às instituições clientes e seus 

responsáveis técnicos a tomarem as providências necessárias para 

ajustes dos ambientes de videoconferência locais. 

3. A UTILIZAÇÃO DA RUTE 
Além da própria infraestrutura proporcionada pela RUTE 

para as unidades de telessaúde nos hospitais, a alta 

disponibilidade dos recursos da RUTE e qualidade dos serviços 

técnicos viabilizou a utilização intensiva e rotineira pela 

comunidade de saúde para integração e estimulo ao avanço do 

ensino e das pesquisas colaborativas por meio dos Grupos de 

Interesse Especial, os SIGs da RUTE. 

Estes grupos, que são criados e coordenados por instituições 

integrantes da RUTE, os profissionais de saúde estabelecem uma 

agenda de sessões de trabalho por videoconferência (predomínio) 

ou webconferências para debater temas específicos. Estas 

reuniões, cuja periodicidade é definida pelo próprio grupo 

(mensais, quinzenais ou semanais), podem ser voltadas ao ensino 

(através de aulas à distância), à pesquisa (por meio de debates e 

discussões de caso), ou ainda à assistência a distância (pedidos de 

segunda opinião). Atualmente são mais de 50 SIGs que estão em 

plena operação. 

A coordenação nacional RUTE é responsável por 

acompanhar e orientar no desenvolvimento das práticas dos SIGs 

também mantém registros e informação sobre o histórico destes 

grupos. Análises destes registros indicam que houve um 

crescimento de 137% de participação de instituições nos grupos, 

no ano de 2009, passando de 89 para 211 instituições 

participantes das sessões de videoconferência e webconferência. 

Em alguns grupos houve participação de até 400 pessoas remotas 

em sessões de Enfermagem Intensiva. Houve também um 

crescimento de 157% no número de instituições parceiras de 

membros RUTE de 21 para 54. Atualmente, o crescimento 

encontra-se na faixa de 40% ao ano. 



E desde o surgimento dos SIGs em 2007, a RUTE vem 

desempenhando um importante papel em educação à distância na 

área da saúde para as instituições participantes, construindo uma 

rede de colaboração entre as unidades e instituições RUTE que 

vêm tomando maiores proporções a cada ano [8]. A Figura 2 

apresenta uma tendência de crescimento do número de SIGs 

criados e em atividade por ano em comparação com as 

quantidades totais de unidades e instituições RUTE inscritas como 

participantes nestes SIGs. Inspecionando a figura, é possível notar 

que houve um crescimento considerável do número de SIGs 

ativos do ano de 2008 para o ano de 2009, passando de 8 grupos 

para 28 grupos, respectivamente, um aumento aproximado de 

250%. Houve também um crescimento no número de unidades e 

instituições RUTE inscritas nestes SIGs, passando de 96 para 409 

inscrições, um aumento aproximado de 326%. 

 

Figura 2. Número de SIGs ativos e instituições inscritas por 

ano na RUTE. 

O período relativo aos anos de 2008 a 2009 foi fortemente 

marcado pela entrada de programas de telessaúde já existentes, 

com funcionamento similar aos SIGs, que já desenvolviam 

atividades antes da RUTE e que foram incorporados. Como 

exemplo há o SIG Sentinela, SIG Padrões Para Telemedicina e 

Informática em Saúde, SIG TeleDermato, SIG Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem em Pediatria e SIG Urologia Pediátrica. 

Como estes grupos já existiam como programas anteriores e 

possuíam públicos que participavam de forma regular em suas 

sessões, com sua incorporação na RUTE eles contribuíram para 

um salto quantitativo significativo nos registros de criação de 

SIGs e inscrições de instituições e unidades. Outro fator que 

contribuiu para este salto foi o surgimento dos SIGs mais 

populosos da RUTE, ou seja, que contavam com o maior número 

de instituições e unidades inscritas. É o caso, por exemplo, dos 

SIG Enfermagem Intensiva e de Alta Complexidade, SIG Saúde 

de Crianças e Adolescentes, SIG TeleRedeBLH (Tele Rede de 

Bancos de Leite Humano) e SIG PDI (Pesquisa, Desenvolvimento 

e Inovação), que juntos somavam 129 das 409 inscrições de 

instituições e unidades RUTE ao final do ano de 2009. 

