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Olá! Em 2019 o SAS Brasil deu um passo muito importante

em sua história. Foi o ano com o maior número de
voluntários, o ano com mais km rodados e mais pessoas

atendidas. Completamos 7 anos de existência com muito

trabalho, propósito e alegria. Neste relatório, convidamos
você a conhecer tudo o que fizemos ao longo de 2019, pra
compartilhar números, relatos e histórias que buscam ilustrar
tudo o que este ano representou.

Ao longo da nossa história, nossos times de voluntários, como
sempre formados por profissionais multidisciplinares
altamente capacitados, egressos das melhores universidades
públicas do país, já beneficiaram mais de 50 mil pessoas nas
diferentes áreas de atuação da nossa organização. Outro

destaque do ano foi a ampliação da estrutura de atendimento

médico do SAS Brasil. Para poder ampliar o impacto, a
organização adquiriu uma nova carreta, com 3 consultórios
médicos totalmente equipados para a realização de
procedimentos cirúrgicos.

O ano termina com algumas realizações importantes. Foram quase
18,120 mil pessoas impactadas diretamente pelas ações
realizadas ao longo do ano. Estivemos em São Paulo, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Ceará e Goiás.
Foi, então, um ano de crescimento. Além de ter sido um ano em

que vivemos muitas emoções ao levarmos nossa equipe para

Brumadinho logo após a tragédia e fazermos o atendimento de
duas comunidades que vivem às beiras do Rio Paraopeba.

Dezembro de 2019

Outra grande novidade de 2019 foi o investimento que o do
SAS Brasil fez em telemedicina. O investimento em um
prontuário médico próprio, que conecta médicos especialistas
com as equipes de saúde das cidades atendidas, foi uma das
maiores conquistas de 2019. Esse investimento está alinhado
com o propósito de levar cada vez mais medicina especializada
de alta qualidade para regiões carentes do Brasil. A expectativa é
que cada vez mais o atendimento de saúde oferecido pelo SAS
Brasil seja permeado por inovações e tecnologia, além de muita
alegria, que já é a nossa marca registrada
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Outro tema novidade que merece destaque foi a estreia de

um novo projeto dentro do SAS Brasil, o Projeto Pertencer.

Ele é um projeto que propõe intervenções ou nos espaços
públicos, ou nas escolas em que o SAS Brasil atende para
criar espaços mais bonitos e de convivência. Na escola em
que foi realizada a estreia do Pertencer, a equipe de
voluntários fez um mural de grafite, uma horta, construiu
móveis de materiais reciclados, tudo isso com a ajuda e
participação dos alunos das escolas. Colaborar com um
espaço mais bem cuidado e colorido também é uma forma de
contribuirmos para que o SAS Brasil deixe um legado e uma
memória por onde passa.

Vale ainda destacar que, internamente, o SAS Brasil passou,
ao longo de 2019, por um processo de profissionalização de
sua equipe de gestão e administração. E também por uma
ampliação no seu time de coordenadores, que passou de 14
para 25 pessoas. Depois de 7 anos de uma história construída
com amor e dedicação, com a confiança e o apoio de
empresas e de doadores, estamos passando pelo necessário
processo de crescimento, que sabemos que deve ser
organizado e transparente.

Uma comprovação do cuidado do SAS Brasil com a boa
gestão foi o reconhecimento que obtivemos do Instituto
Doar, recebendo o selo de ONG Transparente. O Instituto
Doar é uma entidade que trabalha no sentido de ampliar a
cultura de doação no Brasil e no mundo. O selo foi concedido
ao SAS Brasil depois de análise das nossas informações de
transparência, publicadas no nosso site. Em uma página, é
possível encontrar todos os relatórios anuais de atividades
desde 2013, quando o SAS Brasil foi criado, e os
demonstrativos financeiros desde 2105, quando foi
formalizada como ONG.

A todos que apoiaram o SAS Brasil em 2019 e ao longo
dos nossos 7 anos de vida, apresentamos esse relatório anual 
de atividades como forma de agradecimento e
de prestação de contas. 

Muito obrigado,
Equipe SAS Brasil
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O projeto Anariá de saúde e valorização da mulher visa
prevenir, rastrear, identificar e tratar o câncer de colo de
útero, uma das doenças que mais matam mulheres no Brasil,
por meio de pré-triagem nas cidades selecionadas e em
parceria com as prefeituras locais. O projeto tem patrocínio e
apoio de importantes marcas, entre eles a AMIGOH, braço de
filantropia da Sociedade Israelita Hospital Albert Einstein,
Roche Farmacêutica e Roche Diagnóstica, o Hospital do
Câncer de Barretos, que realizou a leitura dos exames
coletados no Rally dos Sertões.

A proposta de expandir ao máximo o alcance do projeto teve
o objetivo de colocar em prática a missão do projeto Anariá:
oferecer atendimento ginecológico de qualidade a mulheres
brasileiras de 30 a 65 anos e educá-las, por meio de palestras
preventivas, sobre o câncer de colo de útero. A consolidação
do projeto, que em 2019 chega ao 5º ano, amplia o impacto
de conscientização nos municípios atendidos sobre o tema da
violência doméstica, por meio de peça teatral, da distribuição
de material específico e da palestra sobre orientações
jurídicas realizada pela advogada Helena Salles Nogueira
(veja adiante as informações sobre a Frente de Valorização da
Mulher).

