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Em 2017, o SAS Brasil completou 5 anos. 

Estamos construindo um novo visual, aumentando 

nossa presença nas redes sociais, mas com os 

mesmos ideais e a motivação de sempre, para 

seguir agindo como verdadeiros catalisadores de 

transformações positivas para o nosso Brasil.

Neste relatório anual de atividades, desnudamos o dia a dia das nossas ações e 

do envolvimento de alguns dos agentes engajados com a ONG ao longo de 2017 

— sem os quais os resultados que você verá aqui não teriam sido possíveis. 

Muito obrigado a todos os colaboradores pelo empenho e pela paixão 

dedicados ao planejamento e à realização de cada uma das expedições que 

tivemos em 2017. Muito obrigado a você, doador, pela confiança que 

depositou em nós e no nosso trabalho ao longo de todo o ano. 

A ideia de convidar os protagonistas das ações desempenhadas em 2017 pelo 

SAS Brasil teve o objetivo de aproximar quem faz de quem torna esse trabalho 

possível por meio de apoios ou de doações. Esperamos que você goste de 

conhecer mais sobre os bastidores da nossa atuação. 

Alguns dos textos deste relatório são relatos pessoais da experiência de 

impactar pessoas desconhecidas. Aí mora uma das notáveis belezas do terceiro 

setor: fazer o bem sem olhar a quem. Crianças, jovens, adultos e idosos das 

comunidades atendidas foram os grandes beneficiados nas ações do SAS Brasil 

em 2017. E que assim continue. Seguiremos sempre contando com a sua ajuda 

para não deixar nunca a poeira baixar. Até breve.
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As expedições SAS Brasil em 2017
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Introdução
Em 2017, o SAS Brasil completou seu 5º ano de estradas, de histórias, de realizações. Ao 

longo deste último ano, realizamos seis expedições para seis cidades de seis diferentes 

Estados brasileiros: Alto Garças (MT), Aparecida (PB), Aquidauana (MS), Milagres (CE), 

Santa Terezinha de Goiás (GO) e Sete Barras (SP). Foram mais de 11 mil pessoas 

impactadas em 2017 nas áreas de saúde e alegria e com as ações de sustentabilidade. 

Foi um ano de novidades: a AmigoH, braço social nas áreas de oncologia e hematologia 

da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, uniu-se aos nossos 

esforços aportando um importante patrocínio, sem o qual muito do que fizemos não teria 

sido possível. Graças a esse apoio e às firmes parcerias com a Roche Farma e com a 

Dunas Race, foi possível adquirir e montar um novo contêiner, especializado em saúde 

feminina, equipado com um novo aparelho de ultrassonografia, reafirmando o 

compromisso do projeto Anariá com a saúde e a valorização da mulher.

Também montamos um consultório oftalmológico completo, com o qual pudemos levar 

visão de qualidade a crianças de cidades carentes com o projeto Ver Magia. 

Aperfeiçoamos nosso moderno prontuário eletrônico, que agiliza o atendimento e 

permite entender quais são as carências e as deficiências na área da saúde das 

comunidades que atendemos. Em 2017, tivemos o envolvimento de 195 voluntários nas 

ações, time que cresce ano após ano e que reforça a identidade de rede do SAS Brasil. 

Outra novidade deste ano foi o investimento na área de Comunicação do projeto, 

levando as ações ao conhecimento de mais gente, por meio do nosso novo site e das 

redes sociais e atraindo a atenção da imprensa. Acesse sasbrasil.org.br e siga 

SASBrasil4x4 no Facebook e no Instagram para acompanhar nosso trabalho.
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Em uma das expedições realizadas ao longo de 2017, fizemos uma importante parceria 

com o cursinho pré-vestibular Anglo, cujos melhores alunos, muitos deles candidatos 

justamente a vagas de Medicina em faculdades brasileiras, viajaram conosco e atuaram 

como voluntários engajados, conhecendo de perto a realidade da saúde de uma das 

regiões mais pobres do Estado de São Paulo, o Vale do Ribeira. Essa iniciativa reforça a 

preocupação constante do SAS Brasil como projeto que leva educação e deixa um 

legado duradouro tanto nas cidades quanto na equipe de voluntários.

No ano de 2017 tivemos lindos e importantes reconhecimento. O prêmio “Compromisso 

com a Vida”, concedido anualmente pela Interfarma, entidade da indústria farmacêutica 

de pesquisa, foi entregue à médica Adriana Mallet, coordenadora-geral do SAS Brasil, em 

função da atuação dela à frente do projeto. Ainda este ano e também graças ao papel dela 

na ONG, Adriana foi uma das mulheres escolhidas para a campanha “Revele seu Poder - 

Mulheres Maravilha da Vida Real”, da marca de cosméticos Risqué, para uma linha de 

esmaltes cujo personagem central é a super-heroína dos quadrinhos - a campanha foi 

exibida nas redes sociais e em salas de cinema de cinco capitais brasileiras.

Introdução

Em 2017, a coordenadora-geral 
do SAS Brasil foi homenageada 

em campanha da Risqué (clique 
na imagem abaixo para assistir) e 
recebeu da Interfarma o prêmio 

“Compromisso com a Vida”

https://www.instagram.com/p/BWzQbklAzaO/?taken-by=sasbrasil4x4


O SAS Brasil já levanta poeira pelas estradas 
das cinco regiões do Brasil há meia década!



O SAS Brasil: quem 
somos e por que existimos?
Criado por um grupo de amigos em 2013, o SAS Brasil tem atuado em paralelo ao Rally 

dos Sertões, a mais tradicional competição de off road do país, como sua ação social 

oficial. A partir de 2015, o SAS Brasil passou a fazer também expedições autônomas, 

levando ações de saúde, de alegria e de sustentabilidade a comunidades carentes de locais 

isolados nas cinco regiões do Brasil. 

Nossa ideia é envolver o trabalho voluntário de profissionais multidisciplinares para 

destacar o melhor de cada um e, ao mesmo tempo, ajudar quem realmente precisa. 

Tudo isso em viagens de carro que aliam a preocupação social com o turismo e paisagens 

de tirar o fôlego pelo interior do Brasil, proporcionando um conhecimento aprofundado 

das diferentes realidades do nosso país. Vale dizer que sempre temos uma profunda 

atenção à segurança das nossas equipes nas viagens de carro.
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Os amigos que formaram a primeira 
equipe do SAS Brasil, em 2013



Como sempre, nossas expedições autônomas e as viagens que fazemos como ação 

social oficial do Rally dos Sertões reforçam nossos objetivos primordiais: 

O SAS Brasil: objetivos

1. Fortalecer a atuação colaborativa por meio de uma 
equipe profissional multidisciplinar;
 

2. Revelar os melhores talentos da equipe e das 
comunidades beneficiadas em prol de um desenvolvimento 
pessoal e coletivo;

3. Promover ações de curto prazo, alto impacto e que 
deixam um legado duradouro, que sempre façam sentido 
para as comunidades atendidas;

4. Testar constantemente novos projetos, com olhos 
sempre voltados para a inovação;

5. Transformar a realidade das comunidades, levando 
informações e tecnologias que geram impactos positivos.
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Embora o ponto alto das nossas atividades ocorra durante as expedições, nossa atuação 

não está nem de longe restrita às viagens. Na verdade, o processo de exploração e de 

compreensão das realidades locais, de contato próximo com as cidades que serão 

atendidas, de recrutamento dos melhores profissionais para os atendimentos médicos e 

odontológicos e de voluntários engajados para as diversas ações, bem como a captação 

de recursos por meio de patrocínios, editais e financiamento coletivo, começa cerca de 

seis meses antes de cada expedição e se estende ao longo de todo o ano para permitir a 

realização das atividades de alto impacto e o caráter duradouro das ações que 

promovemos em curto espaço de tempo.

