
RELATÓRIO 

COMUNICAÇÃO 

POSITIVA COVID-19
LIVES – JUNHO A SETEMBRO



O Projeto Comunicação Positiva ao Covid-19 tem como

objetivo ampliar as ações no campo da comunicação para

reduzir a propagação do coronavírus nos

territórios socioambientalmente vulneráveis, sensibilizar as

lideranças comunitárias sobre a importância de sua atuação

para a promoção e defesa dos direitos, bem como para a

redução das desigualdades em saúde, mapear os problemas

que surgiram ou se agravaram com a pandemia e contribuir

para o fomento do desenvolvimento de ações de incidência

política juntos gestores públicos e a sociedade de modo geral.

O projeto tem realizado produção de podcasts (spot de

áudio/formato roda de conversa), cards e lives.
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O PROJETO COMUNICAÇÃO POSITIVA COVID-19

INICIOU AS LIVES EM JUNHO DE 2020. DE JUNHO A

SETEMBRO DE 2020, HOUVE 14 TRANSMISSÕES AO

VIVO.

OS TEMAS ESTÃO ELENCADOS ABAIXO EM ORDEM

DE EXIBIÇÃO COM OS RESPECTIVOS CONVIDADOS E

CONVIDADAS:

• Entendendo melhor a Covid-19

(Anita Campos, infectologista)

• HIV/COVID: O que a experiência com o HIV tem a trazer para 

a  Covid-19

(Marcia Rachid, infectologista, e André Canto, cineasta)

• Saúde mental na pandemia

(Julio Nicodemos e Maiane Sauer, psicólogos)

• O aumento da violência contra a mulher na quarentena

(Adriana Mota, pedagoga e socióloga, e Jaqueline Gomes,

psicóloga)

• Dificuldades de falar sobre prevenção ao HIV durante a

pandemia

(Ivone de Paula, psicóloga, Gilmara Cunha, diretora do

grupo Conexão G, e Ronildo Oliveira, coordenador da

Associação Caririense.)

• “Novo normal”: diálogos sobre a pandemia

(Patricia Canto, infectologista)

• Vulnerabilidades sociais LGBT na pandemia

(Thiago Pinheiro, psicólogo, e Déborah Sabará,

coordenadora da Associação Gold)

• Racismo e recorte racial na Covid-19

(Alexandre Silva, doutor em Saúde Pública)

• Educação na pandemia

(Suelaine Carneiro, mestre em educação, e Hermano

Castro, pneumologista)

• Vacinas para a Covid-19

(Raquel Muarrek, infectologista)

• Informação, sim. Fake News, não!

(Anita Campos, infectologista, e Igor Sacramento,

comunicólogo)

• Sexualidade na pandemia

(Jairo Bouer, psiquiatra, e Bernardo Nascimento, psicólogo)

• Impactos socioeconômicos da pandemia

(Adhemar Mineiro, economista, e Mariene de Castro, cantora)

• Negacionismo científico na pandemia

(Doutora Margareth Dalcolmo) 3



JUNHO
• Entendendo melhor a Covid-19

• HIV/COVID: O que a experiência com o HIV 

tem a trazer para a Covid-19

• Saúde mental na pandemia

• O aumento da violência contra a mulher na 

quarentena

Entendendo melhor a Covid-19.

Assista clicando aqui.

A primeira live do projeto Comunicação

Positiva já começou alcançando mais de 2

mil pessoas e tem 1100 visualizações.

HIV/Covid: o que a experiência com o HIV

tem a trazer para a Covid?

Assista clicando aqui.
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https://www.youtube.com/watch?v=wShdalQD0lw&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=A8MNFDZ-G5Q&t=53s


Saúde mental na pandemia.

Assista clicando aqui.

O aumento da violência contra a mulher

durante a pandemia.

Assista clicando aqui.