O foco do projeto Anariá em 2019 foi a realização de consultas e
de procedimentos como a colposcopia, buscando lesões
precursoras do câncer de colo de útero, assim como a realização
de cauterização de pequenas lesões e de biópsias, quando
indicado. Além disso, o projeto Anariá também realizou exames
de ultrassom transvaginal, pélvico, de mama e de abdômen

De cima para baixo:
1. Equipe do projeto 
Anariá no Sertões 2019
2. Carreta montada para 
atendimento médico 
durante Rally dos 
Sertões 
Foto: Rossana Fraga
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No ano de 2019 o Projeto Anariá deu um salto importante ao
investir em equipamentos médicos e prontuário próprios que
permitissem a realização da telemedicina nos atendimentos. Na
foto ao lado, duas residentes do Hospital Albert Einstein
realizaram o exame de telecolposcopia em uma paciente em
Bom Jesus (PI), que foi acompanhado à distância pela chefe do
departamento de colposcopia do HIAE, que estava em São
Paulo. Vale ressaltar que a telemedicina é uma maneira efetiva
de reduzir o tempo até o diagnóstico e início de tratamento do
câncer de colo de útero em mulheres vivendo em locais
carentes de acesso ao atendimento especializado. Por ser uma
experiência pioneira no país, consolidamos a experiência de
todos os envolvidos em um relato de caso para publicação em
revistas e congressos científicos. Para a realização do projeto de
ginecologia, o SAS Brasil mobilizou uma equipe de 14 médicos e
duas enfermeiras focados exclusivamente nas ações de saúde
da mulher, o que representa ampliação do número de
profissionais voluntários envolvidos. A estrutura utilizada para
os procedimentos cirúrgicos e ultrassons também foi construída

e ampliada com exclusividade para o Projeto Anariá, com mais

três consultórios médicos totalmente equipados instalados
em uma carreta de 14 metros com central de materiais e sala
de espera.

Para o SAS Brasil, a educação é o principal motor de mudança
do cenário da saúde no país. Por isso, além de ações médicas,
investimos tempo e esforços em palestras sobre saúde da
mulher e na distribuição de cartilhas para conscientizar, de
forma sustentável, as mulheres atendidas. Também
oferecemos orientação jurídica com capacitação de agentes
locais sobre prevenção de violência doméstica contra
mulheres e também por meio da peça de teatro apresentada
nessas cidades.

Adriana Mallet, coordenadora.

Exame de 

telecolposcopia

realizado em Bom Jesus 
(PI)

Foto: Adriana Mallet
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Dentro do projeto Anariá, de saúde e valorização da mulher, a
frente que lida com o delicado tema da violência doméstica se
consolidou em 2019, com um patrocínio da Roche Farmacêutica
específico para a realização desse projeto em 4 escolas estaduais
do município de São Paulo (EE Samuel Klabin, EE Alfredo Paulino,

EE Archiclitino Santos e EE Luiz Cintra. Liderado pela advogada

Helena Salles Nogueira, com a participação de voluntários como
atores, o projeto apresenta ao público uma peça de teatro seguida
de uma palestra informativa, que propõe uma discussão aberta
com a plateia.
O roteiro da peça foi pensado de forma a envolver todos os

gêneros e faixas etárias, com maior relevância para mulheres
adolescentes e adultas, mas podendo engajar,
adicionalmente, homens, crianças e adolescentes. A palestra
que dá sequência ao teatro utiliza o momento para enfatizar
os conceitos trazidos na peça sobre o ciclo da violência,
agressões morais e evolução da violência, além de levar ao
conhecimento do público o conceito da “ajuda responsável”.
Nessa mesma oportunidade, a plateia recebe a apostila
“Mulher, vire a página”, cujo texto original foi desenvolvido
pelo Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à
Violência Doméstica (GEVID) e contempla todo o conteúdo
do debate. Além disso, o projeto contempla a capacitação
de agentes locais para lidar com denúncias, como forma de
suprir a inexistência de atendimento especializado nessa
temática, o que desestimula a procura de ajuda por parte
das vítimas. Para encerrar o dia de dedicação e atenção a
essa temática, o SAS Brasil monta uma oficina que reproduz

o ambiente de um salão de beleza, com esmaltação e

maquiagem das mulheres que assistiram à peça e que
nessa oportunidade, são abordadas pelas voluntárias com muita
discrição, para identificação de relações de abuso ou de violência e
orientações direcionadas e individuais. Depois de produzidas, as
mulheres são fotografadas com uma câmera de impressão
instantânea, para que levem a recordação do dia para casa,
materializando a lembrança do que foi aprendido no dia.
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De cima para baixo:
1. Equipe do projeto 
maquiando mulheres 
participantes
2. Advogada Helena 
Gomes conduzindo 
discussão após a peça 
de teatro
Foto: Anderson Scaloni
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Em seu 5º ano consecutivo de história, o projeto Ver Magia foi
marcado em 2019 por avanços significativos no número de
atendimentos, parcerias, equipamentos e voluntários. Coordenado
pela Dra. Ana Carolina Carneiro, o Ver Magia ainda rendeu um
estudo acadêmico que foi apresentado em um congresso
mundial de oftalmologia. Além disso, foi um ano de
amadurecimento de processos para alavancar a eficiência do projeto.
Com os novos equipamentos, a expectativa é de que os atendimentos
sejam feitos de maneira mais rápida e efetiva.
Em todas as cidades atendidas pelo SAS Brasil ao longo de
2019, o projeto Ver Magia levou atendimento oftalmológico
completo a crianças de até 14 anos de idade matriculadas na
rede pública de ensino, além da doação de óculos para
aquelas que apresentaram necessidade. Nas ações realizadas
durante o ano, foram triadas 9.549 crianças, que levaram a
1.904 consultas médicas. Foram doados 691 pares de óculos,
o que nos levou a superar a marca de 2 mil pares entregues