O ciclo SAS Brasil

CICLO
PRÉ-AÇÃO

6 meses
1

2

3

4

Processo de exploração 
e de compreensão das 

realidades locais

Contato com as cidades 
para estabelecer parcerias 

Captação de recursos, por meio de 
patrocínios, editais e de campanhas 

de financiamento coletivo

Recrutamento de profissionais 
para atendimentos médicos e 
odontológicos e de voluntários
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1 Foram 15 voluntários no Nordeste, 76 na primeira visita a Sete Barras, cinco na expedição de triagem para o Rally 
dos Sertões, 42 durante a competição, 45 na segunda viagem ao Vale do Ribeira e 12 no retorno. O total é 
cumulativo e não desconta voluntários que tenham participado em mais de uma expedição. 
2 O número exato de pessoas impactadas nas seis expedições realizadas ao longo de 2017 foi de 11.628. Foram 
840 pessoas na primeira expedição do ano, no Nordeste, 5.122 nas duas expedições ligadas ao Rally dos Sertões 
(triagem e atendimentos) e 5.666 nas três visitas a Sete Barras (SP).  
3 Em 2016 foram impactadas 7.433 pessoas nas áreas de saúde, alegria e sustentabilidade.
4 Alguns exemplos: Rally dos Sertões deixa legado para população indígena em MS (RedeTV!), Empreendedorismo 
social leva saúde e alegria ao sertão (Portal da Unicamp), Ações sociais do Rally dos Sertões são um show à parte 
pelo interior do Brasil (Estadão), destaque de Ricardo Boechat sobre projeto Olhos Abertos (Band News FM)

As expedições do 
SAS Brasil em 2017 
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Em 2017, o SAS Brasil realizou com sucesso seis diferentes expedições, envolvendo o 

trabalho de 195 voluntários1 de um time extremamente dedicado, impactando milhares 

de pessoas em seis cidades de seis Estados brasileiros nas regiões Nordeste, Centro-Oeste 

e Sudeste. Foram 32 dias ao todo na estrada, percorrendo 14.159 km.

As expedições se dividiram em três blocos: Nordeste 2017, atendendo as populações de 

Aparecida (PB) e Milagres (CE), Rally dos Sertões 2017, com atuação em aldeias indígenas 

próximas a Aquidauana (MS) e nas cidades de Alto Garças (MT) e Santa Terezinha de Goiás 

(GO), e Vale do Ribeira, com três visitas ao município de Sete Barras (SP).

Tivemos inovações e melhorias na nossa organização, na logística e na infraestrutura, 

sempre mantendo o objetivo de realizar ações de curto prazo e de alto impacto. Como 

resultado, pudemos tocar, de uma forma ou de outra, a vida de mais de 11,6 mil pessoas2 

ao longo do ano, um número 56,4% maior do que no ano passado3. Um dos exemplos é o 

aprimoramento do prontuário eletrônico, que ajudou a agilizar os atendimentos e a 

fornecer importantes dados sobre o perfil de saúde das cidades atendidas. Outro exemplo 

é o investimento na Comunicação, que possibilitou um alcance ainda maior do projeto, 

seja por meio dos canais sociais (site e blog oficiais do SAS Brasil, perfis oficiais no 

Facebook e no Instagram), seja em aparições na imprensa4.
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O investimento na Comunicação 
ampliou nosso alcance na mídia

http://esportes.estadao.com.br/blogs/ricardo-ribeiro/acoes-sociais-do-rally-dos-sertoes-sao-um-show-a-parte-pelo-interior-do-brasil/
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6 expedições em 2017 
14.159 km percorridos5

6 Estados atendidos
CE, GO, MS, MT, PB e SP

6 cidades atendidas
Alto Garças (MT), Aparecida (PB), Aquidauana (MS),
Milagres (CE), Santa Terezinha de Goiás (GO) e Sete Barras (SP)

25 dias de atendimento

32 dias de estrada

As expedições do 
SAS Brasil no mapa

5A quilometragem leva em conta a cidade de partida da expedição, São Paulo (SP) ou Campinas (SP) conforme o 
caso. Foram 5.548 km para a expedição Nordeste, 612 km em cada uma das três expedições ao Vale do Ribeira 
e 6.775 km na soma das viagens para o Rally dos Sertões (triagem e atendimentos).

São Paulo
Campinas

Sete Barras

Santa Terezinha de GoiásAlto Garças

Aquidauana

Milagres
Aparecida

Nordeste
Rally dos Sertões
Vale do Ribeira
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O cadastro de pacientes no prontuário eletrônico desenvolvido 
pelo SAS Brasil agilizou os atendimentos e facilitou o 

levantamento de dados sobre o perfil das cidades atendidas



Um impacto importante que tivemos em 2017 foi decorrente da 

aquisição de um novo contêiner de 12 metros, adaptado com três 

consultórios médicos completos voltados exclusivamente para a 

saúde da mulher, em que foram realizados os atendimentos, exames 

e procedimentos médicos do projeto Anariá, oferecendo total 

privacidade às pacientes. O novo contêiner, utilizado em parte das 

expedições de 2017, tem ainda dois banheiros, área de cadastro e de 

triagem e espaços para esterilização e armazenamento de materiais e 

equipamentos usados nas ações. 

Na área oftalmológica, o SAS Brasil adquiriu um moderno aparelho 

autorrefrator, decisivo na triagem do projeto Ver Magia, 

identificando de forma rápida e precisa o grau de visão das crianças 

atendidas. A decisão de comprar o aparelho reforça a meta do projeto 

de alocar 50% das receitas em ativos que podem seguir sendo usados 

e revertidos em resultados médicos favoráveis nas expedições. 

O aparelho autorrefrator foi uma das 
importantes aquisições do SAS Brasil em 2017

As expedições do 
SAS Brasil: conquistas



Contêiner de saúde da mulher, construído 
exclusivamente para o projeto Anariá (ao fundo) e 
consultório ginecológico para atendimentos com 
privacidade às pacientes (nos detalhes) foi outro 
investimento certeiro do SAS Brasil em 2017



A primeira expedição realizada pelo SAS Brasil em 2017 foi até o Nordeste para visitar e 

atender duas cidades extremamente carentes da região: Aparecida (PB) e Milagres (CE), 

distantes cerca de 150 km uma da outra. Foi a segunda ação do SAS Brasil em Milagres. Em 

2015, o município cearense foi um dos oito atendidos pelo projeto durante a expedição 

Chapada do Araripe/ASAS na Estrada, que percorreu cinco Estados brasileiros. 

