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1 - Introdução
     A  Telemedicina  ou  Telessaúde  é  uma  nova  tecnologia  que  permite  a 
realização  de  ações  de  saúde  à  distância.  Os  serviços  são  prestados  por 
profissionais  da  área  de  saúde,  possibilitando  a  troca  de  informações  e 
comunicação através de computadores interligados, localizados em uma rede de 
unidades de saúde voltados para as atividades assistenciais ou de extensão e 
também para saúde e educação.

Algumas vantagens da Telessaúde:

–Aulas online;
–Integração com pesquisadores de áreas clínicas;
–Acesso rápido a médicos especializados;
–Qualidade em programas educacionais para médicos e residentes;
–Disponibilização de bibliotecas digitais e videoconferências;
–Redução de tempo e de custos.

     A  RUTE-  Rede Universitária  de Telemedicina promove a  integração  de 
projetos entre hospitais universitários e instituições participantes.  A RUTE é 
um projeto do  Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), utiliza recursos da 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e é coordenada pela Rede Nacional 
de Ensino e Pesquisa (RNP). Os objetivos principais são o aprimoramento da 
infraestrutura  de  comunicação  para  telessaúde  presente  nos  hospitais 
universitários, a criação de núcleos de telemedicina e telessaúde e a promoção 
da integração dos projetos existentes nesta área.

A RUTE inaugurou núcleos da Rede em instituições da UFRJ, que estarão em 
videoconferência com mais de 20 núcleos da RUTE. Os núcleos da UFRJ são:
Hospital  Escola  São  Francisco  de  Assis  (Hesfa/UFRJ),  Hospital  Universitário 
Clementino  Fraga  Filho  (HUCFF/UFRJ),  Maternidade  Escola,  Instituto  de 
Ginecologia,  Instituto de Doenças do Tórax (IDT/UFRJ), Instituto do Coração da 
UFRJ Edson Saad, Instituto de Psquiatria (Ipub/UFRJ), Instituto de Neurologia 
Deolindo  Couto  e  Instituto  de  Puericultura  e  Pediatria  Martagão  Gesteira 
(IPPMG/UFRJ) participam da Rede Universitária de Telemedicina.

O Coordenador geral da REDE RUTE na UFRJ é o professor Nelson Souza 
e Silva e os coordenadores técnicos são os funcionários da CIR Gustavo 
Montenegro  e  Evandro  Vieira.  Cada  unidade  terá  um  ou  mais 
funcionários  responsáveis  pela  coordenação  das  atividades  de 
Telemedicina do ponto de vista operacional.  No HUCFF a responsável 
operacional  é  a  sra  Thaís  Guimarães  que  pode  ser  contactada  nos 
telefones: (21) 2562-6215 ou recado no telefone: (21) 2562-2780.
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A Participação presencial no Fórum RUTE é restrita a convidados. Entretanto, 
todos os demais interessados podem acompanhar o evento pela internet, uma 
vez que estes serão transmitidos por streaming (Vídeo). O link para conexão 
estará disponível na véspera do evento no site da RNP www.rnp.br  ou no site 
RUTE www.rute.rnp.br , aonde o link estará disponível na página principal, na 
caixa de “Próximos Eventos”.

                                                          

                                                                      
                                                                     Inauguração da Telemedicina no HUCFF/UFRJ
                                                           
                                                          

– ATENÇÃO: Este manual é para uso exclusivo de usuários dentro do  HUCFF, 
não sendo aplicável nas outras unidades da UFRJ.
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2 - Para assistir uma 
videoconferência gravada através 

do site RUTE

– Para  entrar  no  site  RUTE,  basta  digitar  o  site  na  barra  de  endereços: 
www.rute.rnp.br.

– A página principal do site será aberta.

– ATENÇÃO: Os  vídeos  só  podem  ser  assistidos  fora  do  hospital,  pois  por 
enquanto a disponibilização para vídeos ainda está bloqueada pela rede interna 
do HUCFF (você pode assistí-los em casa).

– Clique no botão “Vídeos”.
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– A tela com os arquivos de vídeos será aberta e você poderá escolher qual o 
vídeo deseja assistir. E poderá mudar de tela clicando nos números acima dos 
vídeos.

– Para abrir o arquivo escolhido coloque o cursor do mouse em cima da frase: 
Assista ao vídeo e clique apenas uma vez.
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– Será aberta uma caixa de vídeo, e assim que ela estiver carregada você poderá 
clicar no botão PLAY.
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  -  Depois de assistir ao vídeo, basta clicar no ícone FECHAR, localizado no lado 
superior direito da tela, para finalizar.