desde que o projeto teve início.
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A esquerda:
Criança experimenta 
óculos que será doado
Pelo Ver Magia. Foto: 
Gabriel Trevisan

A direita, de cima
para baixo:
1. Médica avaliando 
criança por leitura
dos símbolos (Foto: 
Alécio Cezar)
2. Avaliação 
oftalmológica realizada 
durante o Rally dos 
Sertões 
Foto: Rossana Fraga
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Um dos pilares do Ver Magia é a educação em saúde ocular.
Nesse sentido, professores e agentes de saúde foram
convidados a participar, receberam orientações sobre as
principais doenças oculares e capacitação para executar o
teste de acuidade visual como método de triagem. O
envolvimento com o Estado, por meio da ação dos
professores, é parte essencial do projeto, uma vez que a
escola exerce papel fundamental na identificação de casos de
baixa visão. Expandir projetos de saúde ocular na infância é
um dos focos do programa Visão 2020 da (OMS), para
prevenir e tratar as condições visuais que podem ser
determinantes no desenvolvimento econômico, social e
psíquico do indivíduo.

O ano de 2019 também foi marcado por uma inovação

importante para o Ver Magia. Realizamos um investimento

em um sistema de triagem e prontuário próprios, que
facilitam o registro dos históricos de atendimentos e
acompanhamento dos pacientes. Além disso, a partir da
telemedicina, os oftalmologistas do SAS Brasil conseguem
fazer um acompanhamento à distância dos pacientes
diagnosticados com ambliopia. Esse modelo de atendimento
foi testado em um projeto piloto no município de 7 Barras e
pretende ser expandido em 2020. Outra inovação que está
em curso é o desenvolvimento de uma plataforma de EAD
para facilitar a capacitação dos professores que realizarão a
triagem de acuidade visual, fruto de uma parceria com a
empresa de desenvolvimento de software, Eludica.

Outra evolução do projeto foi o cálculo de qual o valor do

investimento feito por criança atendida, considerando todo o
custo logístico, de materiais e equipamentos médicos e
profissionais envolvidos no projeto. O valor mensurado foi
de R$8/mês por criança. Para 2020 o foco da equipe do SAS
Brasil é o de viabilizar maneiras de levantar esse recurso
para que o número de crianças atendidas seja ainda maior.

De cima para baixo:
1. Voluntário avaliando 

criança
2. Criança tendo a visão 

avaliada por aparelho 
oftalmológico

Foto: Rossana Fraga e 
Bárbara Mengai
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No SAS Brasil, acreditamos firmemente que um projeto de
oftalmologia só pode ser considerado concluído quando o
ciclo completo é encerrado, com a doação dos óculos. Para os
próximos anos, queremos incluir ainda um acompanhamento
anual das crianças atendidas, para avaliar se os óculos

doados continuam adequados e garantir uma saúde ocular de

qualidade. Para isso, estamos buscando otimizar os
processos e ampliar os parceiros que acreditem em um
acompanhamento de médio prazo.
Por exemplo, a formação dos professores para a realização
dos testes de acuidade visual será toda feita por uma
plataforma EAD. O acompanhamento dos casos de ambliopia
será feito por telemedicina. Todas as estratégias visam
diminuir o custo logístico e aumentar a efetividade dos
tratamentos.

Ana Carolina Carneiro, coordenadora
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A saúde bucal, ainda é uma das principais marcas da
desigualdade social no Brasil. Quanto mais carentes as

populações, quanto menores as cidades, menos acesso a

informações sobre a importância do cuidado com a higiene oral,
e o acesso a serviços gratuitos e de qualidade.

Somado a isso, hoje as escolas raramente incluem o tema em

sala de aula, o que resulta, com frequência, na displicência de
cuidados básicos de higiene e cuidados com a saúde bucal.

Como resultado, as crianças sofrem com a perda de seus
elementos dentais, comumente associada à cárie ou à
periodontite, vivenciando, ainda, não só problemas estéticos
e funcionais, mas também a diminuição da autoestima,
dificuldade na alimentação, piora da nutrição, dores
articulares e de cabeça, entre outras consequências. Como se
já não bastasse, a progressão dessas doenças possibilita um
foco de infecção no organismo do indivíduo, que passa a ser
suscetível à moléstias mais graves, como endocardite
bacteriana, arteriosclerose, problemas respiratórios, entre
outros.