A estrutura da expedição, realizada durante o Carnaval 2017, em fevereiro, incluiu a 

utilização de um contêiner de seis metros adaptado com três consultórios médicos. Os 15 

voluntários envolvidos nas ações viajaram pela região em três carros, enviados de São 

Paulo em cegonhas. A equipe viajou de avião, com passagens pagas com meios próprios (à 

exceção dos organizadores da expedição, cujas viagens foram subsidiadas pelo projeto). 

Dois jornalistas de Natal (RN) se juntaram à equipe como voluntários.
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Nordeste 2017

Equipe SAS Brasil reunida na 
expedição Nordeste 2017



Perfil das cidades atendidas:
Aparecida (PB) e Milagres (CE)

                 fica no sul 
cearense, a 484 km da 
capital, Fortaleza. 
Com cerca de 28 mil 
habitantes (28.316 em 2010 e 
projeção de 28.292 para 2016) e 
IDH de 0,628 (considerado 
médio pelo PNUD)

Milagres

                 tem mortalidade 
infantil de 12,56 a cada mil 
nascidos vivos (dado de 2016)

e 3 estabelecimentos SUS 

(dado de 2009)

Localizam-se a 150 km 
uma da outra

                   fica no sertão 
paraibano, a 422 km da 
capital, João Pessoa. De 
acordo com o IBGE6, tem 
pouco menos de 8 mil 
habitantes (7.676 em 2010 e 
projeção de 8.348 para 2016) e 
IDH7 de 0,578 (considerado 
baixo pelo PNUD8)

Aparecida

                   tem mortalidade 
infantil de 16,95 a cada mil 
nascidos vivos (dado de 2016)

e 3 estabelecimentos SUS 

(dado de 2009)

Milagres Aparecida

6 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
7 IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
8 PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento)

 Aparecida Milagres



Números da expedição:
Nordeste 2017

5.548 km rodados

6 dias de estrada

2 cidades
Aparecida (PB) e Milagres (CE)

15 voluntários

1 contêiner de 6 m e 2 carros

 335
241

37

Palestras educativas sobre 
saúde da mulher

840 

pessoas 
impactadas

 317 
consultas

    + de 240 
atendimentos médicos

250 
doses

300 
crianças

70

24

71

    + de 350 participantes

98 pares de óculos de grau prescritos
e doados na hora às crianças atendidas, em 
parceria com a ONG Renovatio 

Nossa “superfórmula”!

Aulão de escovação e 
kits de higiene bucal

Reciclagem em urgência e 
emergência para profissionais 
de saúde (médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e 
condutores de ambulâncias)

350 crianças e adolescentes participaram das 
atividades recreativas (oficinas de pintura, 
pula-pula, piscina de bolinha, slackline etc.)

350 crianças participaram das oficinas de 
brinquedos com material reciclável

+ de 200 espectadores do cinema

´
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Crianças de Aparecida (PB) e Milagres (CE) se 
divertem nas atividades com muita arte, 
brincadeiras, descontração e alegria



Criança de Milagres (CE) assiste a 
palestra sobre saúde bucal, que contou 
ainda com aula de escovação de dentes



Com a parceria da ONG Renovatio, o SAS Brasil 
distribuiu 98 pares de óculos montados na hora 
para crianças e adolescentes que passaram pelos 
atendimentos oftalmológicos no projeto Ver Magia



Mulheres reunidas em palestra sobre saúde da 
mulher, do projeto Anariá, em Milagres (CE), 
durante a primeira expedição SAS Brasil em 2017



A equipe de Saúde local de Milagres (CE) recebe 
treinamento em primeiros socorros em curso de 
reciclagem oferecido por Adriana Mallet, médica 
emergencista e coordenadora geral do SAS Brasil 



Decidi ser voluntária do SAS Brasil porque achei que o projeto poderia precisar de mim. Mas 

bastou um dia para entender que era eu quem precisava estar ali, no sertão do Brasil, ouvindo 

de pessoas que nem me conheciam o quanto um sorriso ou um pouco de atenção eram 

suficientes para tornar aqueles dias mais felizes. As histórias que encontrei por lá foram 

transformadoras, profissional e pessoalmente falando. Além disso, ainda pude conhecer 

pessoas inspiradoras que não se cansam de fazer a diferença. O SAS Brasil, sem dúvidas, 

despertou o que há de melhor em mim. 

Marina Cardoso, jornalista, voluntária na expedição Nordeste 2017

“



A decisão de levar as ações do SAS Brasil para o Vale do Ribeira, a região mais carente 

do Estado de São Paulo, partiu da observação de que há por ali várias cidades com 

deficiências gritantes. Fizemos uma primeira ação em Sete Barras (um dos municípios 

mais pobres da região), com triagem oftalmo e ginecológica, em parceria com o cursinho 

pré-vestibular Anglo, cujos melhores alunos, integrantes do grupo Líder Coração de Leão, 

criaram o projeto Olhos Abertos, por meio do qual uma campanha própria de 

financiamento coletivo arrecadou fundos para apoiar as ações do projeto. 

O envolvimento dedicado dos alunos, tanto antes, na captação, como durante a expedição, 

foi decisivo para o sucesso da visita, que ocorreu entre os dias 7 e 9 de julho. Participaram 

mais de 40 alunos do cursinho, muitos dos quais buscando vagas em faculdades de 

Medicina. Ao todo, 76 voluntários participaram dessa primeira expedição. 

No retorno, para os atendimentos, no feriado de 12 de outubro, que coincidiu com o Dia 

Mundial da Visão, foram 45 voluntários — os alunos não participaram em função da 

proximidade de provas e simulados, como o Enem. Houve ainda uma terceira visita, em 15 

de novembro, na qual participaram 12 voluntários para a entrega dos óculos produzidos 

especialmente para as crianças pela marca Sagui com lentes doadas pela Oftam.
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Vale do Ribeira 1,2 e 3

Parte da equipe dos 
mais de 130 
voluntários que 
participaram das 
ações em Sete Barras



                    é uma das cidades 
mais pobres do Estado de São Paulo. 

De acordo com o IBGE9, tem 13 mil 
habitantes  (13.005 em 2010 e projeção de 

13.098 para 2016)  e IDH10 de 0,673 
(considerado médio pelo PNUD11)

Sete Barras 

A cidade tem mortalidade infantil de 

5,21 a cada mil nascidos vivos (dado de 2016)

e 3 estabelecimentos SUS (dado de 2009)

Perfil da cidade atendida:
Sete Barras

Sete Barras

Localizado no litoral sul 
paulista, na microrregião de 
Registro, a 212 km da 
capital, São Paulo

Uma curiosidade: o nome da cidade tem origem em uma lenda local segundo a qual um conquistador 
espanhol teria escondido, às margens do rio Ribeira do Iguape, sete barras de ouro, que jamais teriam 
sido encontradas. Há ainda outra explicação, segundo o IBGE: a pequena vila, que daria origem à cidade, 
está situada nas proximidades da orla do sétimo afluente do Ribeira, a contar de sua foz

9 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
10 IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)
11 PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento)



     Quando procurei o SAS 

Brasil para proporcionar uma 

experiência marcante para os 

alunos do Curso Anglo, não 

imaginava que a conexão seria 

tão forte. Meu propósito de 

levar educação e tocar o 

coração das pessoas era o 

mesmo que o deles. Com a 

Carol, uma das organizadoras e 

médicas da expedição, os 

alunos tiveram sua primeira 

aula de Medicina. Na Adriana, 

coordenadora do SAS Brasil, 

eles encontraram uma 

verdadeira heroína em quem se 

inspirar. Mas isso tudo ainda 

não nos fazia imaginar quão 

transformadora seria a 

expedição. Os alunos 

colocaram em prática os 

sonhos de suas vidas e 

redescobriram a razão da 

escolha de carreira. 

