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 Informação circula em idiomas diferentes da língua 
local

 Informação dificilmente alcança os profissionais de 
saúde nos países em vias de desenvolvimento

 Fortalecer os sistemas de saúde
 Encorajar ações que transformem o conhecimento em 

prática
 Colaborar para os Objetivos do Desenvolvimento do 

Milênio
 Inclusão digital e multilinguismo

ePORTUGUÊSe



 Português é a sexta língua mais falada do mundo
 Mais de 240 milhões de pessoas distribuídas em 8 

países e 4 continentes
 Português é a terceira língua mais falada no 

hemisfério ocidental
 Português é a língua mais falada no hemisfério sul
 Fortalecer a colaboração sul/sul 
 Mulheres, crianças e o continente Africano na pauta 

da OMS e na agenda dos líderes mundiais
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Prioridades da rede ePORTUGUÊSe

•Bibliotecas Virtuais em Saúde (BVS)
•Bibliotecas Azuis
•Videoteca
•Telessaúde
•Ensino à Distância
•Comunidades de Praticas/Fóruns de Discussão (HIFA-pt)
• BLOGS
•Jornal eletrônico em Português
•Treinamento para o uso da plataforma HINARI
•Uso de TIC para a saúde

Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Saúde



Biblioteca azul
Treinamento na 

plataforma HINARI

Fórum de discussões
HIFA-pt

BLOGS

Página eletrônica 
para disseminar 

informações

Revista eletrônica 
em português

ePORTUGUÊSe

Videoteca

Educação à distância

Bibliotecas Virtuais em 
Saúde (BVS)

Academia da saúde

Telessaúde

Espaços 
colaborativos

Twitter

Rede ePORTUGUÊSe 
Notícias

Desenvolvimento de 
Recursos Humanos para a Saúde





 Apoiar o desenvolvimento das Bibliotecas Virtuais em 
Saúde Nacionais (BVS)

 Discutir a BVS como modelo de gestão de informação e 
conhecimento técnico e científico em saúde

 Fortalecer os espaços de colaboração e o 
compartilhamento da informação

 Lançar oficialmente o grupo de discussão HIFA-pt
 Contribuir para Metas de Desenvolvimento do Milênio























Histórico mensal











 BLOG ePORTUGUÊSe



ePORTUGUÊSe
HINARI platform translated into Portuguese

HINARI
Acesso à rede eletrônica 
de pesquisa



Lançamento oficial 
19 de novembro de 2009 

em Moçambique

2800 membros de 150 países

GRUPO DE DISCUSSÃO

Rede Global de Informação em 
Cuidados de Saúde é uma organização 
sem fins lucrativos responsável pela 
campanha HIFA2015



•HIFA2015 em inglês

•Importante criar fóruns em 
outros idiomas

•Objetivo do HIFA-pt
Assegurar que todas as 
pessoas dos países de língua 
portuguesa tenham acesso à 
informação em saúde que 
necessitam. 
 

Porque HIFA-pt?





ACESSO À INTERNET 
Internet World Stats (2009)

0,1%n/a1,5001.131.612Timor Leste

11,7%30024,800212.679São Tomé e 
Príncipe

41,6%1,555,6414,450,80010.707.924Portugal

1,6%n/a350,00021.669.278Moçambique

2,4%n/a37,1001.533.964Guiné Bissau

23.9%1,800102.800429.474Cabo Verde

34.0%6,788,10067,510,400198.739.269Brasil

4,3%11,700550,00012.799.293Angola

Acesso à 
Internet

Uso de Banda 
larga (2008)

Número de 
usuáriosPopulaçãoPaís



Tendência no uso da Internet

Quantas pessoas estão online



 Crescimento de usuários da Internet cresce 
vagarosamente nos países em desenvolvimento

 Em 2007 somente 13 pessoas em cada 100 tinham 
acesso à Internet 

 Internet fixa nos países em desenvolvimento é ainda 
limitada, lenta e cara 

 Acesso à banda larga é rara e o acesso à banda 
larga móvel é insignificante nos países em 
desenvolvimento

INTERNET



Desenvolvida com o 
apoio e parceria da 

Coordenadoria Geral de 
Documentação e 

Informação (CGDI) 
Ministério da Saúde do 

Brasil

Material proveniente da OMS, OPAS/Brasil, Ministério da Saúde do 
Brasil, Direcção Geral da Saúde de Portugal, editoras privadas e 
outras fontes.

BIBLIOTECA AZUL

Portugal acabou de assinar um Memorando de entendimento para 
participar oficialmente com a doação de material para as Bibliotecas Azuis





Transformação de caixas 
de papelão para caixas de metal

BIBLIOTECA AZUL









+ 40 Bibliotecas Azuis 
já foram enviadas aos  

5 PALOP



•Ministérios da Saúde

•Escritórios de Representação 
da OMS 

•Universidades

•Profissionais de zonas rurais 
e distantes

Acesso limitado à Internet nos países de 
língua portuguesa

Cultura do papel ainda forte



SUBSCRIÇÕES DE TELEFONES CELULARES
 (ITU, 2008)

$2,40097%7.3578.2Timor Leste

$1,30079.7%30.59 49.0 São Tomé e 
Príncipe

$22,00078.3%139.64 14'909.6 Portugal

$90098.3%19.684'405.0Moçambique

$60099.1%31.75 500.2 Guiné Bissau

$3,80079.4%55.68 277.7 Cabe Verde

$10,10078.5%78.47150'641.4Brasil

$8,80098.3%37.59 6'773.4Angola

PNB  (p.c.) 
US$ (2008)

% total de 
subscrições de 

telefones

celulares por 
100 

habitantes

Subscrições de 
telefones 

celulares (000)
País



Tendência no uso da telefonia celular

Crescimento no uso de ICT – 1998 - 2008



DISPOSITIVOS PORTÁTEIS       PDA

Próximo 

passo

Disponibilizar o conteúdo das 
Bibliotecas Azuis em 
dispositivos portáteis



•Treinamento é lento e exige compromisso

•Fragilidade dos sistemas de saúde

•Carência de recursos humanos

•Duplicação de atividades e iniciativas

•Competição por financiamento

Dificuldades

ePORTUGUÊSe



Próximos passos
 Aumentar a sinergia entre os espaços de informação e 

garantir interoperabilidade 

 Fortalecer parcerias com associações profissionais entre os 
países para apoiar a troca de informação e capacitação de 
RHS

 Desenvolver e adaptar metodologias de ensino à distancia

 Apoiar o desenvolvimento das BVS nos países para garantir 
sustentabilidade

 Criar oportunidades para novas iniciativas/parcerias/recursos

ePORTUGUÊSe



 www.who.int/eportuguese/en
 http://cspace.eportuguese.org
 http://eportuguese.blogspot.com
 http://eportuguese.bvsalud.org
 http://twitter.com/WHO_ePORTUGUESe
 www.hifa2015.org/hifa-pt

Desafio Mudar a realidadeEnfrentar o isolamentoTrabalhar em rede

http://www.who.int/eportuguese/en
http://cspace.eportuguese.org/
http://eportuguese.blogspot.com/
http://eportuguese.bvsalud.org/
http://twitter.com/WHO_ePORTUGUESe
http://www.hifa2015.org/hifa-pt


ePORTUGUÊSe

Regina Ungerer
Coordenadora

ePORTUGUÊSe
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