Em contraponto, a taxa de crescimento dos SIGs ativos e de 

instituições e unidades RUTE inscritas nos SIGs diminuíram no 

ano de 2010 e daí em diante, não passando mais por fortes 

aumentos como mostra de forma resumida a Tabela 2. Este 

período de atividade da RUTE foi marcado pelo surgimento de 

novos SIGs a partir de experiências inéditas, ou seja, SIGs 

formados sem heranças de outros programas ou iniciativas 

anteriores da área da saúde com unidades ou instituições RUTE 

provenientes da fase II. Além disso, a partir de 2010 esse 

crescimento foi marcado também pela entrada das novas unidades 

pertencentes à fase III da RUTE, que foram estabelecidas em 

instituições com características de iniciantes nas práticas de 

telemedicina e telessaúde, e que não possuíam atividades de 

colaboração em telemedicina anteriores ou similares aos SIGs. 

Tabela 2. Taxa de crescimento de SIGs ativos e inscrições nos 

SIGs por ano. 

Item 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SIGs 

Ativos 
8 28 

(+250%) 
37 

(+32%) 
45 

(+22%) 
49 

(+9%) 
55 

(+12%) 

Instituições 

inscritas 

nos SIGs 

96 409 
(+326%) 

561 
(+37%) 

708 
(+26%) 

924 
(+30%) 

1269 
(+37%) 

 

A tendência de crescimento quantitativo pode ainda ser 

notada nos registros das sessões de videoconferência e 

webconferência que os SIGs realizaram anualmente, conforme 

representado na Figura 3. O número total de sessões nos anos 

2008-2010 foi praticamente o dobro se comparado ao ano 

anterior. E a partir do ano de 2011, o crescimento se tornou menor 

que nos anos anteriores, refletindo o início da fase III da RUTE e 

a criação de novos SIGs a partir de grupos sem experiência prévia. 

 

Figura 3: Média de sessões de videoconferência e 

webconferência dos SIGs ativos da RUTE. 

A maioria dos SIGs reporta um crescimento considerável de 

participação de instituições nas sessões dos grupos. O SIG 

Bucomaxilofacial (que, criado em 2009 com três instituições, 

conta hoje com 22, com participação anual de 1.100 pessoas), 

coordenado pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto 

Alegre (ISCMPA), relata o seguinte aproveitamento das sessões 

mensais: 

• cursos de especialização e residência; 

• um minicongresso por mês; 

• atualização constante; 

• discussão de casos complexos; 

• integração nacional. 



Convidados internacionais, instituições da América Latina e 

de língua portuguesa têm participado e contribuído com palestras 

esporádicas. O Hospital Universitário de Caracas, da 

Universidade Central da Venezuela, é um exemplo de instituição 

com participação rotineira em três SIGs, contribuindo em 

discussões de casos, palestras e projetos colaborativos. 

A experiência tem dado tanto resultado que o gabinete do 

ministro da Saúde promove sessões mensais de recomendações 

em temas prioritários nacionais. Três ministérios, da Saúde, da 

Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão também 

coordenam SIGs – Cuidados Farmacêuticos, Residência 

Multiprofissional em Saúde e Saúde do Servidor Público, 

respectivamente – em colaboração com a academia. 

O avanço da Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC 

na telemedicina e na telessaúde [9] vem permitindo com muito 

mais segurança, precisão, resolução, quantidade e qualidade nas 

informações, que uma prática já realizada desde sempre pelos 

médicos e profissionais de saúde – a busca por melhores 

informações, diagnósticos, treinamentos e opiniões – sejam 

disponibilizadas 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 troca de informação, diagnósticos, apoio 

ao atendimento à distância não implica necessariamente em 

grandes investimentos. Entretanto, a prática plena da telemedicina 

ainda é um caminho a ser perseguido: desafios éticos, médico-

legal, riscos, responsabilidades, pagamento, licenciamento, 

qualificação, padrões e legislação, além, naturalmente, de conexão 

em regiões ainda desprovidas. 