Colocaram-se a serviço de um 

bem maior. Os desafios que 

enfrentam todos os dias, da 

pressão das provas e dos 

vestibulares, ficaram pequenos 

diante da grandiosidade da 

felicidade deles.

Dalicária Alonso, analista 

de projetos do Sistema 

Anglo de Ensino

“



Números das expedições:
Sete Barras

Sete Barras foi visitada três vezes pelo SAS Brasil em 2017. Na primeira ocasião, em julho, 

para a triagem, quase 2,8 mil pessoas foram impactadas nas ações de saúde e de alegria. 

Foram triadas 1.424 crianças no projeto Ver Magia, de oftalmologia, que passariam em 

consulta em outubro para receber, conforme a necessidade, óculos de grau doados pela 

Sagui, marca que produz as armações a partir do resíduo industrial de tubos de pasta de 

dentes. Ao todo, foram realizados 581 atendimentos médicos, incluindo dezenas de 

consultas odontológicas em crianças e adultos. Na expedição, 230 doses do vermífugo 

albendazol foram dadas às crianças da cidade. Participaram das atividades educativas e de 

diversão 821 crianças. Mais de 110 mulheres assistiram às palestras de saúde feminina e 

600 crianças aprenderam a escovar os dentes corretamente.

No retorno, em outubro, foram feitos 678 atendimentos médicos, incluindo 43 consultas 

ginecológicas com realização de 19 colposcopias, 40 exames de ultrassom e 12 biópsias. 

Houve ainda 407 consultas oftalmológicas, com a prescrição de 104 pares de óculos, 

entregues em ação separada em novembro. Uma equipe de dentistas da Faculdade de 

Odontologia da USP realizou cerca de 730 procedimentos em quase 230 pacientes. Nas 

palestras de saúde feminina, participaram 65 mulheres. Catorze professores da rede pública 

assistiram aos cursos de prevenção de acidentes na infância.

A entrega dos óculos para as crianças foi feita em novembro em ação na mesma escola em 

que os atendimentos haviam sido realizados. Ao todo, 104 pares de óculos produzidos pela 

marca Sagui e doados pela Ótica City Jr., parceira do SAS Brasil na ação, foram entregues. 
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Número das expedições:
Sete Barras

1.836 km rodados

9 dias de estrada

3 visitas:
julho, outubro e novembro

113 voluntários

1 contêiner de 12 m, 21 carros 

e 2 ônibus

 224
110

37

Palestras 
educativas 
sobre saúde 
da mulher

2.800 

pessoas 
impactadas

 1.424 
consultas

    +de 900 
atendimentos médicos

230 
doses

230 
pacientes

43

71

14

    +de 1.000 
          participantes

104 pares de óculos de grau prescritos e doados às 
crianças, em parceria com a marca Sagui e a Ótica City Jr.

Nossa “superfórmula”!

730 procedimentos

600 aulas de escovação

Reciclagem em urgência e 
emergência para profissionais de 
saúde (médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e 
condutores de ambulâncias)

1.389 crianças e adolescentes participaram 
das atividades recreativas (oficinas de pintura, 
pula-pula, piscina de bolinhas, slackline etc.)

152 espectadores do cinema e do teatro

40 ultrassons

19 colposcopias

12 biópsias
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A expedição do SAS Brasil aqui em Sete Barras foi 

uma experiência incrível. Tivemos a oportunidade de 

conhecer pessoas muito boas, inteligentes e com um 

coração tão grande. Consegui ver a necessidade de 

retomar alguns projetos, como o de higiene bucal 

para crianças, principalmente da zona rural. Na área 

ginecológica, a importância de ver as mulheres 

fazendo os exames. Na oftalmologia, a ação foi 

importantíssima porque o SAS Brasil veio até o 

problema, a visão, que tem impactos nos problemas 

de aprendizagem. Isso tudo além das atividades 

educativas e das brincadeiras, a aproximação, o 

carinho e a atenção dos voluntários do SAS Brasil com 

as crianças. Sinto uma felicidade imensa ao ver 

que nosso país não está perdido, que temos 

pessoas muito boas que amam o próximo e ainda 

a simplicidade e a humildade de ouvir e entender 

as pessoas do nosso município. Só tenho que  

agradecer a vocês pela amizade, aprendizagem, 

carinho, atenção, paciência e motivação que dão.

Tânia Fudalli, secretária 

de Educação de Sete Barras (SP)

“



Criança passa por etapa de triagem 
oftalmológica do projeto Ver Magia



Criança passa por exame de acuidade 
visual do projeto Ver Magia



Criança é atendida por médica 
oftalmologista do projeto Ver Magia



No projeto Ver Magia, a ótica City Jr. doou 
104 pares de óculos de grau sustentáveis 
produzidos pela marca Sagui



Em Sete Barras, junto ao SAS Brasil, vi 

o resultado enorme que a união de 

pessoas por um mesmo propósito 

pode promover, como a realização do 

que parecia impossível. Isso ocorreu 

tanto na organização dos espaços 

quanto na recuperação do ânimo 

quando achávamos que não íamos 

atingir a população da forma como 

havíamos imaginado. Levamos alegria 

à cidade, assim como nos divertimos e 

fomos extremamente bem recibos pela 

população. Além de compreender a 

troca enorme que existe em ser 

voluntária, pude ver, na prática, o 

que alguns gestos que nos parecem 

pequenos podem significar muito 

mais a outras pessoas, o que me 

inspira a continuar nessa jornada do 

voluntariado. Principalmente ao lado 

de pessoas tão inspiradoras e 

dedicadas quanto as que conheci no 

SAS Brasil. Essa experiência renovou o 

amor e a minha humanidade, por 

vezes silenciados pela rotina 

turbulenta, além de ter me inspirado 

nos estudos e na busca pela profissão 

com que sonho.

Alice Ruhoff, aluna Anglo e 

voluntária em Sete Barras

“



No projeto Anariá, mulheres de Sete Barras participam 
de palestra sobre saúde da mulher (acima) e recebem 
pulseiras para conscientização sobre exame preventivo 
contra o câncer de mama (abaixo)



Paciente recebe orientação de médica 
ginecologista em consultório exclusivo 

do projeto Anariá em Sete Barras



Criança recebe atendimento 
odontológico oferecido por dentistas 
da Odonto/USP, em Sete Barras



Curso de prevenção de acidentes na infância 
oferecido a mães, pais e educadores



Criançada se diverte com brincadeiras 
artísticas em Sete Barras



Nunca tinha feito nada parecido. O 

contato com aquelas crianças é 

demais - cansa o corpo, mas deixa a 

alma leve. É um ‘tia’ daqui, ‘tia’ dali... 

