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Resumo 
 

Este relatório detalha as atividades que o S.A.S. Brasil (Saúde e Alegria nos 

Sertões Brasil) realizou no ano de 2016 (entre Abril de 2016 e Abril de 2017). 

 

Várias atividades nas áreas da saúde, cultura e sustentabilidade, comuns ao 

portfólio de atuação do projeto, levadas por uma equipe multidisciplinar, foram 

realizadas nesse período. Surgiram ainda, inovações dentro de projetos já existentes e 

o surgimento de novos que foram sendo testados e somados ao longo das ações 

S.A.S., sempre buscando eficiência e melhora na qualidade do projeto como um todo. 

 

Os destaques do ano foram o uso do Teste Cobas®  (Roche) nas pré 

expedições do Projeto Anariá, na luta e foco do S.A.S. em prevenir e resolver casos 

de câncer de colo de útero e HPV; não menos importante, foi a parceria com a 

Renovatio, que fortaleceu o Projeto Ver Magia, ao possibilitar a entrega de óculos na 

hora para pacientes que precisavam. Tudo isso contou com uma nova estrutura, com o 

dobro do tamanho do container usado em 2015! 

 

O impacto das ações do S.A.S. Brasil não transforma apenas ao espaço da 

comunidade e seus moradores, mas também cada pessoa de equipe formada nas 

expedições. Fica cada vez mais claro o potencial de transformação do projeto por onde 

ele passa e continuamos zelando pelo aumento da qualidade das ações realizadas e 

profissionais que fazem tudo isso acontecer. Além disso, notamos uma crescente busca 

do projeto por instituições de ensino que querem associar a vivência de uma expedição 

S.A.S. como parte da formação dos alunos. 
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1. Apresentação 
G 

O S.A.S. Brasil (Saúde e Alegria nos Sertões Brasil) nasceu em 2013 como uma 

ação social voluntária do Rally dos Sertões (grande evento da modalidade off-road), 

com o intuito de oferecer programação de saúde, cultura e sustentabilidade às populações 

isoladas, buscando melhorar a qualidade de vida de comunidades do nosso país. 

 

O foco das intervenções é realizar ações de alta qualidade, curto prazo e alto 

impacto, engajando comunidades selecionadas a partir dos seguintes critérios: dificuldade 

de acesso, baixo IDH (até 0,699) e pouca infraestrutura nas áreas que o projeto abrange. 

 

Viabilizado através de um site de financiamento coletivo no primeiro ano de ação, o 

projeto ganhou visibilidade e autonomia e a partir de 2014 fortaleceu vínculos e contou 

com uma nova gama de patrocinadores (com destaque para a Roche), parceiros e 

apoiadores, tornando possível a ampliação de sua estrutura e do número de pessoas 

envolvidas.  

 

Hoje, o S.A.S. dispõe de dois veículos off-road, dois containers adaptados para as 

necessidades do projeto, equipamento completo de projeção audiovisual, cama elástica, 

piscina de bolinhas, além de contar com uma equipe de profissionais multidisciplinar.. 
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2. Objetivos do projeto 
 

 

 1. Fortalecer a atuação colaborativa, através de uma equipe multiprofissional. 

 

2. Revelar os melhores talentos da equipe e da própria comunidade em prol de um 

desenvolvimento pessoal e coletivo. 

 

3. Promover ações de qualidade, curto prazo e impacto duradouro que fazem sentido à 

comunidade. 

 

4. Aprimorar novos projetos . 

 

5. Transformar a realidade das comunidades visitadas, levando informações e 

tecnologias que gerem impactos positivos. 

Foto: Marcos Credie 



3. Principais metas traçadas para 2016 
 

 

Meta 1. Diversificar o tipo de exames e procedimentos médicos realizados.  

 

Meta 2. Criar parcerias com faculdades de medicina para que os alunos tenham a 

experiência de participar das expedições. 

 

Meta 3. Consolidar as parcerias já existentes com empresas patrocinadoras e conseguir 

novos apoiadores. 

 

Meta 4. Criar produtos e serviços a partir da experiência da expedição que gerem outra 

fonte de recursos financeiros para o S.A.S. Brasil. 