A bem-sucedida parceria do Programa Telessaúde Brasil com 

a RUTE e RNP, por meio de um Termo de Cooperação entre o 

Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem 

representado um enorme avanço para a telessaúde no Brasil. 

A parceria coloca à disposição dos Núcleos Técnico-

Científicos do Programa Telessaúde Brasil de Telessaúde uma 

infraestrutura de conexão de alta velocidade, conectando-os entre 

si e ao mesmo tempo com a RUTE. A RUTE também estabelece 

para os novos hospitais participantes o plano de trabalho da 

unidade de telessaúde, para poder ser integrar à rede, que deverá 

contemplar a participação e inserção no Programa Telessaúde 

Brasil, bem como as ações prioritárias vinculadas à política 

nacional de saúde, coordenadas pelo Ministério da Saúde. 

Um exemplo dessa integração está no Ciclo de Debates, que 

compõe uma série de atividades formativas e de capacitação 

destinadas a enfrentar o desafio estabelecido pelo Pacto Nacional 

de Redução das Desigualdades, que no caso da Saúde, envolveu a 

redução em 5% ao ano da mortalidade infantil nos 17 estados que 

integram a Amazônia Legal e a Região Nordeste do País. 

O Ciclo de Debates, envolvendo temas relacionados foi 

conduzido pelo Ministério da Saúde, por meio da parceria entre o 

Telessaúde Brasil e a RUTE, utilizando aproximadamente 30 

pontos de conexão da RUTE em Hospitais e Maternidade. Trata-

se de uma estratégia de atualização profissional, tendo como 

público-alvo médicos e enfermeiros, contratados e plantonistas, de 

Maternidades, Unidades Obstétricas, Unidades de Terapia 

Intensiva Neonatal e Unidades de Cuidados Intermediários 

Neonatal, docentes, estudantes e residentes dos cursos de 

Medicina e Enfermagem. Cada evento temático conta com a 

participação de um expositor, seguido de uma hora para perguntas 

formuladas a partir dos pontos de videoconferência.  

Outro ciclo de debates foi desenvolvido em 2010, por 

ocasião da epidemia da gripe H1N1, sob a coordenação da 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), como o apoio da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES/MS) e da RUTE. Os profissionais de saúde, 

especialmente médicos e enfermeiros dos hospitais de ensino de 

todo o País, integrantes da RUTE, puderam receber em primeira 

mão as informações referente aos protocolos de prevenção e 

tratamento adotados pelo Ministério da Saúde, e reportar as 

dificuldades encontradas, de forma que o Ministério da Saúde que 

ao identificar os desafios enfrentados pelas equipes de assistência, 

puderam, em parceria com os gestores locais, planejar o apoio à 

gestão do cuidado, com impacto positivo na atenção à saúde 

prestada à população. 

Outra ação importante ainda envolvendo a SGTES/MS e a 

Secretaria de Educação Superior do MEC (SESu/MEC), por meio 

da Coordenação de Residências, foi a realização de reuniões 

virtuais periódicas entre a Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde (CNRMS), os coordenadores de 

programas nesta modalidade em todo o País e os residentes, 

favorecendo a manutenção de um canal de comunicação entre os 

formuladores, gestores e atores envolvidos nesta ação política. 

Esta iniciativa possibilitou a criação do SIG Residências 

Multiprofissionais. 

4. A VISÃO DE FUTURO 
Para esta comunidade de saúde [10], já consolidada tanto 

pela operação (homologação), quanto pela utilização (SIGs) e 

outras atividades, os sistemas atuais de colaboração audiovisual 

apresentam limitações e, portanto, há espaço para inovações dos 

sistemas. Sistemas ubíquos de colaboração audiovisual que 

ampliem a experiência de colaboração dos profissionais da área da 

saúde serão bem-vindos. 