3 – Para utilizar a REDE dentro do 
HUCFF

3.1 - Para assistir uma 
videoconferência ao vivo através da 

Internet

– Para entrar no site RUTE ou RNP, basta digitar o site na barra de endereços: 
www.rute.rnp.br ou www.rnp.br.

– No site da RUTE, na caixa de “Próximos Eventos”, no canto direito da tela, 
está a programação de videoconferências com dia e horário. Algumas destas não 
estarão disponíveis para visualização. Caso queira assistir alguma indisponível, 
basta entrar em contato com a sra Thaís que fará o contato com o Técnico da 
RUTE (sr. Thiago), que disponibilizará o evento para o HUCFF.
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– As videoconferências liberadas,  estarão com um link para outro site “Mais 
Informações” ou com um link na própria página “Assista o vídeo agora”.

– No site  da RNP,  os  eventos estarão sendo divulgados na página principal.

3.2– Para receber e interagir ou 
Transmitir uma Videoconferência

– O  Tandberg,  instalado  em locais  específicos  nas  unidades  hospitalares  da 
UFRJ, é um software que permite transmitir ou receber videoconferências para 
todas as unidades da UFRJ e da Rede RUTE, permitindo interatividade com 
vários  pontos  de  rede.  No  HUCFF este  software  está  instalado  no  auditório 
Halley Pacheco.
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         A) Para receber uma videoconferência e interagir:

– Para  saber  da  programação  da  Rede  RUTE,  basta  entrar  no  site 
www.rute.rnp.br.

– Escolher a videoconferência na caixa de “Próximos Eventos” da RUTE.

– Depois de escolhida sua videoconferência, entre em contato com a responsável 
Thaís  Guimarães,  no  telefone  (21)  2562-6215,  para  reservar  o  horário  da 
videoconferência.

– Poderá ser reservado o auditório Halley Pacheco para receber e interagir ou o 
Anfiteatro Professor José Ananias apenas para recebimento. 

– A responsável Thaís Guimarães entrará em contato com o Técnico da RUTE, 
para reservar a sala na MCU, com a qual o Técnico fará a conexão. 

– No  dia  da videoconferência,  o  Técnico  da CIR fará  a  conexão com a sala 
desejada.

– A videoconferência permite o uso de áudio, vídeos, chats e compartilhamento 
de dados.

–ATENÇÃO: Várias ações técnicas e operacionais serão necessárias. Portanto, o 
seu contato com a sra Thaís deverá ser feito com, NO MÍNIMO, duas semanas de 
antecedência do evento desejado.

COMO PROCEDER DURANTE UMA VIDEOCONFERÊNCIA:
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– Para interagir com os participantes, aguarde as perguntas dos demais, um de 
cada vez e peça a palavra caso queira fazer alguma pergunta.

– A  imagem  aparece  automaticamente  na  tela  de  todas  as  instituições 
participantes.

– Os microfones devem ser utilizados somente quando necessários, devem estar 
desligados para não causar barulhos na palestra, devendo ser ligados somente 
quando a pessoa intervir.

– O técnico ficará responsável por um controle remoto que permite a mudança 
de tela da maneira desejada, podendo estar em tela cheia ou dividida entre as 
unidades. 

Exemplo de videoconferência com a interação de participantes:

         B) Para transmitir uma videoconferência: 

Você  pode  criar  uma  videoconferência.  Após  definir  a  videoconferência  que 
deseja  transmitir,  incluindo  programação,  data  e  horário,  o  organizador  da 
mesma deve, com pelo menos  DUAS SEMANAS de antecedência, ligar para a 
responsável  Thaís  Guimarães  no  telefone:  (21)  2562-6215. Ela  entrará  em 
contato com o Técnico responsável da RUTE para agendar uma sala da rede, 
disponibilizar  a  videoconferência  para  quem  quiser  assistir  e  participar,  e 
também fará o contato com os Técnicos da CIR (responsáveis pela conexão no 
dia do evento).
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–A videoconferência pode ser  para um grupo restrito ou liberado o acesso para 
todos.

– A responsável Thaís Guimarães entrará em contato com a CAE para reservar 
o auditório Halley Pacheco para o  dia e horário desejado.

– No dia da videoconferência, o  Técnico da CAE ficará responsável por abrir o 
auditório e ligar os equipamentos.

– Para interagir com o palestrante, basta ligar o microfone, aguardar as demais 
perguntas e pedir a palavra, um de cada vez.

– A  imagem  aparece  automaticamente  na  tela  de  todas  as  instituições 
participantes. Os microfones devem ser utilizados somente quando necessários, 
devem  estar  desligados  para  não  causar  barulhos  na  palestra,  devendo  ser 
ligados somente quando a pessoa intervir.