 

Meta 5. Ser selecionado por um edital. 
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Tenho orgulho de ter integrado o time 

S.A.S. para promover saúde e alegria a 

comunidades do sertão nordestino. 

Agradeço a todos pela recepção e 

amizade. 

O projeto inspira a todos por sua 

força, valores e crenças!”  

“ 

Roberto Akiau, advogado e gestor ambiental,  

foi voluntário do S.A.S. Brasil via Triumph Experience 
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4. 2016 
 

O ano de 2016 foi marcado pelo estreitamento do relacionamento do S.A.S. Brasil 

com vários patrocinadores, parceiros e apoiadores antigos e a consolidação de novos. 

Esse cenário possibilitou a melhora qualitativa e quantitativa do projeto, incluindo a criação 

e/ou inclusão de novos procedimentos dentro de algumas ações. 

 

Foram 5.180 pessoas impactadas em mais de 14.000 km rodados nos 27 dias de 

estrada em 7 Estados brasileiros (5 atendidos), nas quais o projeto estacionou sua 

estrutura em 7 das 8 cidades por onde esteve nas três expedições de 2016: Expedição 

Castelhanos 4 , Rally dos Sertões e Nordeste 2017, além do evento Dia da Cidadania 

SulAmérica. 

 

A utilização do Teste Cobas®  da principal patrocinadora, a Roche, foi um elemento 

crucial para o cumprimento da primeira meta do S.A.S. Brasil: diversificar exames e 

procedimentos médicos, além da terceira meta, com a consolidação  da parceria com a 

mesma mais um ano.  

 

O teste foi usado no Projeto Anariá - Saúde Integral da Mulher. Ele abriga um 

mutirão de HPV, que é de extrema relevância por conta da gravidade do Câncer de Colo 

de Útero e a alta incidência na sociedade brasileira. Existe uma dificuldade de acesso ao 

exame, que é somada ao tempo longo de leitura e de início de tratamento quando 

necessário. Com o propósito de garantir que mais mulheres façam o exame, e que tenham 

acesso ao resultado mais rapidamente, o S.A.S. iniciou uma parceria com a Roche para 

ter acesso aos kits de coleta do exame. Mulheres com testes negativos ficam liberadas 

por 5 anos, de forma que as prefeituras ficam possibilitadas de focar a atenção às 

pacientes de maior risco. 

Foto: Maria Augusta Souza 



A ação do S.A.S. Brasil com o uso dos testes Cobas foi, sem dúvidas, uma das 

intervenções de maior impacto do projeto nesses 4 anos de atuação. No total, foram 

atendidas mais de 900 pacientes das quais 743 tiveram amostras coletadas (30 a 65 

anos) e enviadas para leitura, 42 tiveram resultados positivos para HPV sendo 10 

delas diagnosticada com os subtipos 16 e 18, de alto risco para o desenvolvimento de 

câncer de colo de útero. Dessas, 8 foram submetidas a colposcopia e tratamento com 

exérese de lesões percursoras e apenas uma teve diagnóstico de lesão avançada com 

necessidade de encaminhamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa ação reforça o impacto do rastreamento organizado como estratégia de 

prevenção de uma doença extremamente séria e que pode ser facilmente diagnosticada e 

tratada nos seus estágios iniciais. 

 

De maneira geral, percebeu-se a necessidade de orientação quanto ao significado do 

resultado positivo, que se não for bem esclarecido pode gerar ansiedade em pacientes e 

na equipe da saúde da família. Um aspecto de extrema relevância foi a aceitação, por 

parte das pacientes, da realização do teste, uma vez que poderiam passar até 5 anos sem 

a preocupação com o câncer de colo uterino. Em todos os atendimentos as pacientes 

foram orientadas que a coleta e negatividade do exame não significava que não deveriam 

visitar o ginecologista com a regularidade mínima anual. 
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foram orientadas que a coleta e negatividade do exame não significava que não deveriam 

visitar o ginecologista com a regularidade mínima anual.  