Nunca vou esquecer o carinho do 

Adrian, da Ladyane, da Luisa, do Davi... 

E do quanto me senti moleca de novo 

com eles. Nos outros dois dias ajudei 

um pouco na fila do cadastro da 

oftalmo, o que foi bem legal pela 

proximidade com as mães. Mas o que 

mais fiz foi lavar os instrumentos dos 

dentistas e adorei, principalmente 

porque tive a chance de passar bastante 

tempo na sala com eles e dar uma 

forcinha com outras coisas. Vou levar 

pra sempre comigo a alegria e a 

inteligência do Cauê e a história da 

família que passou horas em 

atendimento e saiu de lá inteira de 

sorriso novo. Tudo isso foi lindo, mas a 

sensação mais forte que tive lá, e que 

permanece aqui dentro, é a de que 

encontrei meu lugar no mundo. 

Encontrei pessoas lindas, de onde vi sair 

só amor, e das quais não quero mais 

ficar distante. Obrigada, SAS Brasil!

Aline Saraiva, publicitária, 

voluntária na expedição 

Vale do Ribeira 2

“



Em 2017, o Rally dos Sertões chegou à sua 25ª edição, percorrendo trajetos em três 

Estados: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A tradicional competição de off road 

partiu no dia 19 de agosto do autódromo internacional de Goiânia (GO) e fez paradas em 

Goianésia (GO), Santa Terezinha de Goiás (GO), Aruanã (GO), Barra do Garças (MT), Coxim 

(MS) e Aquidauana (MS). O encerramento ocorreu em Bonito (MS) no dia 26 de agosto.

Pelo 5º ano consecutivo, o SAS Brasil foi a ação social oficial do Sertões. Seguindo os 

critérios do projeto de levar saúde, alegria e sustentabilidade a comunidades com difícil 

acesso, baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e infraestrutura deficiente de 

saúde, as cidades escolhidas para as ações foram Santa Terezinha de Goiás (GO), Alto 

Garças (MT), localizada entre Barra do Garças e Coxim, e três comunidades indígenas 

próximas a Aquidauana (MS): Limão Verde, Buritizinho e Aldeinha. Foi a primeira vez que 

o SAS Brasil atendeu populações indígenas, algo que deve se repetir em 2018.
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Rally dos Sertões
2017
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Nossa estrutura contou com dois contêineres adaptados com seis consultórios médicos 

completos, aparato de alegria, incluindo tela e equipamento de projeção do cinema 

itinerante e uma equipe dedicada de 42 voluntários, entre os quais sete médicos de 

várias especialidades e profissionais de diversas áreas. Ao todo, ao longo do período da 

competição foram mais de 5,1 mil pessoas impactadas pelo projeto. 

No Rally dos Sertões 2017 fizemos uma parceria com a ONG Por1Sorriso, cuja equipe de 

sete dentistas realizou dezenas de procedimentos odontológicos em 170 pacientes. Graças 

ao patrocínio da AmigoH, braço de oncologia e hematologia da Sociedade Beneficente 

Israelita Brasileira Albert Einstein, o projeto Anariá, de saúde e valorização da mulher, 

cresceu ao ganhar um contêiner totalmente dedicado à atenção médica feminina, 

equipado com três consultórios, aparelho de ultrassom, colposcópio e cautério.

Rally dos Sertões
2017

O SAS Brasil teve uma equipe de 42 voluntários 
durante a expedição do 25º Rally dos Sertões



O SAS Brasil impactou mais de 5,1 mil pessoas 
no Rally dos Sertões em 2017, a melhor 
campanha da ONG em cinco anos como ação 
social oficial da prova. A estrutura contou, 
dentre outros, com dois contêineres adaptados 
com consultórios médicos completos (acima), 10 
carros e quatro motos e uma equipe com 42 
profissionais multidisciplinares (abaixo)



Dança tradicional da comunidade 
indígena Limão Verde (MS), realizada 

em homenagem ao SAS Brasil



Rally dos Sertões 2017

O SAS Brasil 
compensou a 
pegada de carbono 
plantando 
124 mudas nativas 
nas cidades que 
atendeu no Sertões 
2017

Como já aconteceu em 2016, uma equipe de cinco voluntárias fez uma expedição de 

triagem, com um completo levantamento de necessidades das cidades, exames e 

procedimentos para agilizar o trabalho durante o Rally. Entre as duas expedições, foram 

quase 6,8 mil km rodados em 17 dias na estrada. Graças à uma nova parceria com o 

Grupo Hinode, fizemos uma bonita ação de higiene, distribuindo sabonetes e brindes 

doados para crianças e adolescentes, que aprenderam a importância de lavar as mãos 

corretamente, principalmente antes das refeições.

Neste ano, levamos ainda mais tecnologia aos nossos atendimentos, aperfeiçoando nosso 

prontuário eletrônico customizado, que não apenas agiliza a fila de pacientes como 

também possibilita tabular dados e entender quais são as deficiências e carências das 

cidades, que foram beneficiadas com esses dados. Ainda em 2017, concretizamos um 

sonho antigo: compensar a emissão de carbono de dez carros, quatro motos e nossas duas 

carretas, além de passagens aéreas de alguns voluntários, ao realizar o plantio de 124 

mudas nativas nas cidades, em parceria com as secretarias locais de Meio Ambiente. 



A equipe SAS Brasil atuou em parceria 
com a equipe da Secretaria de Saúde de 

Santa Terezinha de Goiás (GO) (à 
esquerda), Alto Garças (MT) (abaixo) e 

Aquidauana (MS) (na foto maior)



O SAS Brasil surgiu na minha vida de surpresa mas era exatamente o que eu precisava encontrar no 

meu caminho. A residência em ginecologia e obstetrícia é super corrida e cansativa. Muitas vezes, 

chegamos a nos questionar se estamos no caminho certo, tamanho o cansaço e a sensação de estar 

sempre devendo aquele ‘a mais’. O projeto Anariá permitiu colocar em prática aquilo que 

estudamos e viver da forma mais intensa e profunda a nossa especialidade. Meu TCC é sobre 

rastreio de câncer de colo de útero e essa experiência vivida com o SAS Brasil reforçou para mim a 

importância de continuar estudando o tema e de levar prevenção e diagnóstico precoce para todas as 

mulheres, onde quer que elas estejam.