O objetivo para estes ambientes de colaboração é que estes 

permitam a comunicação e interação através de diferentes 

plataformas tecnológicas e que se adaptem à infraestrutura de rede 

existente no momento. Ou seja, os sistemas devem possibilitar a 

comunicação e interoperação entre: dispositivos móveis (Android 

e iOS); sistemas de webconferência; sistemas de videoconferência 

de sala (H.323 e SIP); sistemas de Voip; sistemas de telepresença 

(colaboração audiovisual imersiva); sistemas de vídeo de ultra-

alta definição (4K e 8K); sistemas 3D; e sistemas de SmartTVs. 

Além disso, devem ser adaptativos de acordo com a infraestrutura 

de rede disponível, que pode ser de uma rede 3G, 4G, Wi-Fi, 

cabeada, de alta ou baixa velocidade, congestionada ou não, entre 

outras. 

O objetivo deve ser explorar ambientes inovadores em saúde 

e que incorporem algumas das funcionalidades a seguir: 

• Comunicação através de Webconferência (via 

navegador web): O sistema deve permitir escalabilidade para 

milhares de participantes simultâneos distribuídos através de 

vários servidores em diferentes salas de videoconferência. Além 

disso, uma única sala deve permitir a transmissão de fluxos para 

pelo menos 500 pessoas no modo streaming (com um vídeo, um 

áudio, slides e chat). Uma sala de webconferência deve permitir 

pelo menos 30 fluxos de áudio e vídeo simultâneos. O sistema de 

webconferência deve permitir, adicionalmente, no mínimo o 

seguinte: chat público e privado; transmissão de slides por um 



apresentador; gravação de áudio, vídeo, chat e slides; múltiplos 

layouts; possibilidade de criação de comunidades; 

compartilhamento de tela; whiteboard; pelo menos nas linguagens 

português e inglês.  

• Interoperabilidade com dispositivos móveis: o sistema 

deve permitir conferências com dispositivos móveis – no mínimo 

iOS e Android. Pelo menos áudio, vídeo e chat. 

• Interoperabilidade com torres de cirurgia / biópsia: 

sistema compatível com diferentes torres de videolaparoscopia / 

endoscopia (pelo menos Storz, Olympus, Astus e Stryker). Os 

procedimentos possíveis são diversos, como colectomia, 

colonoscopia, colecistectomia, prostatectomia, nefrectomia, 

artroscopia, entre outros. 

• Interoperabilidade com VoIP: deve ser possível a 

comunicação através de telefones ou softphones VoIP. Nesse 

caso, o usuário disca um número pré-definido e ingressa somente 

com áudio na conferência.  

• Interoperabilidade com sistemas de videoconferência: 

possibilidade de comunicação com sistemas de sala compatíveis 

com SIP e H323 (integração com o legado). 

• Interoperabilidade com sistemas de telepresença: 

possibilidade de comunicação com sistemas de telepresença, 

possibilitando deixar a webconferência como a imagem de uma 

das TVs da telepresença. 

• Interoperabilidade com sistemas de ultra-alta definição: 

possibilidade de comunicação com sistemas de definição 4K ou 

8K. Desejável que a interface de visualização ofereça ferramentas 

para manipulação das imagens. Por exemplo, a possibilidade de 

efetuarmos ampliação (zoom) digital em áreas de interesse, 

definidas pela audiência, ou a funcionalidade de congelar a 

imagem para discussão (pause), utilização de diferentes filtros e 

técnicas de processamento de imagem relevantes no escopo da 

saúde, etc. As ferramentas devem proporcionar novas experiências 

no ambiente, além da própria visualização passiva, melhorando as 

possibilidades para discussão.  

• Gerência remota: possibilidade de o sistema ser 

gerenciado remotamente via web, tanto para configuração como 

para operação. 