 

Somando às novidades do Projeto Anariá, que recebeu esse nome em homenagem 

à Anariá Recchia (1983 – 2016) – mulher, ativista e guerreira, que sempre acreditou na 

valorização das mulheres e na força feminina – tivemos a implementação da pré 

expedição para a coleta dos testes, em parceria com as prefeituras, sendo que 

Ilhabela/SP (na quarta expedição em Castelhanos) e Cavalcante/GO (no Rally dos 

Sertões), foram as pioneiras do piloto pré expedição, junto com a equipe S.A.S., enquanto 

Aparecida/PB e Milagres/CE (na expedição no Nordeste em 2017), o fizeram sob 

orientações à distância. Ainda: firmamos parceria com o Hospital de Câncer de Barretos 

para a leitura desses exames. 

 

O Projeto Anariá tem atualmente um nível de excelência e abrange desde a 

prevenção, com testes e palestras educativas (com material completo – cartilhas e 

questionário online – de mais uma parceira nova, a Clínica Pinotti), até a operação (ou 

encaminhamento cirúrgico) das pacientes com resultado positivo para o teste. 

 

Outro projeto consolidado que trouxe parcerias de peso ao S.A.S. foi o Ver Magia. 

Multidisciplinar, o projeto envolve as áreas da saúde e cultura, aliando os atendimentos 

oftalmológicos à exibição de uma sessão de cinema no final do dia de ação. A parceria 

com a ONG Renovatio proporcionou o aumento do impacto do projeto, uma vez que 

possibilitou a entrega dos óculos àqueles que precisam logo após o atendimento médico. 

Foto: André Toueg 



8 

Os projetos Anariá e Ver Magia inauguraram o novo container adaptado no Rally dos 

Sertões, sendo o quarto ano de parceria com a Dunas. Agora com 12 metros, a estrutura 

tem 3 consultórios médicos, sala para triagem/espera/cadastro de pacientes, além de 

muito mais espaço para organizar os materiais do S.A.S. 

 

A capacitação de profissionais de saúde para o atendimento em nosso país é 

deficiente. Tendo isso em vista, o S.A.S. reforçou e deseja ampliar a atuação em 

educação na área de capacitação em urgência e emergência através do Projeto ProEu, 

através de palestras e cursos ministrados pela médica emergencista Adriana Mallet. Essa 

atividade já acontece desde 2015, no Rally da Solidariedade. 

 

 A importância de levar uma capacitação de qualidade para os profissionais da saúde 

e professores que não tem acesso a cursos de reciclagem nessa área é que eles mesmos 

acabam sendo responsáveis pelos atendimentos de urgência e emergência em suas 

cidades, já que a grande maioria não conta com postos de SAMU e Corpo de Bombeiros. 

 

Todos os atendimentos e atividades do S.A.S. ficaram mais organizadas a partir do 

Rally dos Sertões 2016, quando implementamos os prontuários médicos eletrônicos, 

melhorando e tornando mais eficiente o processo de triagem, atendimentos e a resposta 

dos diagnósticos e encaminhamentos junto às prefeituras. 

Foto: Thaís Moura 



Prontuários médicos digitais: um avanço em 

atendimento de qualidade. 



Foto: Márton Pederneiras 

Outras parcerias não menos importantes, foram: Triumph Experience, Acupuntura 

Urbana e Teatro Passajero, todos eles presentes na Expedição Castelhanos 4, somando 

forças para aumentar o grau de interação e desenvolvimento da equipe entre os membros 

da própria equipe e destes com as comunidades.  

 

Além disso, a Triumph Experience trabalha o conceito de Turismo Social, onde 

motociclistas da marca têm uma experiência  de voluntariado dentro de uma viagem pelo 

Brasil, gerando um impacto social positivo por onde passa. Nesse processo, além de 

beneficiar as comunidades abordadas, o participante passa por uma transformação 

pessoal através da experiência social e da emoção. 

 

Seguindo o conceito de vivenciar situações reais, algumas instituições de ensino, 

entre elas, a Faculdade de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

(USCS) têm procurado o S.A.S. Brasil tanto para estudá-lo quanto para firmar futuras 

parcerias, onde estudantes de medicina (entre outros) poderão embarcar nas expedições 

S.A.S. como parte da formação acadêmica. 
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Castelhanos/SP – 2 a 05/06 

14.299 km percorridos 

5 Estados atendidos 
São Paulo, Goiás, Tocantins, Paraíba e Ceará 
 

7 cidades atendidas: 
Castelhanos/SP,  São Paulo/SP, 
Cavalcante/GO, Natividade/TO, Ponte 
Alta/TO, Aparecida/PB e Milagres/CE 
 