Maitê Covas, médica ginecologista e residente do hospital Albert Einstein

“



                      tem cerca de 11 mil habitantes (10.350 em 2010 e projeção de 11.383 para 2016) e 
IDH13 de 0,701 (considerado alto pelo PNUD14) 

                                               tem 9,7 mil habitantes (10.302 em 2010 e projeção de 9.747 

para 2016) e IDH de 0,701 (considerado alto pelo PNUD)

                                                tem 6 estabelecimentos SUS (dado de 2009) e taxa de mortalidade 
infantil de 14,18 por mil nascidos 
vivos (dado de 2016). O IDH de 0,701 
da cidade não traduz a realidade das 
deficiências que tem

12 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
13 IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 
14 PNUD (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento)
15 Dados populacionais indígenas segundo 
portal terrasindigenas.org.br (fonte: Siasi/Sesai)

                       tem cerca de 47 mil habitantes (45.614 em 2010 e projeção de 47.323 para 2016) e 
IDH de 0,688 (considerado alto pelo PNUD). O SAS Brasil atuou em três comunidades indígenas 
dos povos terena localizadas a cerca de 20 minutos do município: Limão Verde (cerca de 1,8 
mil habitantes (45.614 em 2010 e projeção de 47.323 para 2016)), Buritizinho (670 habitantes) e 
Aldeinha (400 habitantes)15

Perfil das cidades atendidas:
Alto Garças, Aquidauana e Santa Terezinha de Goiás

Alto Garças

Santa Terezinha de Goiás

Aquidauana

POPULAÇÃO 
(dados do IBGE12)

SAÚDE
(dados do IBGE)

Localizado no norte goiano, na 
microrregião de Porangatu , a 
289 km da capital, Goiás

Aquidauana

Santa Terezinha de Goiás

Localizado nos pantanais sul-mato-grossenses  
a 140 km da capital, Campo Grande

Localizado no sudoeste mato-grossense 
a 365 km da capital, Cuiabá Alto Garças

                       tem mortalidade infantil de 5,21 a cada mil nascidos vivos 
(dado de 2016). Em função de carências importantes na saúde, com apenas 6 estabelecimentos 
SUS (dado de 2009), entrou na rota do SAS Brasil

Alto Garças 

Santa Terezinha de Goiás



Números da expedição:
Sertões
A expedição do SAS Brasil durante o Rally dos Sertões 2017 foi a maior já realizada 

pelo projeto no envolvimento de voluntários e nos números alcançados. Foram mais 

de 5,1 mil pessoas impactadas nas diversas áreas do projeto, incluindo as expedições de 

triagem (julho) e de retorno (agosto), com cerca de 2 mil atendimentos médicos e 

odontológicos realizados pela equipe de voluntários. 

O projeto Anariá, que atua na área ginecológica, teve números especialmente 

impressionantes, que contrastam com os do sistema público de saúde. Graças ao apoio 

da AmigoH e à adaptação de um contêiner exclusivamente dedicado ao atendimento 

médico ginecológico, com equipamento novo e moderno, o projeto Anariá realizou 496 

consultas, 76 colposcopias e 55 cauterizações (ambos procedimentos curadores de lesões 

precursoras de câncer de colo de útero), 39 ultrassons e 37 biópsias durante o Rally. 

Apenas a título de comparação, em Santa Terezinha de Goiás o número de atendimentos 

realizados pelo SAS Brasil em dois dias de ação (66) foi mais que três vezes maior que o 

feito pelo SUS em seis meses (20)16. Os 99 procedimentos realizados na cidade no período 

nos dois dias de ação superam em mais de 16 vezes os seis (não especificados) realizados 

pelo SUS em um semestre. Em Alto Garças foram 61 consultas do SAS Brasil em um dia, 

contra cerca de 100 encaminhamentos em seis meses de SUS18.

Na área oftalmológica, o projeto Ver Magia fez 477 atendimentos completos, incluindo 

exames de acuidade visual, aplicação de colírio, análises de autorrefrator para precisar 

grau de visão e consultas com os médicos, que receitaram um total de 492 pares de óculos 

de grau doados na hora para crianças nas duas cidades e nas três comunidades indígenas 

16 Segundo dados fornecidos pela prefeitura e Secretaria de Saúde de Santa Terezinha de Goiás (GO)
17 38 colposcopias, 33 cauterizações, 6 ultrassons, 22 biópsias 
18 Segundo dados fornecidos pela prefeitura e Secretaria de Saúde de Alto Garças (MT)
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atendidas. A ONG Por1Sorriso, parceira do SAS Brasil na ação, realizou 292 procedimentos 

cirúrgicos odontológicos em 170 pessoas em um total de 475 consultas. Também na área 

dermatológica, o SAS Brasil teve números que merecem destaque. O mutirão de câncer 

de pele atendeu 305 pessoas para a remoção de possíveis lesões.

As crianças atendidas ao longo do Rally dos Sertões participaram de atividades 

educativas e de entretenimento (cerca de 1,2 mil ao todo), incluindo brincadeiras, jogos 

e as sessões do cinema itinerante projetado no telão acoplado a um dos contêineres do 

SAS Brasil. Cerca de 360 receberam a “superfórmula”, a dose do vermífugo albendazol 

distribuído por voluntários fantasiados como super-heróis para combater verminoses.

Na área de educação, uma das mais importantes para o projeto, 113 mulheres 

assistiram às palestras sobre saúde feminina, 49 profissionais da rede pública de 

saúde participaram dos cursos de urgências e emergências e 694 crianças 

aprenderam a escovar corretamente os dentes, com aplicação de flúor e doação de kits 

de escovação, com pasta e escova de dentes.

Foi a primeira vez que o SAS Brasil realizou o plantio de mudas nativas para compensar a 

emissão de gás carbônico dos veículos da nossa caravana, com dez carros, quatro 

motos, duas carretas e passagens aéreas de voluntários. Depois de realizado o cálculo de 

compensação, 124 mudas nativas foram plantadas, em parceria com as secretarias 

locais de Meio Ambiente. O número é mais alto do que o calculado. Foram 20 em Santa 

Terezinha de Goiás (GO), 40 em Alto Garças (MT) e 64 na comunidade indígena Limão 

Verde, próxima a Aquidauana (MS). Em 2018 nosso sonho é conseguir fazer o plantio de 

mudas para compensar toda a frota usada na tradicional competição off road - mais de 

300 veículos entre carros 4x4, caminhões de apoio, motos etc.

Números da expedição:
Sertões
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Números da expedição:
Sertões

6.775 km rodados

17 dias de estrada

3 cidades
Santa Terezinha de Goiás (GO), Alto Garças 
(MT) e 3 comunidades indígenas 
próximas a  Aquidauana (MS)

45 voluntários

 +de 500

113

37

Palestras 
educativas 
sobre saúde 
da mulher

5.100 

pessoas 
impactadas

 477 
consultas

    +de 2.000 
atendimentos médicos

360 
doses

+ de 700 
pacientes

496

207

49

    +de 1.200 
          participantes

492 pares de óculos de grau prescritos, 
montados e doados na hora para as crianças,
em parceria com ONG Renovatio

Nossa 
“superfórmula”!

