
Como fazer retransmissão do lançamento 
O BRASIL PRECISA DO SUS 

 
 
 
Link de transmissão do ato pela TV Abrasco - 
 https://www.youtube.com/watch?v=LNKQKPOHzmg 
 
 Ferramenta de acesso aberto: OBS: https://obsproject.com/pt-br/ 
 
Para multiplicar esta ação, basta um computador ou notebook. Recomendamos trabalhar           
em dois navegadores (browsers) diferentes para melhor identificar o que está acontecendo            
em um e no outro.  
 
São dois campos de atuação: um no youtube (ou na plataforma de sua preferência) e o                
outro no programa OBS. Esse texto vai tratar de retransmissão de lançamento da             
campanha O Brasil Precisa do SUS, na terça, dia 15, às 14 horas, para o Youtube  

1. Preparação: 

Configuração do Youtube: 
 

1) Vá no Youtube Studio do seu canal (https://studio.youtube.com/) e clique no ícones 
para fazer transmissão ao vivo no canto superior direito em cima da aba de notícias. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LNKQKPOHzmg
https://obsproject.com/pt-br/
https://studio.youtube.com/


2)  Clique em Programar Transmissão também no canto superior direito: 

 
3) Quando começar a usar a ferramenta, você vai ter a opção de reaproveitar as 

configurações (poupando trabalho) ou criar nova: 

 
4) Preencha de acordo com as necessidades: 



 
5) Ao clicar na transmissão que você programou, vai aparecer a tela abaixo:: 

 
 

Configuração do software: 
6) Baixe o programa OBS (Open Broadcast Software) no endereço: 

https://obsproject.com/pt-br/ 
7) Instale o programa. Há um guia rápido e um guia geral que podem te ajudar a se 

orientar 
8) Abra o software. Você vai ver a tela que deve ser sua fonte de retransmissão. No 

meu caso, está mostrando o browser Firefox com a página da TV Abrasco: 

https://obsproject.com/pt-br/
https://obsproject.com/wiki/OBS-Studio-Quickstart
https://obsproject.com/wiki/OBS-Studio-Overview
https://youtu.be/LNKQKPOHzmg


 
9) Em Fontes (destacado em vermelho) você clica no sinal de + e procura por Captura 

de Tela 

 
10) Nessa seção Mixer de Áudio mostra o som do vídeo que você vai retransmitir. Se 

tiver ruído, pode mudar a sensibilidade no controle. Faço a retransmissão com um 
fone de ouvido conectado ao computador pra evitar qualquer interferência externa 
de som (mas nunca testei fazer sem o fone conectado).  



 
11) Vá em Controle > Configurações 

 
12) Em Configurações > Transmissão, coloca a chave de transmissão que aparece no 

item 5) 



 
13) Clique em Aplicar, no canto inferior direito. Às vezes esse botão não aparece, então 

tem que reduzir o tamanho da janela pra conseguir visualizar e clicar em Aplicar. 
Depois clica em Ok. 

14) Clique em Controle > Iniciar Transmissão. Se der certo, quando você for de volta ao 
Youtube (naquela tela do item 5) vai aparecer exatamente a tela que você quer 
retransmistir: 

 
15) A retransmissão está acontecendo do seu computador para uma “antesala” do 

Youtube. Ainda não está ao vivo. Para isso, tem que clicar em Transmitir Ao Vivo ali 
no canto superior direito. Não faça isso por enquanto.  

16)  Em Configurações Adicionais vá em Adicionar Atraso de pelo menos 30 segundos. 
Isso vai ajudar a evitar interrupções de vídeo e som no seu canal do Youtube. 
Funcionou comigo uma vez... 



 
17) Volte para o browser na qual está o link do vídeo que será retransmitido e dê play 

quando começar a transmissão. Coloque em tela cheia. 
18) Volte para a página do Youtube Studio e clique em Transmitir ao Vivo e pronto! Vai 

levar alguns segundos, mas vai começar a retransmitir.  
19) Eu costumo acompanhar o vídeo retransmitido (no caso, o vídeo que estou 

retransmitindo pelo canal de youtube do Cebes) por um celular, que deixo ao lado do 
computador pra conferir a qualidade do vídeo e os comentários. Deixo o microfone 
do celular desligado pq acho q pode atrapalhar o som do computador. 

20) Quando acabar o evento, é só clicar em Interromper a Transmissão. E só. 


