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Apresentação
2021 será muito importante para a

ASSOCIAÇÃO VIVA, que há mais de 20 anos
trabalha pela causa da humanização.

Com uma ampla agenda, que começa já em
outubro deste ano, a 4a edição do Fórum Viva

Humanização será multiplataforma e vai compartilhar 
conhecimento, experiências, pesquisas e estudos

com um número muito maior de pessoas.

Além do Fórum que acontecerá em abril-2021, fazem 
parte da agenda um novo portal, 10 webinars, cadernos 

de estudos e campanha de comunicação.

A pauta do VIVA HUMANIZAÇÃO vai
mostrar que a prática de ações ligadas

à humanização da saúde, inclusão, 
educação e cultura estão ao 

alcance de todos.



Cidadãos
ligados às áreas
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da saúde

Público-alvo
Serão impactados 
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Quem somos
Viva e Deixe Viver é uma associação

sem fins lucrativos, não governamental, 
certificada pelo Ministério da Justiça como

OSC - Organização da Sociedade Civil - conforme
Lei nº 9790 de 23/03/1999.

Foi criada em agosto de 1997 e é formada
por voluntários – em sua maioria contadores de 

histórias – que prestam seu serviço gratuitamente e 
nos termos da Lei Federal no 9608, de 18.02.1998.

Em 2019 a VIVA contou com o apoio de 1.240 
voluntários pelo Brasil, sendo 1.077 contadores

e 163 fazedores de histórias, que 
atuaram na gestão e administração

das atividades

São Paulo
Capital

31
hospitais

Mogi
Guaçu

1
hospital

Taboão
da Serra

1
hospital

Mogi
Mirim

1
hospital

ABC

3
hospitais

Marília

4
hospitais

Arujá

1
hospital

Baixada
Santista

1
hospital

Guarulhos

1
hospital

Litoral
Norte

1
hospital

Osasco

1
hospital

Porto
Alegre

5
hospitais

Barueri

1
hospital

Recife

6
hospitais Jundiaí

1
hospital

Rio de
Janeiro

20
hospitais

Limeira

1
hospital

Salvador

4
hospitais



Quem 
somos

As atividades da Viva já 
impactaram mais de

2,6
milhões

de pessoas, sendo 

218.430
em 2019

2018

2017

2019

Total de 
impactados

Total de
profissionais
impactados

Total de
acompanhantes 

impactados

Total de
atuações

25.707

25.619

96.087

14.595

17.406

16.237

223.745

218.430

238.686

28.020

94.854

Total de
crianças 

impactadas

Total de
horas

doadas

102.039

62.693

97.869

109.854

109.039

133.848

101.627



Calendário 
2020-2021

Resumo

Projeto de 
Patrocínio

Engajamento
de Marca

Cross Mídia
Cross Content 

Período: 
agosto-2020 a 

dezembro-2021, 
em diversas 

plataformas e 
pontos de contato 

com o público

Campanha
Redes
sociais

Facebook
Instagram

Twitter
Youtube
Linkedin

Portais Viva Portal
Viva

Humanização
Lançamento em 

Agosto-2020

Palestras
in company

on line ou 
presenciais

Transmissões 
10 webinars

Fórum
com

transmissão

Cadernos
3 edições 

(Conteúdo do 
Fórum)

Agosto de 
2020 a 

Dezembro 
de 2021

Abril de 2021 Agosto e 
Setembro de 

2021

Maio, Junho e 
Julho de 2021

Janeiro a 
Dezembro de 

2021
(exceto Abril)

A partir de 
Agosto de 2020

Descrição

A campanha terá 
como tema central 

a Humanização
da saúde, a 

importância
do trabalho 

voluntário e os 
benefícios para

a sociedade.

Profissionais de 
Pedagogia, 

Enfermagem, 
Nutrição, Medicina, 
Psicologia, Gestão 

e Marketing 
discutem temas 
relacionados à 
Humanização.

Diretores da VIVA 
e/ou convidados 
especialistas no 

tema Humanização 
estarão disponíveis 
para palestrasnos 
meses de Agosto 

ou Setembro
de 2021.

Serão publicados 
em Maio, Junho e 

Julho de 2021. 
Resumos e artigos 

sobre os temas 
apresentados no 

Fórum

Temas: 
Humanização - 
novos tempos, 
novos desafios, 

Fórum de 
Humanização

20 anos.

No Portal 
vivahumanizacao.
org.br estarão os 

vídeos, artigos, 
pesquisas e todas 

as informações 
relevantes sobre

o tema.



Cota
única

Assinatura em 
todas as peças 
da campanha, 

de Agosto
de 2020 a 
Dezembro

de 2021

Speech de 3 
minutos na 

abertura
+

Assinatura na 
transmissão

+
Abertura e 

encerramento

2 palestrasAssinatura na 
versão digital

+
1.000 exemplares 
impressos de cada 

caderno (total 
3.000 cadernos)

Assinatura em 
todas as 

transmissões
(abertura e 

encerramento)

Assinatura no 
portal, de agosto 

de 2020 a 
Dezembro

de 2021

Assinatura em 
todas as peças 
da campanha, 

de Agosto
de 2020 a 
Dezembro

de 2021

Speech de 1 
minutos na 

abertura
+

Assinatura na 
transmissão

+
Abertura e 

encerramento

1 palestra
(total 3 palestras)T

Assinatura na 
versão digital

+
500 exemplares 

impressos de cada 
caderno (total 

1.500 exemplares 
para cada 

patrocinador)

Assinatura em 
todas as 

transmissões
(abertura e 

encerramento)

Assinatura no 
portal, de agosto 

de 2020 a 
Dezembro

de 2021

Cota
master

(1)

Cota
simples

(3)

Assinatura em 
todas as peças 
da campanha, 

de Agosto
de 2020 a 
Dezembro

de 2021

Speech de 2 
minutos na 

abertura
+

Assinatura na 
transmissão

+
Abertura e 

encerramento

2 palestrasAssinatura na 
versão digital

+
1.000 exemplares 
impressos de cada 

caderno (total 
3.000 cadernos)

Assinatura em 
todas as 

transmissões
(abertura e 

encerramento)

Assinatura no 
portal, de agosto 

de 2020 a 
Dezembro

de 2021

Cotas de 
participação
(3 ou mais)

Assinatura em 
todas as peças 
da campanha, 
no período de 
Março, Abril e 
Maio de 2021

Não tem Não temAssinatura em 
todas as 

transmissões

Assinatura no 
portal, no período 
de Março, Abril e 

Maio de 2021

Assinatura no 
portal, no período 
de Março, Abril e 

Maio de 2021

Entregas

Cotas e 
valores

Campanha
Redes
sociais

Facebook
Instagram

Twitter
Youtube
Linkedin

Portais Viva Portal
Viva

Humanização
Lançamento em 

Agosto-2020

Palestras
in company

on line ou 
presenciais

Transmissões 
10 webinars

Fórum
com

transmissão

Cadernos
3 edições 

(Conteúdo do 
Fórum)

Cota única
RS 300.000,00

Cota master
(1)

RS 120.000,00

Cotas simples
(3)

RS 80.000,00

Cotas de
participação
(3 ou mais)
RS 15.000,00