O Projeto Sorrisaria propõe desafiar essa realidade, para

democratizar o acesso da população ao atendimento

odontológico preventivo e mediante a intervenção em
doenças bucais já constituídas, em crianças e adolescentes
de 1 a 17 anos.

Atendimento realiado
pela equipe do 
Sorrisaria durante o 
Rally dos Sertões de 

2019 Foto: Alécio Cezar
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Como forma de concretizar o caráter perene de nossas ações,
o Projeto contempla, ainda, uma frente dedicada à educação
das crianças a respeito da importância da escovação,
periodicidade, técnica e efeitos da privação, além de
beneficiar os educandos com a doação de escovas de dente e
cremes dentais. Estes objetivos são alcançados por meio de 7
fases diferentes de ação, que envolvem:

De cima para baixo:
1. Criança participando 
do projeto Sorrisaria, 
com kit de higiene bucal
2. Voluntária com 
criança participante do 
projeto Sorrisaria
Foto: Anderson Scaloni e 
Alécio Cezar

Contato prévio 

com as cidades 

atendidas para 
elaboração de 
um diagnóstico 
das maiores 
demandas das 
comunidades 
atendidas

Planejamento 
das ações no 
município em 
função das 
informações 
levantada.

Realização das atividades nos 
municípios, que sempre se iniciam 
com uma palestra sobre a 
importância dos cuidados com 
higiene oral. Além da realização de 
uma escovação supervisionada As 
crianças são engajadas em uma 
divertida escovação supervisionada, 
na qual o dentista responsável 
ensina os movimentos técnicos da 
escovação, corrige os erros e auxilia 
com as dificuldades. 
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Triagem dos pacientes que 
passarão pela consulta clínica, para 
procedimento odontológico 
(prevenção e intervenção).

Levantamento epidemiológico.
Para avaliação, os dentistas voluntários se utilizam do 
índice de referência CPO (Cariados, Perdidos ou 
Obturados), utilizado mundialmente para o diagnóstico 
das condições dentais. Valores altos, identificados pelo 
CPO em número superior a 4,5 (ou seja, 4,5 dentes, de 32 
permanentes, estão comprometidos com cárie, perdidos 
e/ou obturados), apontam más condições da saúde bucal, 
associadas a baixos Índices de Desenvolvimento 
Humano– IDH, condições socioeconômicas desfavoráveis, 
falta de educação básica no tema e hábitos danosos, como 
o reiterado consumo de açúcar. Nessa oportunidade, os 
pais e tutores são orientados sobre as medidas 
necessárias à mudança dos hábitos danosos.

Tratamento das doenças ou das necessidades encontradas no 
paciente. Quando necessário (seja pela necessidade de 
continuidade do tratamento pelos dentistas locais, seja pela 
impossibilidade de conclusão do diagnóstico preciso em 
razão das limitações clínicas e/ou imprescindibilidade de 
exames, ou por outros motivos), o paciente é encaminhado à 
unidade de tratamento local, que é acionada pelo dentista 
coordenador do projeto, para apresentação completa do 
quadro do paciente (prontuário).

Capacitação e mobilização de agentes 
públicos locais do Município, para que 
implementem a educação em higiene 
oral como parte da rotina das escolas, 
construam escovódromos e 
supervisionem a adesão das crianças 
aos novos hábitos, além da 
distribuição dos kits de higiene nas 
escolas, como forma de dar 
continuidade ao Projeto.
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Durante o ano de 2019, o SAS Brasil esteve com o Projeto
Sorrisaria em 8 Estados do Brasil, onde teve a oportunidade
de realizar 1.899 procedimentos odontológicos.

Importante ressaltar que, em junho de 2019, foi realizada
uma campanha de arrecadação de verbas junto aos pilotos
que participaram do Series Jalapão. O objetivo da campanha
foi o de arrecadar recursos para ampliar os equipamentos e
materiais do Projeto Sorrisaria e, com isso, ampliar a
quantidade, a complexidade, e a assertividade dos
procedimentos realizados.

Essa campanha foi essencial para garantir que o Projeto
Sorrisaria agora seja autônomo em termos de equipamentos
e continue ampliando os números de atendimentos e pessoas
beneficiadas pelo projeto.

Além disso, outra grande conquista do ano foi a ampliação do

número de voluntários dentistas. O engajamento e qualidade

da equipe possibilitou a ampliação dos números, mantendo a
qualidade dos atendimentos. Esperamos continuar crescendo
ao longo de 2020 e garantir que a saúde bucal de qualidade
esteja também acessível para as comunidades carentes do
Brasil.

De cima para baixo:

1.Crianças participam da 

palestra de escovação do 
Sorrisaria

2. Criança passando por 
procedimento odontológico

Foto: Fernanda Ary e 
Yohan Ferragut
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A atuação na área de oncologia no SAS Brasil não fica restrita
ao câncer de colo de útero. Por visitarmos regiões onde
habitam populações de baixa renda, sem acesso a adequada
proteção solar e muitos trabalhadores rurais, nos deparamos
com a realidade de uma demanda expressiva de casos de
câncer dermatológico.

O ano de 2019 representou um crescimento significativo

para o projeto de dermatologia. Com o patrocínio do Hospital
Israelita Albert Einstein, que financiou a logística do projeto,
e com o apoio do Laboratório do Hospital das Clínicas, que

fez a leitura das biópsias coletadas nos atendimentos

dermatológicos.