17 dias de atendimentos 
 

27 dias de estrada 
 

Alcance 
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Aparecida/PB – 1 e 02/03 

Milagres/CE – 4 e 05/03 

2016 

São Paulo 

Campinas 

Juazeiro do Norte 

Milagres 

Aparecida 

São Paulo/SP – 21/08 

Castelhanos 4: 

Dia da Cidadania SulAmérica: 

Nordeste 2017: 

Rally dos Sertões: 

Cavalcante/GO – 4 a 08/08  
e 4 e 05/09 

Natividade/TO – 07/09 

Ponte Alta/TO – 09/09 

Goiânia 

Cavalcante 

Ponte Alta 

Natividade 

Palmas 

Ilhabela 



Foto: Márton Pederneiras 
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O trabalho do S.A.S. Brasil 

junto à Castelhanos teve 

impacto muito positivo na 

comunidade. Destaco: o 

estímulo de atividades de 

saúde, alegria e 

sustentabilidade às crianças, 

que são elementos 

multiplicadores de 

conhecimento dentro da 

comunidade, pelo espírito de 

mudança ainda moldável; e a 

devolução da autoestima às 

mulheres, pois pela primeira 

vez elas foram tratadas com 

dignidade e respeito. Sem um 

posto de saúde na 

comunidade, a maioria delas 

desistia dos exames pela 

dificuldade de acesso à cidade 

de Ilhabela. Desta vez elas 

tiveram até momentos de 

descontração na sala de 

espera, onde a equipe S.A.S. 

fez toda a diferença.”  

“ 

Carolina Dias, intermediadora S.A.S.-comunidade 

da Baía de Castelhanos 
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Em 2016 foram 3 expedições e um evento, assim descritos: 

 

Expedição Castelhanos 4: Foi a quarta visita do grupo à comunidade, agora com 

duração de 4 dias (2 a 05 de Junho), com o intuito de dar continuidade ao trabalho iniciado 

em 2015 e incentivar o desenvolvimento pleno da comunidade. Para tanto, enxergamos a 

necessidade de focarmos nossos esforços nos próprios moradores. 

 

Dia da Ciadania SulAmérica: Foi dia 21 de Agosto, entre 10h e 18h junto à 

comunidade do entorno do bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Foi o segundo 

ano consecutivo de parceria com a realizadora do evento, SulAmérica. 

 

Expedição Rally dos Sertões: Esse foi o quarto ano em que o projeto participou 

como a Ação Social Oficial do Rally dos Sertões, em parceria com a Dunas, organizadora 

do evento. Rodamos mais de 7.800 km rumo às comunidades de Cavalcante/GO, 

Natividade/TO e Ponte Alta/TO, entre os dias 3 e 10 de Setembro, durante a 24ª edição do 

Rally dos Sertões. Esse ano teve um diferencial: uma pré expedição para triagem de 

pacientes, que aconteceu entre os dias 5 e 8 de Agosto. 

 

Expedição Nordeste 2017: Entre os dias 28 de Fevereiro e 5 de Março, 

percorremos 5.548 km rumo às comunidades de Aparecida/PB e Milagres/CE, durante a 

Expedição Nordeste 2017, expedição que fecha o calendário de ações de 2016. 

 

Foi a segunda visita à comunidade de Milagres e tivemos um retorno muito grande e 

positivo da população: mais uma vez bem recebidos, muitos se lembravam da equipe e 

ressaltaram muito do legado deixado pela passagem do projeto em 2015. 

Foto: Márton Pederneiras 



Investimento  
per capita 

r$ 47,87/Km rodado 

r$ 1.241,60/voluntário 
r$ 34,64/pessoa impactada 

Infraestrutura* 

Veículos  

TR4, Savana, L200,  ASX, 8 motos 
 

2 Containers – 6 e 12 metros 

6 consultórios (ambos utilizados 

para oftalmologia) 
 

mobiliário para consultórios 
 

2 banheiros 
 

central de esterilização 
 

ar condicionado 
 

tela de cinema 
 

Mais  

computadores + roteador (para 

prontuários elerônicos) 
 

cama elástica e piscina de 

bolinhas 

Multi e  

Interdisciplinares  
 

de todo território do Brasil,  

reúnem suas melhores  

habilidades nas áreas de 

Saúde, Alegria e 

Sustentabilidade, sempre 

trabalhando em equipe 

96 Voluntários 

5 patrocinadores 
 

115 apoios e parceiros 
 

+ de 30 notas na mídia 

2017 

* Compila bens S.A.S. somados com materiais e 
equipamentos de parceiros 

Uso dos Recursos* 

............................   Saúde 
 

 