JULHO
• Dificuldades de falar sobre prevenção ao 

HIV durante a pandemia

• “Novo normal”: diálogos sobre a pandemia

• Vulnerabilidades sociais LGBT na pandemia

• Racismo e recorte racial na Covid-19

• Educação na pandemia
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https://www.youtube.com/watch?v=sUGD7IGM_f8
https://www.youtube.com/watch?v=rmEzbz8eEgA&t=1424s


Dificuldades de falar sobre prevenção ao 

HIV durante a pandemia.

Assista clicando aqui.

“Novo normal”: diálogos sobre a pandemia.

Assista clicando aqui.

Vulnerabilidades sociais LGBT na pandemia.

Assista clicando aqui.
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https://www.youtube.com/watch?v=dW0sAms4O24
https://www.youtube.com/watch?v=KkX6sIAi9mQ
https://www.youtube.com/watch?v=hI-TwmseLso


Racismo e recorte racial na Covid-19.

Assista clicando aqui.

Educação na pandemia.

Assista clicando aqui.

AGOSTO

• Vacinas para a Covid-19

• Fake News na pandemia

• Sexualidade na pandemia

• Impactos socioeconômicos na pandemia
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https://www.youtube.com/watch?v=0CIY4R2MIDw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=3StDpbtm7IE


Vacinas para Covid-19.

Assista clicando aqui,

A live sobre vacinas em agosto foi a que alcançou,

até hoje, o maior número de pessoas e teve o maior

número de visualizações.

A relevância contínua do tema explica o alcance e

as visualizações.

Fake News na pandemia.

Assista clicando aqui.

Sexualidade na pandemia.

Assista clicando aqui.
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https://www.youtube.com/watch?v=lHuoZ0j6hh0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=zMJ2QTdS_ts&t=201s
https://www.youtube.com/watch?v=-U9tjPi3s0g&t=3s


Impactos socioeconômicos na pandemia.

Assista clicando aqui.

SETEMBRO
• Negacionismo científico na pandemia

Negacionismo científico na pandemia.

Assista clicando aqui.
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https://www.youtube.com/watch?v=dhtRybZvYkE&t=3985s
https://www.youtube.com/watch?v=q211VSsB9NE&t=12s
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PODCASTS

• Pesquisa LGBT na Pandemia.

• Ouça clicando aqui.

• Negacionismo Científico na Pandemia.

• Ouça clicando aqui.

• Vacina contra o novo coronavírus.

• Ouça clicando aqui.

https://www.instagram.com/p/CDSAoaFnodB/
https://www.instagram.com/p/CFflBBmnyRJ/
https://www.instagram.com/p/CCFFowiD6c_/


DADOS RELEVANTES

As três lives com maior número de pessoas alcançadas foram:

1. Vacinas contra a Covid-19

2. “Novo normal”: diálogos sobre a pandemia

3. Vulnerabilidades Sociais LGBT durante a pandemia

As três lives com maior número de visualizações foram:

1. Vacinas contra a Covid-19

2. “Novo normal”: diálogos sobre a pandemia

3. Fake News durante a pandemia

Percebe-se que temas atuais, que estão sendo noticiados

continuamente, têm forte poder atrator para o público. É

importante destacar que as lives continuam sendo visualizadas

mesmo muito após a transmissão e que os números continuam

se ampliando.

Além disso, o time de especialistas que têm participado das

transmissões tem garantido informações científicas e de

qualidade. Neste período, contamos com pesquisadores da

Fiocruz, da USP, do Emilio Ribas, do CRT DST/Aids SP, entre

tantos outros.

COMUNICAÇÃO POSITIVA EM NÚMEROS

PESSOAS ALCANÇADAS VIZUALIÇÕES ENGAJAMENTO

175,8mil
PESSOAS ALCANÇADAS 

114,6mil
VIZUALIZAÇÕES

5,557mil
ENGAJAMENTO

295,957ALCANCE TOTAL:                    PESSOAS
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