Paciente passando pelo 
exame dermatológico

Foto: Fernanda Ary
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Dermatologia
Além de novos parceiros e apoiadores, o SAS Brasil realizou
uma série de mudanças nos processos e modelos de
atendimento realizados no projeto de dermatologia.
Pensando sempre em como integrar a tecnologia nos
atendimentos médicos, para reduzir custos e alavancar a
eficiência, a novidade de 2019 foi a realização da
telemedicina para a análise das lesões de pele. Com essa
inovação, uma técnica de enfermagem esteve presente nos
municípios atendidos pelo SAS Brasil para a realização do
mutirão de triagem. Nesse mutirão, a profissional tirou
fotografias das lesões, que foram armazenadas em um
sistema de prontuário médico próprio do SAS Brasil. Médicos
especialistas analisaram as fotografias e orientaram quais
pacientes precisariam ser reavaliados por terem lesões
suspeitas para câncer de pele, e quais pacientes poderiam
ser liberados do mutirão cirúrgico.

Essa inovação fez com que o SAS Brasil tivesse uma
assertividade maior nas cirurgias. Nos anos anteriores, a cada
100 pacientes operados com suspeita de câncer de pele, 12
deles de fato tinham lesões cancerosas. Em 2019, esse
número cresceu para 67.

Além desses avanços, outra conquista importante do projeto
de Dermatologia foi a ampliação da equipe de profissionais
especializados. No ano anterior, tínhamos 1 dermatologista
na equipe. Em 2019, esse número subiu para 5. Com isso,
conseguimos ampliar ainda mais os números de
procedimentos e consultas dermatológicas.
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O SAS Brasil acredita que saúde é a alegria do corpo, e

alegria é a saúde de alma. A partir dessa visão, seria muito
superficial, abordar a saúde de um indivíduo apenas como a
saúde física. Por isso, um dos grandes diferenciais do SAS
Brasil é o de oferecer momentos de alegria durante as
expedições. No projeto de odontologia, as crianças assistem
uma palestra lúdica sobre a importância da escovação. No
projeto de oftalmologia, as crianças são atendidas por
voluntários vestidos de palhaços e médicos vestidos de
super-heróis. Na saúde da mulher, as pacientes assistem uma
peça de teatro que aborda o tema de violência doméstica e
depois passam por uma oficina de beleza. Todos os projetos
trazem um pilar da alegria em seu DNA.

Essa preocupação, somada à realidade de que muitas das
comunidades carentes visitadas pelo SAS Brasil terem
poucas opções de lazer para oferecer às crianças
demonstram a relevância desse pilar da alegria do SAS Brasil.

Em 2019, nas 9 cidades atendidas pelo SAS Brasil, quase 4
mil crianças participaram das atividades da Alegria, um dos 3
pilares centrais do SAS Brasil. Ao longo do ano, essas crianças
de locais isolados, afastados de grandes centros urbanos,
tiveram a oportunidade de ter de volta o tempo que lhes é
tirado no cotidiano para vivenciar diferentes modalidades
esportivas e participar de oficinas que incentivam sua
criatividade e alimentam sua imaginação.

“Toda criança tem o direito a brincar, praticar esportes e divertir-se”
(Inciso IV, artigo 16, capítulo II da lei 8.069 de 13 de julho de 1990 –

Estatuto da Criança e do Adolescente)

O ato de brincar é inato e está presente na vida de toda
criança, independentemente de sua nacionalidade, etnia ou
nível socioeconômico. Desde os primeiros meses, a criança
brinca naturalmente, um início do processo de
aprendizagem. Os jogos e as brincadeiras infantis
populares propiciam o desenvolvimento da imaginação, o
espírito de colaboração, a socialização e ajudam a criança a
compreender melhor o mundo. A criança que brinca
aprende a encontrar soluções criativas aos obstáculos que
encontrará na vida adulta. A maneira como jogamos conta
muito sobre a maneira como somos na vida.
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Voluntária vestida de 
palhaça brinca com  
criança participante
do projeto Alegria
Foto: Rossana Fraga
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De cima para baixo:
1. Voluntário do 

projeto SAS Brasil 

com as crianças

realizando o plantio 
de uma muda. 

2. Criança 
participantes do da 

oficina de 
brinquedos 

Foto: Barbara 

Mengai e Gabriel 
Trevisan

Com a preocupação de zerar a emissão de CO2 das nossas
expedições, o SAS Brasil distribuiu um total de 955 mudas
e sementes. O cálculo é feito a partir das emissões de CO2
de toda a logística da nossa equipe na maior expedição do
ano, o Rally dos Sertões.

Em 2019, houve uma preocupação em envolver as
secretarias de meio ambiente dos municípios atendidos
para garantir um cuidado com as mudas. Além disso, as
crianças que fazem o plantio das árvores, participam
também de uma conversa sobre a importância dos
cuidados com o meio ambiente. Nas espécies em que as
ações de plantio não estavam na época adequada, o SAS
Brasil distribuiu sementes e fez a orientação sobre os
cuidados com o plantio e preservação das plantas. Essa é
uma forma de conscientização da população das
comunidades sobre o tema de sustentabilidade.