• Integração com DICOM: visualização e controle de 

imagens e sinais utilizando o padrão de comunicação DICOM, 

permitindo manipular as séries de imagens e sinais durante a 

colaboração remota (pelo menos zoom, brilho, contraste, 

whiteboard, visualização 3D multiplanar). 

• Integração com Registros Eletrônicos de Saúde – RES: 

possibilidade de visualização de informações de saúde de 

pacientes (prontuários eletrônicos) considerando a adoção de 

normas nacionais e internacionais sobre arquitetura, 

interoperabilidade de sistemas e dispositivos, conteúdo semântico 

e segurança na área da saúde.  A funcionalidade deve permitir o 

registro de novas informações decorrentes da colaboração no 

ambiente virtual e a associação da gravação da sessão de 

colaboração no RES, como parte do processo de documentar a 

teleconsultoria. O acesso e o registro devem utilizar as melhores 

práticas de segurança (confidencialidade e integridade) área da 

saúde, além de respeitar os aspectos legais. 

• Integração com Repositórios de Objetos Educacionais: 

recuperação, visualização e controle de objetos educacionais da 

federação de objetos. Sem utilizar o recurso de compartilhamento 

de tela, as manipulações dos objetos de aprendizagem podem ser 

síncronas em todos os locais de colaboração, ou assíncrona de 

forma a permitir utilizações remotas do objeto de forma 

independente para explorar posteriormente diferentes perspectivas 

sobre o objeto na construção coletiva do conhecimento. O 

repositório principal deve ser o repositório ARES da UNA-SUS, 

tanto para utilização quanto para geração. Mas a utilização pode 

prever uma federação de objetos educacionais. 

• Integração com SmartTV: possibilidade de visualização 

do streaming da sessão em SmartTVs. 

• Integração com portais web: possibilidade de ser 

integrado em portais web de saúde, permitindo ao usuário acessar 

o sistema através do seu portal favorito (telessaúde, SAGE, 

universidade, entre outros).  

• Visualização 3D: desejável que o sistema permita a 

visualização de câmeras 3D. 

• Sistemas seguros (disponíveis, confiáveis e íntegros): 

sistema deve permitir controle de acesso e de sessão, permitindo a 

entrada somente de usuários autorizados tanto para abrir a sala 

como para entrar na sala depois de aberta. Além disso, deve 

permitir a utilização de outro servidor caso um falhe, ou seja, a 

escolha do servidor deve ser automática. Finalmente, a gravação 

quando necessário para fins de RES, que tem que garantir a 

integridade do conteúdo. 

• Geração com objetos educacionais: possibilidade de 

registrar os metadados de forma facilitada, decupar o conteúdo 

por meio de uma ferramenta integrada e geração do objeto 

educacional para o repositório da UNA-SUS. Isso permite, por 

exemplo, que um vídeo gravado de cirurgia seja transferido 

facilmente para uma federação de objetos educacionais. 

• Estatísticas de uso: possibilidade de gerar relatórios 

estatísticos sobre os registros de colaboração virtual. 

• Imersão: criação de soluções para experiência imersiva 

desde ambientes de gestão executiva até ambientes clínicos 

ambulatoriais ou cirúrgicos. A solução tem que apresentar solução 

arquitetônica para os ambientes em saúde, para que dar a 

impressão de presença local para o participante remoto. O termo 

telepresença tem sido utilizado nos últimos anos em substituição a 

videoconferência. Mas as salas "especiais" de telepresença, 

implantadas pela RNP, são diferenciadas das salas de 

videoconferência convencionais pelo fato da experiência dos 

usuários em distintos locais, remeter a uma imersão em um 

mesmo ambiente comum, seja pela arquitetura similar em todos os 

locais, tamanho das imagens que reproduzem 95% do tamanho 

natural ou áudio que permite estabelecer uma posição do emissor, 

etc. O caso atual das salas de telepresença utilizam a metáfora de 

sala de reunião executiva. Para ambientes de saúde, ambulatórios 

ou centros cirúrgicos, é possível estabelecer outras arquiteturas de 

salas que reproduzam outras metáforas.  