475 consultas

292 procedimentos em

170 pessoas

694 escovações guiadas 
com aplicação de flúor

Reciclagem em urgência e 
emergência para profissionais de 
saúde (médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e 
condutores de ambulâncias)

850 crianças e adolescentes participaram das 
atividades recreativas (oficinas de pintura, 
pula-pula, piscina de bolinhas, slackline etc)

357 espectadores do cinema

76 colposcopias

55 cauterizações

39 ultrassons

37 biópsias

2 contêineres de 12 m, 10 carros e 4 motos

124
mudas

305

Remoções de 
lesões de possíveis 
câncer de pele

Plantadas para 
compensar a pegada de 
carbono do SAS Brasil
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A tradicional superfórmula (vermífugo) 
entregue às crianças de forma bastante 
descontraída



Orientações (acima) e atendimentos 
odontológicos (abaixo) oferecidos pelo SAS 
Brasil em parceria com a ONG Por1Sorriso



Participar da expedição do Rally dos Sertões com a Por1Sorriso e o SAS Brasil foi uma 

experiência inesquecível para mim. Tudo começou antes mesmo da nossa saída de 

Goiânia, quando conheci todo o grupo e me encantei! Que energia maravilhosa! Já 

participei de várias viagens com a Por1Sorriso, mas normalmente nas ações o local de 

atendimento da Odontologia é um só. Na ação do Rally, a experiência de conhecer novos 

locais desse imenso Brasil, ver paisagens de tirar o fôlego de dentro do carro nos dias de 

estrada foi demais! Nosso dia a dia era fazer a montagem do ‘consultório’, realizar os 

atendimentos do dia, e no final desmontar tudo para recomeçar em outro local! Nesse 

ritmo intenso de trabalho, posso dizer que foi uma das ações em que mais me doei como 

voluntária. A equipe de dentistas (que era mais do que fenomenal) presenciou muitas 

transformações de sorrisos, muitas lágrimas de emoção dos pacientes ao fim dos 

atendimentos, que fizeram a equipe chorar junto. E assim, dia após dia, a gente tinha a 

certeza de que nossa missão estava sendo cumprida ali. Um agradecimento especial à 

Adriana e à Sabine por nos incluir nessa viagem repleta de amor ao próximo, de 

compaixão, de respeito e de alegria! Que essa tenha sido apenas a primeira de muitas que 

virão. Muita admiração pelo trabalho lindo e apaixonante que o SAS Brasil faz!

Fernanda Morandi, dentista e voluntária Por1Sorriso

“



Preparação da montagem da tela 
do cinema (acima) e a platéia ansiosa 
para mais uma sessão (abaixo)



Público feminino animado participa de palestra sobre 
saúde da mulher com orientações sobre cuidados 
preventivos de câncer de mama e de colo de útero, 
infecções genitais e anticoncepção



Cartilhas sobre saúde da mulher, sabonetes íntimos 
femininos e pulseiras para incentivar a realização 
de mamografia para prevenção do câncer de mama 
são distribuídos para as participantes das palestras



Nos últimos anos tenho me envolvido como investidor em algumas ONGs nas áreas de saúde e 

de educação. Mas com certeza foi única a experiência de ir a campo com a galera do SAS 

Brasil. Levarei meus filhos um dia, para que conheçam as realidades do Brasil.

Ricardo Marques, empresário e investidor, voluntário no Rally dos Sertões

“



O SAS Brasil em 2017:
principais conquistas

1. Em 2017, tivemos inovações e melhorias na organização, na 
logística e na infraestrutura do SAS Brasil, sempre mantendo o 
objetivo de realizar ações de curto prazo e alto impacto. Como 
resultado, pudemos tocar, de uma forma ou de outra, a vida de 
mais de 11 mil pessoas ao longo do ano, um número 56,7% maior 
que no ano passado19;

2. O projeto Anariá cresceu, graças ao apoio da AmigoH, braço de 
oncologia e hematologia da Sociedade Beneficente Israelita 
Brasileira Albert Einstein, que permitiu adquirir e adaptar um novo 
contêiner montado especialmente para a área médica feminina, 
equipado com aparelho portátil de ultrassom;

3. O prontuário eletrônico desenvolvido pelo nosso time de TI foi 
aperfeiçoado, ajudando a agilizar os atendimentos e a mapear 
carências e deficiências das cidades visitadas;

SAS Brasil | 5 anos de saúde, alegria e sustentabilidade | Relatório anual de atividades 2017

Terminamos o ano de 2017 com importantes conquistas a comemorar: 

19 Em 2016 foram impactadas 7.433 pessoas nas áreas de saúde, alegria e sustentabilidade. O número cresceu 
para 11.347 pessoas em 2017. 
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O SAS Brasil em 2017:
principais conquistas

4. Graças aos apoios conquistados via financiamento coletivo (mais 
de R$ 30 mil em 2017) e com o patrocínio de empresas, pudemos 
montar um moderno consultório oftalmológico equipado com 
aparelho autorrefrator e coluna portátil para greens, o que permitiu 
ampliar os atendimentos do projeto Ver Magia. Foram no total 4.759 
crianças triadas, 1.201 atendimentos completos e 694 pares de 
óculos entregues no momento das ações;

5. Desenvolvemos uma bonita parceria com a Sagui, marca que 
fabrica óculos de grau a partir do resíduo industrial de tubos de 
pasta de dentes, aliando sustentabilidade com o propósito de levar 
visão melhorada a crianças das comunidades atendidas;

6. Ainda na área oftalmológica, o SAS Brasil adquiriu um moderno 
aparelho autorrefrator, decisivo na triagem, identificando de forma 
rápida e precisa o grau de visão dos pacientes. A decisão de comprar 
o aparelho reforça nossa meta de alocar 50% das receitas em 
ativos que podem seguir sendo usados e revertidos em resultados 
favoráveis nas expedições futuras.
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O SAS Brasil é um projeto que nasceu para ampliar o acesso à saúde, à cultura e à 

sustentabilidade de populações isoladas do nosso país, sempre buscando ações com 

impacto de longo prazo em intervenções desenvolvidas em curto período de tempo.

Nossa missão é buscar um olhar especializado para um melhor cuidado em saúde a 

pacientes vivendo em locais com reduzido acesso aos serviços públicos. Além disso, 

empreendemos uma incessante busca por transformar a experiência do cuidado em saúde 

em algo positivo, sempre conectado a ações de entretenimento. Ao longo desses cinco 

anos, há muita história e, principalmente, muitos aprendizados e desafios:

1. Diferenças regionais e mesmo entre municípios de uma 
mesma região, em que há muita dependência do poder público 
local para melhorar o engajamento às intervenções, envolver as 
equipes locais e atrair a população para a participação nos 
eventos e intervenções idealizados e realizados pelo SAS Brasil;

2. Dificuldade em acessar populações desassistidas pelo 
poder local, muitas vezes por não estarem inseridas em 
programas oficiais, praticamente à margem da sociedade. É o 
caso de populações de assentamentos ou mesmo de 
comunidades indígenas, como vimos em 2017;

3. A necessidade de um olhar focado na atenção a essas 
populações, suas limitações de deslocamento, autocuidados e 
baixo nível de acesso à educação.

Desafios e lições aprendidas
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Entre as principais lições aprendidas em 2017, sempre com a visão de uma 

implementação de larga escala, capaz de não apenas realizar ações pontuais mas também 

de agir como coadjuvantes do poder público na resolução em larga escala de problemas 

reais, destacamos os seguintes pontos:

1. O registro de atendimentos em bancos de dados nesses locais, 
com a adoção de um prontuário médico social e moderno, é uma 
importante ferramenta para programas que venham a ser 
desenvolvidos a partir das nossas intervenções. A experiência de 
países com sucesso em políticas públicas de saúde demonstra que o 
impacto de larga escala em ações como o rastreamento organizado 
do câncer de colo uterino, assim como programas que garantam o 
acompanhamento e a reposição de óculos para crianças com 
deficiência visual, dependem de boa gestão e da organização de tais 
ações. Nosso prontuário eletrônico aperfeiçoado tem foco na 
capacitação do poder público para esse tipo de gestão.