Outra forma de levar a sustentabilidade de maneira
integrada aos outros projetos é a realização de oficinas de
brinquedos a partir de material reciclável. Na expedição
do Jaguaré, em março de 2019, as crianças aprenderam a
fazer brinquedos a partir de garrafas pet.

Sustentabilidade
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De cima para baixo:
1. Atendimento na 
comunidade de 
Brumadinho
Foto: TonTon

Projeto que estreou em 2018, sob coordenação da Luísa
Brito, psicóloga e idealizadora do projeto. Em 2019, o
Puxirum teve um crescimento importante.
Principalmente na ação do SAS Brasil em Brumadinho,
que teve o foco em atender comunidades que vivem às
margens do Rio Paraopeba, a ação de Saúde Mental
ganhou uma relevância importante. As comunidades
estavam muito sensibilizadas com a tragédia, que teve
impacto direto em seu estilo de vida. As pessoas
dependiam do rio para a pesca, para lavarem suas
roupas, para tomarem banho. Tudo isso acabou após a
tragédia. Diante desse cenário, diagnosticamos a

demanda por trabalhos que resgatassem a identidade

dos grupos e oferecessem um espaço para as pessoas
falarem sobre os impactos da tragédia em suas vidas. O
projeto em Brumadinho foi um sucesso e serviu como
uma faísca inicial para as comunidades. Muitas delas
continuaram as conversas de grupos após a expedição.

Em outras expedições do SAS Brasil, o projeto de Saúde

Mental também ofereceu atendimentos e realizou a
palestra com duração de três horas realizadas para
profissionais que trabalham na rede de educação
pública. A palestra aborda os temas como empatia,
resiliência, violência na infância – dentro e fora das
escolas – e o impacto da violência na saúde mental e no
desempenho escolar.

Puxirum
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Em 2019, o projeto “Patinhas Amigas” consolidou sua atuação
e crescimento. Com equipe formada por 9 veterinários ao
longo de 2019, houve uma ampliação no impacto e no número
de consultas e procedimentos cirúrgicos.

Ao longo do ano, o Patinhas Amigas esteve presente em 3
ações do SAS Brasil, em Brumadinho, no Sertões e 7 Barras. Em
todas as ações é marcante ver como as populações tem o
cuidado com seus animais de estimação. Também observamos
que existe carência de acesso a informações e tratamento da
saúde animal, representando, muitas vezes um problema de
saúde pública. Por isso, acreditamos que oferecer o tratamento
veterinário é uma ação relevante, tanto em termos de saúde,
quanto alegria e o quanto é pouco acessível um serviço
veterinário gratuito
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Coordenadores do 
projeto Patinhas Amigas 
com os cachorros 
atendidos
Foto: Barbara Mengai

Patinhas Amigas

234 atendimentos
80 castrações

249 procedimentos
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O projeto destina-se, fundamentalmente aos cachorros e
gatos para a realização das consultas com os veterinários e
para a realização das castrações são selecionados apenas
animais machos.
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Selecao dos animais.-
-

• O atendimento de veterinária segue o processo de
consulta clínica nos animais, com a medição de
temperatura, análise da pele, análise dos dentes, da
rotina de alimentação dos animais e fezes.
• A identificação de alguma anormalidade no animal é
realizada a medicação de modo imediatamente, com a
aplicação de vitaminas, aplicação de soro e glicose,
remédios de verme, aplicação de anti-pulgas e
carrapatos (ACT).
• Para os casos de identificação de alguma doença mais
grave é direcionado aos órgãos públicos para
monitoramento do animal ou atuação no tratamento
mais adequado para o caso.
• As veterinárias podem também atuar com a prescrição
de tratamentos com remédios que são disponibilizados
pela secretaria pública.
• Todos os atendimentos devem ser realizados diante a
presença de um responsável maior de idade e perante
a assinatura de um termo de responsabilidade de que
irá dar continuidade no tratamento e no cuidado do
animal.

Atendimento - consulta

O projeto destina-se, fundamentalmente aos cachorros e
gatos para a realização das consultas com os veterinários e
para a realização das castrações são selecionados apenas
animais machos.

Parceria com orgaos publicos
-

• A triagem da castração é realizada durante a consulta com a
veterinária. Para a realização do procedimento, o animal deverá
estar em bom estado de saúde e o responsável pelo animal
deverá assinar o termo de responsabilidade pelo animal e
cuidado do animal, para que não seja abandonado após o
procedimento.
• O animal deve estar em jejum de água e comida com no
mínimo 8 horas.

Triagem de castracao
-

-

A castração é realizada apenas em animais machos, que estejam
bem de saúde e tenham passado pela consulta veterinária antes. O
animal deverá estar em jejum de água e comida por no mínimo 8
horas e após o procedimento o animal deve ser mantido isolado por
24 horaspara nãogerar infecçãoeromper ospontosdacirurgia.

castracao
-

-
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Em 2019, o SAS Brasil teve a estreia do projeto Pertencer. A

proposta é a de realizar intervenções nos espaços físicos de
escolas ou praças públicas para revitalizar esses espaços. Para
inaugurar o projeto, a equipe do Pertencer realizou ações na
escola em que foram feitos os atendimentos de 7 Barras.

