
Manual do 
Voluntário
Tradutor



Agradecemos o seu interesse em ser um voluntário para 
tradução de textos. Ser voluntário é doar o que temos de 
mais precioso, o tempo, a alguém que precisa. É fazer o 
bem sem saber a quem.    

Sem voluntários, a ABRAF não poderia realizar tantos pro-
jetos. E, por essa razão, seu trabalho é de extremo valor 
para nós.        

A maioria dos recursos sobre a patologia, atualmente, 
encontra-se em outra língua. Sabendo da importância que 
é manter o paciente informado sobre tudo que se refere à 
sua condição de saúde, queremos prover, cada vez mais, 
acesso a conteúdo de qualidade.    

Para isso, nosso objetivo é manter uma fonte atualizada 
de recursos em nosso blog, abrangendo diversos temas: 
desde pesquisas clínicas até informações sobre efeitos cola-
terais.   

Abaixo, enviamos um passo-a-passo simples de como 
você poderá contribuir com o nosso projeto.
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Passo 1 Você deve assinar o nosso termo de voluntariado em anexo e    
enviar digitalizado por e-mail. 

Passo 2 Você deve ser usuário do Google Accounts: para isso, você pode    
usar seu gmail ou qualquer outro e--mail para fazer o cadastro.
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Passo 3 Após receber o link do google para acesso à planilha, escolher    
um texto para traduzir.    

Atenção: somente linhas com fundo branco se referem a textos a    
serem traduzidos.
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Passo 4 Colocar o seu nome na coluna "responsável" e pintar o fundo da    
linha de amarelo.

Ao fazer isso, você indica que aquele está sendo traduzido e evita    
que outras pessoas façam o mesmo trabalho.

Pedimos que apenas selecione os textos que tem real condições    
de traduzir a um prazo razoável, para que, dessa forma, não "mono-
polize" textos, atrasando a sua publicação.    

Para a tradução, pedimos que utilize o google docs (em word),     
para que possamos ter acesso ao arquivo a qualquer tempo, de    
forma prática e rápida.

Passo 5 Após a finalização da tradução, coloque a data de término do     
trabalho na coluna "conclusão" e pinte o fundo da linha de verde.
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Passo 6 Em seguida, copie o link do arquivo traduzido no google docs e    
cole na coluna "link tradução".

Passo 7 Na sequência, informe o tempo que foi utilizado para realização      
do trabalho, preenchendo a coluna "tempo gasto".



Pronto! Após a conferência do texto, iremos programar a 
sua publicação e informar na aba "divulgação" a data que 
irá ao ar.

Todos os textos serão divulgados no nosso site e, possivel-
mente, nas redes sociais. Os textos farão menção à fonte 
original traduzida, bem como ao tradutor responsável. 

Obrigada!
ABRAF
Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 445 - Pinheiros
São Paulo - SP

@hipertensaopulmonar
@coracaofraco
@teamphbrasil
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