• Realidade aumentada: completar a experiência do 

usuário, utilizando smartphones, tablets, e outros dispositivos 

pessoais para expandir as informações pessoais a partir da 

referência obtida do sistema de visualização, e obter informações 

adicionais e personalizadas por realidade aumentada, equivalente 

as aplicações que com base nas fotos de um local, sobrepõem 

informações de pontos de interesse do usuário. 



• Diversos: gravação das sessões; transmissão unicast e 

multicast; operação multiponto e multifluxo; anotações remotas 

(ponteiro de mouse, lápis e texto) na transmissão de alta 

definição. 

• Automatizar diversas tarefas dentro de um fluxo de 

operação de sessões colaborativas ao vivo e recuperação de 

sessões gravadas, considerando o ciclo de vida de uma sessão e os 

diversos atores do processo em rede. Por exemplo: o agendamento 

e autorizações de participação de sessões, a gravação e 

transcodificação automática, a captura e recuperação de 

metadados, integrado a outros sistemas de registros em saúde, o 

controle autoria, utilização e de acesso aos conteúdos. 

5. CONCLUSÃO 
Uma nova unidade da RUTE, só está pronta quando uma sala 

com sistema de videoconferência foi aprovada no processo de 

homologação. Este processo de homologação, hoje concluído em 

todas as salas de videoconferências RUTE operacionais é um fator 

que traz resultados qualitativos visíveis e melhoria das reuniões e 

atividades da RUTE, como: a qualidade de áudio, vídeo e 

conteúdo nas transmissões por videoconferência; tornou prático e 

facilitado o diagnóstico e a solução dos problemas relacionados às 

salas de videoconferências da rede, auxiliando com eficácia às 

instituições clientes e seus responsáveis técnicos a tomarem as 

providências necessárias para ajustes dos ambientes de 

videoconferência locais; o aumento da satisfação dos profissionais 

da saúde envolvidos nas videoconferências; o crescimento 

exponencial do número de sessões realizadas; maior 

produtividade das reuniões; maior interesse em videoconferências 

por parte das equipes de profissionais e estudantes de saúde. A 

metodologia e os padrões adotados no plano de homologação, 

muito além do que apenas infraestrutura e equipamentos, são 

fundamentais para se garantir a qualidade do serviço em uma rede 

de abrangência nacional e com grande número de instituições 

participantes. 

Outro fator importante é a coordenação da comunidade para 

organização da utilização desta infraestrutura de alta 

disponibilidade e qualidade dos serviços para as unidades de 

telessaúde nos hospitais, viabilizando a utilização intensiva e 

rotineira pela comunidade de saúde para integração e estimulo ao 

avanço do ensino e das pesquisas colaborativas por meio dos 

Grupos de Interesse Especial, os SIGs da RUTE. Estes fatores 

processuais revelam que houve um crescimento de participação de 

instituições nos grupos. 

Esta consolidação, tanto pela operação (homologação), 

quanto pela utilização (SIGs) e outras atividades, permite verificar 

limitações para os sistemas atuais de colaboração audiovisual, e 

portanto, há espaço para inovações em direção a uma nova 

geração de sistemas ubíquos de colaboração audiovisual que 

ampliem a experiência de colaboração dos profissionais da área da 

saúde. No futuro os ambientes de colaboração devem permitir a 

comunicação e interação através de diferentes plataformas 

tecnológicas e que se adaptem à infraestrutura de rede existente no 

momento. Ou seja, os sistemas devem possibilitar a comunicação 

e interoperação entre diversos tipos de dispositivos em vídeo de 

ultra-alta definição (4K e 8K); sistemas 3D; realidade aumentada, 

e devem ser adaptativos de acordo com a infraestrutura de rede 

disponível e ambientes de trabalhos distintos na área da saúde. 
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