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INTRODUÇÃO

MÉTODOS

RESULTADOS 

A internet pode ser considerada como uma ferramenta que facilita o contato e o fornecimento de apoio às pessoas

com deficiência (PcD)e seus familiares por meio de mídias virtuais1. As novas tecnologias na área da saúde

incentivam democratização da informação em saúde, permitindo que mesma chegue as diversas regiões brasileiras2.

Com intuito de promover, uma melhor disseminação de conteúdos com qualidade, por meio de informações baseadas

em evidências, troca de experiências, e promoção da autonomia, foi iniciado o desenvolvimento de um portal virtual

de informação sobre saúde e inclusão destinado às PcD, seus familiares e profissionais de reabilitação.
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Lançar o Portal de Saúde (D+Informação) para pessoas com deficiência, familiares e profissionais e analisar o 

número de acessos no Portal.

Trata-se de um estudo quantitativo, com delineamento metodológico. A análise das procedências e número dos acessos ao

portal virtual será realizada por meio do Google Analytics. O Google Analytics é um sistema gratuito de monitoramento

de tráfego que pode ser instalado em qualquer site e seu objetivo principal não é apenas saber quantos usuários acessam o

seu site e sim, de que forma esses usuários se comportam ao navegar pelas diversas páginas e seções deste site.

O núcleo Neurorehab lançou o portal D+Informação nos dias 22 e 23 de outubro de 2019, com divulgação através das

mídias sociais e alcançou 1,2 mil usuários nos dois dias de divulgação, 12 países e 186 cidades. Foram realizados 200

cadastros até o final de outubro de 2019.

O processo de validação por especialistas foi fundamental para desenvolvimento e adequação do Portal D+Informação. O

número de acessos e pessoas cadastradas, demonstra o interesse e alcance das informações em saúde com base em

evidências na população, corroborando para realização dos nossos objetivos.
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