– Para exibição na tela, o Técnico ficará responsável por um controle remoto 
que permite a mudança de tela da maneira desejada, podendo estar em tela 
cheia ou dividida entre as unidades.

3.3 - Para realizar uma 
videoconferência Ponto a Ponto:

– A videoconferência ponto a ponto somente pode ser realizada de uma sala 
para outra, ou seja, entre dois pontos. Pode ser utilizada na comunicação entre 
dois pesquisadores, ou duas salas em qualquer local, dentro ou fora da UFRJ, 
desde que tenham instalados em seus computadores o software GRATUITO, 
desenvolvido pelo laboratório LAND da COPPE/UFRJ. Este software pode ser 
instalado  em  casa  ou  disponibilizado  até  mesmo  para  o  exterior  (entre  em 
contato com a equipe CIR nos telefones: (21) 2562-2292 para saber como).

– A UFRJ possui  este software instalado em algumas salas e auditórios que 
podem transmitir palestras, aulas e até cirurgias. 

– Os locais com o software instalado são: o Auditório Halley Pacheco,  Serviço de 
Radiologia e Anfiteatro Professor José Ananias.  O Centro Cirúrgico, a Unidade 
cardiointensiva e o Serviço de Anatomia Patológica terão em breve o software 
instalado. Fora do HUCFF o  Instituto de Ginecologia também tem o software 
instalado.
                                                                                                                           
– No interesse de transmitir uma videoconferência ponto a ponto, basta entrar 
em contato com a responsável Thaís Guimarães, que a mesma reservará o 
auditório e informará os Técnicos da CIR sobre o evento. 
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– O software permite inúmeros recursos de interatividade entre os participantes. 
Como para todo software, há necessidade de pequeno treinamento pessoal para 
seu uso.

3.4 - Para assistir um SIG (Special 
Interest Groups):

Os  SIG  são  grupos  de  interesse  para  cada  assunto  ou  tema.  Qualquer 
profissional pode criar um grupo ou participar dos já formados. Cada grupo tem 
um  coordenador  e  para  participar  o  interessado  deve  solicitar  inscrição  no 
grupo. 

– Para ser membro de um SIG ou se cadastrar para criar um novo SIG, basta 
entrar em contato diretamente com a Rede Rute enviando um e-mail para a 
coordenação  do  projeto:  coord@rute.rnp.br.  A  coordenação  enviará um 
formulário de inscrição,  que deve ser  respondido e  encaminhado novamente 
para aguardar autorização.

– O objetivo do SIG é discutir casos clínicos, promover cursos e até treinamento 
de equipes. 

– Sendo um novo SIG, deve ter nome próprio e especialidade.

– O membro responsável coordena a agenda, os palestrantes e os temas. Deve 
ter pelo menos uma videoconferência por mês, tendo dia e hora já definida, pois 
a agenda anual fica divulgada no site da Rede Rute.

– O  SIG  também  deve  ter  um  técnico  responsável,  que  coordena  a  parte 
operacional da videoconferência. 

– Para  conhecer  os  SIGs  cadastrados,  basta  entrar  no  site  www.rute.rnp.br, 
olhar a caixa de “Próximos Eventos” no canto direito da tela ou, para saber 
maiores detalhes, clique no botão “Documentos”, que será aberta a página com 
todos os SIGs do ano e de todas as especialidades.
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– Nesta página, para abrir algum documento, basta clicar na opção escolhida. 
Será aberta uma caixa do arquivo com extensão em .pdf, clique no botão ABRIR 
para visualizar o conteúdo.

– Nestes documentos, serão encontrados a programação com dia, hora, tema e 
palestrante de cada videoconferência dos SIGs.
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– Depois de escolhido o SIG, deve-se entrar em contato com a responsável Thaís 
Guimarães,  no  telefone  (21)  2562-6215.  Ela  fará  o  contato  com  o  Técnico 
Responsável da RUTE,  para reservar uma sala da MCU.

– A sra Thaís também entrará em contato com os Técnicos da CIR e reservará o 
auditório para o dia e horário do evento.

– No dia da videoconferência, o Técnico da CAE responsável abrirá o auditório e 
fará a ligação dos computadores e câmeras com a sala virtual desejada. 
                                                                                                                           

4 - Para divulgar sua 
videoconferência

– Para divulgar sua videoconferência, basta entrar em contato com a Divulgação 
da Telemedicina, falar com Thaís Guimarães, no telefone: (21) 2562-6215, que 
seu evento irá ser divulgado no Informe Informal e pelo site da Instituição.
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