2. Cada vez mais entendemos a necessidade de um interlocutor 
local tecnicamente competente nas áreas das intervenções, como 
algo imprescindível desde o momento do planejamento das ações. A 
presença e o envolvimento desse personagem garantem a ampliação 
do impacto em qualidade e em quantidade dos atendimentos, 
proporcionando foco maior em pacientes que podem realmente se 
beneficiar das ações propostas. Nesse sentido, existe ainda uma 
incerteza da equipe de coordenação do SAS Brasil sobre realizar mais 
expedições de retorno às cidades onde encontramos tal apoio.

Desafios e lições aprendidas
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Relatório financeiro

RECEITAS

R$ 495.623,50

BALANÇO GERAL 2017

R$ 43.142,74

R$ 281.300 AmigoH/Einstein - patrocínio projeto Anariá

R$ 140.000

R$ 10.000

R$ 38.323,50

R$ 26.000

Roche Farmacêutica - patrocínio (entrada via SAS Brasil)

venda da Mitsubishi Pajero TR4

CUSTOS FIXOS

R$ 78.041,76

R$ 9.000

R$ 53.235,76

R$ 3.600

R$ 5.250

EXPEDIÇÕES

R$ 374.439

R$ 17.609

R$ 316.303

R$ 19.928

R$ 20.599

salários fixos - coordenação, administrativo, planejamento, estrutura e logística
despesas com carro e seguro anual - compra da Mitsubishi 
L200 Savana (parcela ⅔) , seguro, impostos e documentação

despesas jurídicas/contábeis - Raul Torres

despesas com escritório e outras - aluguel coworking, taxas postais e bancárias

R$ 6.956 dívidas 2016 - pagamento de fornecedores 2016

desse valor, 
R$ 145.000 (29,25%) 

foram investidos em ativos

valor representa 15,7% 
do total da receita

valor representa 75,5% 
do valor captado

Vale do Ribeira 1 - 1a visita a Sete Barras (expedição de triagem)

25o Rally dos Sertões - 5a  expedição 
SAS Brasil como ação social oficial da prova

Vale do Ribeira 2 e 3 - 2a e 3ª visitas a Sete Barras (atendimentos e retorno)

Nordeste 2017 - ciclo 2016/2017, calendário 2017

Grupo Hinode - apoio para ação de higiene pessoal, além de doação de sabonetes

financiamento coletivo e doações - via campanha própria no Catarse (87% de R$ 37.270) e doação do 
Projeto Olhos Abertos (87% de R$ 6.780), valor captado pelos alunos do curso pré-vestibular Anglo
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Relatório financeiro

Data
Duraç

ão

Pessoa

s

impact

adas

Km
Volun

tários

Investi

mento

Investime

nto/

pessoa 

impactad

a

Investim

ento/

Km 

rodado

Investim

ento/

voluntár

io

CUSTO 

POR

EXPEDI

ÇÃO

Sete Barras 1

7 a 

9/07/201

7

3 dias 3.591 604 76
R$17.6

09,00
R$4,90 R$29,15

R$231,7

0

Sete Barras 2

11 a 

15/10/20

17

4 dias 1.795 604 45
R$19.1

48,00
R$19,15 R$31,70

R$425,5

1

Expedição 

Rally dos 

Sertões

17 a 

27/08/20

17

10 

dias
5.122 6.775 46

R$316.

303,00
R$61,75 R$46,69

R$6.876

,15

Expedição 

Nordeste 2017

28/02 a 

06/03/20

17

7 dias 839 5.548 15
R$20.5

99,00
R$24,55 R$3,71

R$1.373

,27

TOTAL
20 

dias
5.180

14.29

9
182

R$373.

659,00
R$27,59 R$27,81

R$2.226,

66

R$ 373.659
INVESTIMENTO

TOTAL 2017

25º RALLY DOS 
SERTÕES5.122 pessoas impactadas
16 a 23 de julho (triagens) e 
19 a 26 de agosto (retorno)
17 dias na estrada
6.775 km rodados
47 voluntários

VALE DO RIBEIRA/ 
SETE BARRAS (1, 2 e 3)

5.666 pessoas impactadas
7 a 9 de julho, 11 a 14 de 

outubro e 15 de novembro
9 dias na estrada

1.836 km rodados
133 voluntários

NORDESTE 2017
839 pessoas impactadas

28 de fevereiro a 5 de março
6 dias na estrada

5.548 km rodados
15 voluntários

R$ 6.729,85/ 
voluntário

R$ 61,75/ 
pessoa 

impactada

R$ 46,69/
 km rodado R$ 282,23/ 

voluntário

R$ 6,62/ 
pessoa 
impactada

R$ 20,44/
km rodado

R$ 1.373,27/
voluntário

R$ 24,55/
pessoa 

impactada

R$ 3,71/
km rodado
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Balanço comparativo - 5 anos de SAS Brasil
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2014

2016

2017

2015

2013

1 tenda de campanha
0  equipamento
8 voluntários
1 expedição
1.500 pessoas 
impactadas

Estrutura física de atendimento
Equipamentos
Voluntários
Expedições

1 contêiner pequeno 
(20 pés/6m)
1  consultório cirúrgico
16 voluntários
1 expedição
2.589 pessoas impactadas

2 contêineres pequenos (20 
pés/6m)
1  consultório ginecológico
132 voluntários
9 expedições
7.471 pessoas impactadas

2 contêineres pequenos (20 
pés/6m) e 1 grande (40 
pés/12m)
1  consult. oftalmológico
179 voluntários
4 expedições
7.434 pessoas impactadas

2 contêineres pequenos (20 
pés/6m) e 2 grandes (40 
pés/12m)
1  aparelho ultrassom
195 voluntários
6 expedições
11.627 pessoas impactadas

HISTÓRIAS

TRANSFORMAÇÃO

EMOÇÕES

DIVERSÃO

VOLUNTARIADO

SUSTENTABILIDADE
TURISMO

AMOR

ALEGRIA
SAÚDE

EDUCAÇÃO

SORRISOS
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O SAS Brasil transformou a minha vida. Depois de ter participado da primeira expedição com o 

projeto, para duas cidades do Nordeste, em fevereiro de 2017, pude ter o prazer de me 

encontrar como pessoa, entender melhor o meu objetivo de vida. Não há palavras para 

descrever cada emoção, o carinho e a alegria de vivenciar as expedições.

Erick Rossignoli, palhaço e voluntário Roche

“



E que venham as 
expedições de 2018!



POR NOS AJUDAR A CRIAR UM 

FINAL FELIZ PARA ESSA HISTÓRIA!

#VQV #SASBrasil2018

 sasbrasil.org.br |            /SASBrasil4x4 |          @sasbrasil4x4

http://www.sasbrasil.org.br/
https://www.facebook.com/SASBrasil4x4/
https://www.instagram.com/sasbrasil4x4/

