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Educação, Informação e Comunicação

Editora - 100 títulos
RADIS - 270.000 exemplares/ano
Periódicos(3) -18.000 ex./ano
Biblioteca - 63.600 usuários
Museu da Vida- 40.000 visitas/ano
EAD – 8.000 alunos capacitados/ano
Canal Saúde - 3.500 cidades

Canal Saúde – um canal Virtual

• Em 1994, o Canal Saúde iniciou suas atividades. O projeto foi
concebido como resposta às deliberações das Conferências
Nacionais de Saúde, que apontam informação, educação e
comunicação como elementos estratégicos para consolidação do
Sistema Único de Saúde e para conquista da cidadania plena no
Brasil.
•A convergência tecnológica permite a existência de um canal virtual,
discutindo Saúde como qualidade de vida. A lógica é inversa àquela
que justifica um canal convencional. A estratégia é ocupar vários
espaços de mídia para atingir simultaneamente diversos públicos.
Desta forma, criamos condições para disseminar o conceito
ampliado de Saúde e ao mesmo tempo investimos em projetos de
inovação tecnológica.

Canal em Números

1995
• 6 horas semanais de
programação
veiculada através de
dois veículos.
• 1 hora semanal de
produção própria
• Programação enviada
via folder para 3.000
endereços.

2006
• 38 horas semanais de
programação através
de 11 diferentes
veículos.
• 4 horas e meia de
produção própria, por
semana.
• Programação enviada
via jornal para 12.000
endereços.

Produção e Veiculação

Bate-Papo – gestores de saúde
É Com Você Cidadão –
população em geral
Canal Aberto – profissionais de
saúde
Ligado em Saúde – profissionais
de saúde
Unidiversidade – Comunidade
acadêmica.
Canal Saúde – Formadores de
opinião
Comunidade em Cena –
Sociedade civil.
Teleconferências – prof. e
gestores de saúde

Embratel
Amazon Sat
Internet
Rede Nacional de TVs
Educativas (Rede Minas)
Canais de acesso público
Universitários: Rio, Niterói,
Uberlândia, Manaus, Fortaleza
Legislativos: SC, DF.
ATEI
NBR
TVAL/SC

Telecomunicações na Fiocruz

•
•

•
•
•

A RedeRio disponibiliza uma porta 10/100/1000-BaseTX para conexão
da Rede Fiocruz ao anel Gigabit.
Ligações Ethernet e FastEthernet, 10Mb/s e 100Mb/s, FX e TX. A
Rede Fiocruz é formada por duas estrelas interligadas, onde se
conectam as unidades. Gigabit (Via RedeRio)
A velocidade de conexão com a RNP é de 100Mb/s com possibilidade
de chegar a Gb.
Range de IPS é 157.86.0.0/16. Rede com aproximadamente 8.000
pontos.
Link de 2 x 2Mb/s via rádio, com roteador, fornecido pela Embratel.
Este link é usado apenas como contingência, em caso de queda da
conexão com a Rede Rio.

Estrutura Audiovisual

•
•
•

01 estúdio de televisão com CPD e estrutura de telecom (em
construção, com previsão de finalização de obras em 2006).
01 unidade móvel. 4 ilhas de edição digitais e 1 híbrida.
02 auditórios da ENSPSA (Escola Nacional de Saúde Pública
Sérgio Arouca)

Projetos em Telecomunicações para Inclusão Social

• Projeto CSIA (Canal Saúde Interativo na
Amazônia)
• PIDSCS (Programa de Inclusão Digital dos
Conselhos e Secretarias Municipais de
Saúde do RJ)
• Programa Brasileiro de Inclusão Digital dos
Conselhos de Saúde
• Projeto Rute

Um pouco do Canal para vocês

Obrigada!
Contato: angelica@fiocruz.br