Em conjunto com dois grafiteiros, realizamos a pintura das
paredes da escola, com a participação dos alunos. Além disso,
com materiais recicláveis, os voluntários fizeram um espaço de
convivência com sombra, mesas e cadeiras para as crianças.

Outra intervenção realizada foi o plantio de uma horta no
terreno da escola. O projeto Pertencer está alinhado com a
nossa proposta de trazer mais alegria e deixar um legado para
as comunidades atendidas. Acreditamos que um espaço físico
bonito e agradável para a convivência é uma maneira de
aproximarmos as pessoas da comunidade e garantirmos que a
memória da expedição do SAS Brasil permaneça presente.
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Ações do projeto 
Pertencer em 7Barras
Fotos: Ludmila Daher

Pertencer
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Expedições de 2019 Expedições de 2019 1- Jaguaré

2- Brumadinho

3- Sertões

4- Sete Barras 



Nos dias 23 e 24 de março, o SAS Brasil realizou uma ação para 
atender a comunidade do Jaguaré. Ela marcou o início das 
atividades em 2019 e os números de atendimentos foram 
impressionantes. Em um fim de semana 2.712 atendimentos em 
saúde. Além disso, tivemos um salto importante em termos de 
estrutura. Inauguramos o uso da carreta, que coloca nossa 
organização em um outro patamar de atendimento às 
comunidades. Totalmente equipada com 3 consultórios médicos e 
em conformidade às normas da ANVISA.

Outro ponto relevante da ação foi o tamanho da equipe envolvida. 
Ela foi a maior já realizada até hoje em volume de voluntários. Ao 
todo, 179 pessoas se reuniram para se engajar no projeto e fazer a 
diferença na vida da população atendida. Promover uma 
experiência transformadora para os voluntários também é uma 
maneira de gerar um impacto positivo. Essas pessoas com certeza 
saem com um olhar ainda mais sensível e empático para os 
desafios da desigualdade no Brasil. E saem também com a certeza 
de que qualquer tipo de contribuição faz a diferença, seja uma 
consulta médica, um abraço, um sorriso.

Jaguaré| 26

PROPÓSITO DA AÇÃO

O foco principal foi o de contribuir com projetos de saúde, 
integrados a outras áreas, que garantissem o acesso a um 
serviço de qualidade para a população, geralmente 
desassistida.
A equipe do SAS Brasil contou com o apoio da Sociedade 
Benfeitora do Jaguaré, espaço que existe desde 1958 e 
atende diariamente 1.700 crianças, jovens, adolescentes 
em três grandes setores: CEI (Centro de Educação Infantil) 
de 0 a 4 anos, CCA (Centro para Criança e Adolescente) de 
6 a 14 anos e Qualificação Profissional a partir de 15 anos.
Os professores da Sociedade Benfeitora do Jaguaré foram 
capacitados para realizar a triagem oftalmológica dos 
alunos e contribuíram ativamente na divulgação do evento.

Jaguaré
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À direita:
Voluntários SAS 
Brasil na ação 
do Jaguaré

À esquerda:
População 
atendida em 
frente à carreta

Fotos: Gabriel 
Trevisan



DESTAQUES
Nas visitas das equipes SAS Brasil até as comunidades,
lideranças locais apontaram temas urgentes como aumento
de uso abusivo de álcool e drogas pela população após a
tragédia, crianças em sofrimento devido a violência infantil
e crianças com necessidade de apoio psicológico sem
meios para que possam ser encaminhadas para a rede
pública de atendimento.

Frente a essas demandas, o Puxirum se expandiu e realizou
sua primeira ação abrangente em saúde mental, com a
participação de psicólogos e psiquiatras voluntários.
Fizemos a triagem das crianças com uso de instrumento
psicométrico SDQ e encaminhamentos para a rede.
Realizamos o contato e a intermediação com o serviço local
de saúde mental (CAPS) para garantir a continuidade da
atenção. Além disso, oferecemos atendimentos individuais
pontuais para pessoas em sofrimento mental e realizamos
encontros em cinco grupos temáticos (homens, mulheres,
adolescentes, responsáveis e coordenadores).
Entendemos que as ações tiveram impacto relevante, tanto
que muitos dos grupos de conversas continuam existindo
mesmo após o término da expedição.

Atendemos um total de 242 pessoas no projeto de saúde
mental, incluindo os atendimentos individuais e também
os atendimentos em grupo e rodas de conversa.

Logo após a tragédia de Brumadinho em Janeiro, uma equipe
SAS Brasil se deslocou até o local para mapear as maiores
demandas das populações impactadas com a tragédia. Após
algumas visitas técnicas, detectamos 2 comunidades que
vivem às margens do Rio Paraopeba e dependiam dele para
pesca, banho, lavar roupa e como espaço de convivência.
Todos esses hábitos foram diretamente atingidos pelo
desastre. Em função disso, planejamos uma ação do SAS
Brasil junto a essas comunidades, levando toda a nossa
estrutura de atendimento para essas comunidades. Entre os
dias 06 e 09 de julho, 56 voluntários se envolveram para
levarem muita saúde e alegria até Brumadinho.
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Atendimento da população na comunidade em 
Brumadinho
Foto: Ton Ton

Brumadinho
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NÚMEROS

Ao todo, ao longo de 3 dias inteiros de ação, cerca de 691
pessoas foram beneficiadas em atendimentos ginecológicos,
dermatológicos, odontológicos, de saúde mental e na triagem
de oftalmologia, além de 67 animais que passaram por
consultas veterinárias, procedimentos e castrações.
Outro ponto alto da ação, foi a adesão da população ao
cinema realizado no sábado à noite. Muitas das crianças
nunca tinham visto um filme em cinema, e puderam vivenciar
a experiência junto ao SAS Brasil. Ao todo, cerca de 100
pessoas se reuniram para assistir ao filme.