............................   Alegria 
 

 

............................   Sustentabilidade e Outros** 
 
 

............................   Logística 
 
 
 

............................   Estrutura 

 

* Porcentagem baseada no recurso total arrecadado/gasto  
 

** outros inclui gastos com sustentabilidade, marketing e recompensas 

21,5%  

8%  

16,4%  

37%  

17,1%  
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As atividades desenvolvidas, de forma resumida, foram: 

 

Saúde: 

 

 Triagens médicas (ginecologista, oftalmologista, mutirão de câncer de pele); 

 

 Projeto Anariá: 

- Ginecologista; 

- Cirurgias precursoras de câncer de colo de útero (pacientes pré triados); 

- Palestra Saúde da Mulher, com sorteio de sabonetes íntimos e distribuição de 

preservativos e Cartilhas Pinotti; 

- Cuidado e valorização da beleza da mulher, com distribuição de kits de maquiagem. 

 

 Projeto Ver Magia: 

- Oftalmologista com entrega dos óculos e acompanhamento a distância dos casos de 

ambliopia; 

- Cinema. 

 

 Mutirão de Câncer de Pele: 

- Cirurgias para biópsia de câncer de pele (para paciente pré triados). 

 

  Palestra higiene bucal para as crianças, com “aulão” de escovação e distribuição de 

kits odontológicos; 

  Atendimento Otorrinolaringologista; 

 Vermifugação das Crianças (super-fórmula); 

Projeto ProEU – Projeto Educação em Urgências: Capacitação e palestras em 

primeiros socorros para a equipe de saúde e professores local. 

 

Foto: Márton Pederneiras 
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Alegria: 

 

 Cinema; 

 Teatro; 

 Super-fórmula; 

 Troca de histórias com os moradore das comunidades; 

 Atividades recreativas: slackline, cama elástica, piscina de bolinhas e “raquete”; 

 Atividades artísticas: pinturas, desenhos, painéis coletivos. 

 

 

Sustentabilidade: 

 

  Doação de livros par a biblioteca comunitária “Ondas do Saber” para a comunidade de 

Castelhanos; 

 Distribuição de placas com mensagens de proteção e respeito a natureza e a 

comunidade de Castelhanos; 

 Atividade educacional para crianças com o tema do lixo; 

Oficina de brinquedos, reutilizando materiais recicláveis. 

Foto: Márton Pederneiras 



Projeto Ver Magia 
(Oftalmologia) 

Foco em crianças em idade escolar 

646 pacientes triados  
 

598 atendimentos oftalmológicos 
 

203 óculos entregues  
 

42 óculos encaminhados 
 

4 pacientes programa ambliopia 

(acompanhamento à distância) 

Projeto Anariá 
(Ginecologia e Saúde da Mulher) 

396 atendimentos ginecológicos 
 

743 testes Cobas para prevenção e 

detecção de HPV 
 

38 biópsias e cirurgias precursoras de 

câncer de colo de útero 
 

221 mulheres participantes da palestra 

sobre Saúde da Mulher 

Informação, tecnologia e atividades nas áreas de Saúde, Alegria 
(esporte,  cultura e lazer) e Sustentabilidade 

5.180 pessoas impactadas 

Impacto 

2.023 atendimentos médicos  

135 capacitações em Urgência e 

Emergência, entre médicos, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e condutores de 

ambulância 
 

56 participantes da palestra em Urgência e 

Emergência para professores 
 

31 participantes atividades educacionais 

E muito mais 

605 doses de albendazol 
 

1.400 participantes das palestras 

Odontológicas e kits odontológicos 

distribuídos 

+ de 1.100 espectadores do Cinema 
 

1.345 participantes de atividades 

recreativas (entre pintura, slackline e 

pula-pula) 

Nordeste 2017 

Mutirão de Câncer de Pele 
(Triagem e cirurgia) 

116 pacientes triados para lesões de 

pele 
 

31 cirurgias de retirada de lesões 

suspeitas 
 

56 biópsias 



Foto: Márton Pederneiras 

Já estou com saudades da equipe e do 

trabalho! 

