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Em 2016, Gina no Brasil falou pela primeira vez no país para as pessoas sobre a 
conscientização da mortalidade da asma, quando não tratada adequadamente.

Para evitar mortes, entre Junho e Outubro compartilhamos histórias de vida; 
desmistificamos a asma e mostramos sua pior face: 3 pessoas morrem por dia no Brasil 
devido à falta de acesso à informação, diagnóstico, medicação e cuidados pessoais com o 
tratamento. 

9,3 milhões de pessoas prestaram atenção.



Público

Falamos sobre para 03 tipos de pessoas: 

• Profissionais da área da saúde

• Público patológico 

• Público geral (pais, mães, grávidas, famílias, fumantes, etc)



Sobre vários temas relevantes:

Conscientização Mitos Tratamentos

Afinal, o que é asma? Mitos e Verdades Tratamento

Inverno x Asma Tem cura ou é uma doença crônica Parceria médico paciente

Reconhecendo os sintomas Asma não é frescura

Como identificar crises Asma e outras doenças Cotidiano e cuidados

Fumo Diferentes tipos de asma e diferenças entre doenças respiratórias Erro de diagnóstico e interrupção de tratamento

Primavera Existe prevenção? Questione seu médico

Família e asma Asma e gravidez Exames e procedimentos



(100 palavras mais faladas pela GINA no Brasil)



2,1 milhões de pessoas prestaram atenção no primeiro vídeo 

publicado, 118 mil o assistiram e 2,8 mil interagiram com o lançamento 
da campanha no Dia Nacional de Combate à Asma, que pedia apenas 
uma coisa simples:

“Queremos evitar as mortes por essa doença no Brasil. 
Compartilhe informação e ajude a salvar vidas”



Resultados

Entre Junho e Outubro, 139.086 interações em publicações 
somente no Facebook. 

• 6.540 compartilhamentos

• 2.200 comentários

• 60.447 reações (curtidas)

• 48.763 cliques

• 21.136 visualizações dos vídeos

• 5.682 fãs da página

E no Youtube:

• 37.731 visualizações dos vídeos

• 21.065 minutos exibidos 



Resultados
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Geolocalização

No começo da campanha notamos que sempre teríamos mais 
audiência no Sudeste, visto que é onde se concentra a maior parte 
da população. 

Então resolvemos investir nas regiões onde os índices de morte 
são mais altos e os de informação, mais baixos.

Resultado: Norte e Nordeste engajaram tanto quanto o Sudeste.
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