Foi uma experiência transformadora 

com gente incrível! 

Precisava disso na minha vida todos os 

dias!”  

“ 

Gabriel Toueg, jornalista e voluntário S.A.S. Brasil 
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Foto: Thaís Moura 



Foto: Paula Grangeiro 

Chuva de alegria 

no sertão” 
“ 
Matéria no NOVO Jornal (Natal/RN), escrita pelos 

voluntários Marina de Lima Cardoso e Luan Xavier Sales, 

que participaram da Expedição Nordeste 2017 



Foto: Marcos Credie 
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5. Balanço financeiro 
 

O balanço financeiro do S.A.S. Brasil referente ao ano de 2016 está resumido na 

tabela a seguir: 
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Foto: Maria Augusta Souza 

1,6% 

2,1% 



38 

6. Desafios e lições aprendidas 
 

A  cada ano novos aprendizados trazem à equipe de coordenação do S.A.S. Brasil a 

capacidade de mitigar riscos e ampliar o impacto de suas ações. 

 

Com a importante meta de diversificar sua capacidade de atendimento, gerar 

parcerias de valor para as comunidades atendidas e gerar legado verdadeiro aos 

municípios, os Projetos Anariá e o Ver Magia surgem e se materializam consolidando o 

S.A.S. Brasil em seus 4 anos de atividades. 

 

Alguns aspectos essenciais percebidos foram a necessidade de estreitamento da 

relação com lideranças locais para um trabalho de triagem eficaz. Foram testadas 

diferentes abordagens com orientações via Skype e presencial, o que demonstrou o 

impacto positivo que uma visita prévia gera para as ações nas comunidades atendidas. 

 

Além disso, 2016 foi um ano essencial com o estabelecimento de parcerias com 

organizações que impactaram definitivamente a qualidade das intervenções realizadas. 

Destaque para as parceiras com o Hospital do Câncer de Barretos e a Renovatio. 

 

Foto: Márton Pederneiras 
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7. Próximos passos 
 

Entre as metas traçadas para a organização, entendemos que a aproximação do 

projeto com a área da educação contribuindo para a formação de jovens e adultos foi 

talvez a que menos resultou em atividades concretas. Isso faz dessa, a principal meta 

para o ano de 2017.  

 

Para a equipe S.A.S., utilizar as expedições para promover o engajamentos social e 

sensibilização de público jovem através do envolvimento destes em um modelo de 

educação baseada em projetos torna-se prioridade para o novo ciclo que se inicia.  

 

A consolidação de parcerias e a ampliação da rede de apoiadores através de um 

departamento de captação e relações institucionais exclusivo também norteará o 

desenvolvimentos das atividades no ano de 2017. 
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2016 foi um ano de investir forças para 

melhorar ainda mais a qualidade e 

excelência de nossas ações, através do 

aprimoramento e aumento tanto e 

estrutura quando em planejamento e 

busca de parcerias. 

O resultado foi a consolidação de dois 

projetos, Ver Magia e Anariá, ambos com 

etapas de triagem, atendimento e 

encaminhamentos (quando necessários). 

O impacto e legado desses projetos é 

enorme, uma vez que são projetos 

resolutivos para os pacientes e para as 

prefeituras, que podem focar nos 

pacientes que necessitam de atenção e 

acompanhamento mais específicos. 

Por fim, entendemos que o engajamento 

prévio das cidades é essencial para 

amplificar a nossa capacidade de atuar 

junto a essas populações. A organização 

está mais madura e os processos já não 

nos trazem tantos desafios. 

Continuaremos a construir esse trabalho 

com amor e dedicação e, como nova 

meta, queremos aumentar a equipe.”  

“ 

Adriana Mallet, médica e coordenadora geral do S.A.S. Brasil 

Paula Grangeiro, artista plástica e diretora administrativa do S.A.S. Brasil 

Sabine Bolonhini, educadora física e coordenadora da alegria do S.A.S. Brasil  
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