DEPOIMENTOS

“Gostei de descobrir que tem muita gente disposta a se doar 
integralmente para outras pessoas. Uma luz no meio desses dias 

difíceis pelos quais passamos no Brasil. E a realidade dos lugares em 
que possamos refletem isso. A troca de amor, de carinho, de 

confiança foi maravilhosa. Tanto entre os voluntários quanto com as 
pessoas atendidas. Sentir que levamos esperança a pessoas 

ignoradas e desacreditadas aqueceu meu coração.”

Mayra Lopes, voluntária
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De cima para 
baixo:
1. Atendimento 
dermatológico 
na carreta SAS 
Brasil

2. Equipe de

Odontologia 
SAS Brasil
Foto: Ton Ton
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A atuação do SAS Brasil no Sertões 2019 se dividiu em 3

momentos: duas ações de triagem, realizadas no início de
Junho e no meio de Julho e a expedição em si, que ocorreu
entre os dias 24 de agosto e 01 de setembro. Essa divisão é
importante pois o momento da triagem é decisivo para
alavancar a assertividade da expedição. Isso ocorre pois, na
triagem, a equipe SAS Brasil realiza a capacitação das
equipes de saúde locais para a realização dos exames
ginecológicos e dermatológicos, enquanto a equipe de
educação passa pela capacitação para realização dos exames
de acuidade visual. No intervalo entre a triagem e a
expedição, esses profissionais capacitados realizam os
exames junto à população para verificar quem de fato
precisa do atendimento médico completo. Essas pessoas são
encaminhadas para os atendimentos e cirurgias realizadas
pela equipe de médicos voluntários do SAS Brasil.

CIDADES ATENDIDAS

No ano de 2019, o SAS Brasil bateu o recorde de cidades
atendidas durante o Rally dos sertões. Ao todo, 7 municípios
foram visitados pelas nossas equipes: Campo Grande (MS),
Alto Garças, (MT), Barra do Garças (MT), São Miguel do
Araguaia (GO), Bom Jesus (PI), São Félix (TO), Aquiraz (CE).
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De cima para baixo:
1. Atendimento 

ginecológico (GO)

2. Atendimento 
oftalmológico(GO)
Foto: Ton Pederneiras

Sertões 2019



Para duplicar o impacto e o número de cidades atendidas, o

SAS Brasil montou duas equipes para o Sertões 2019.
Viajando em paralelo, cada uma delas contou com uma
unidade cirúrgica móvel e uma equipe completa de médicos
e dentistas especialistas e todo o time de voluntários SAS
Brasil. Isso foi possível graças ao investimento em estrutura
e materiais que duplicou todos os recursos do SAS Brasil.
Com isso, os números de atendimentos tiveram um
crescimento expressivo, cumprindo o propósito de ampliação
de impacto social dos projetos. Ao todo, 90 voluntários
percorreram mais de 7.000 km, espalhando muita saúde e
alegria por onde passaram.

INOVAÇÃO
O ano de 2019 também foi marcado por inovações nos
atendimentos médicos durante o Sertões. Realizamos a
primeira telecolposcopia do País. Isso aconteceu no
município de Bom Jesus (PI), enquanto médicas residentes

em ginecologia do Hospital Israelita Albert Einstein fizeram o

procedimento junto à pacientes no local, e a chefe de
ginecologia estava em São Paulo, e acompanhou o
procedimento via telemedicina. Outra inovação relevante foi
o uso da telemedicina para as consultas de dermatologia. As
equipes de enfermagem dos municípios foram treinadas para
tirar fotos das lesões suspeitas de câncer de pele e enviaram
as fotos para análise dos especialistas da equipe SAS Brasil
avaliarem quais pacientes precisariam ser atendidos por
suspeita de lesões cancerosas e quais estariam liberados.

De cima para baixo:
1. Crianças e voluntários 
durante expedição
2. Projeto 
Sustentabilidade 
durante o Rally em São 
Raimundo Nonato (PI)

Foto: Ton Pederneiras
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Para fechar o ano de 2019, a equipe do SAS Brasil fez uma

expedição para o município de 7 Barras, no Vale do Ribeira,
região mais carente do estado de São Paulo. As ações foram
especiais pois já havíamos feito expedições na cidade em
2017. Foi gratificante ver o engajamento da cidade para
receber mais uma vez a equipe de voluntários do SAS Brasil.
O foco da expedição foi a realização do projeto de
oftalmologia. Os dados levantados a partir dos atendimentos
das crianças do município vão ser utilizados como base da
pesquisa de doutorado da Dra. Ana Carolina Carneiro,
realizado na UNIFESP.

DESTAQUE
Além da oftalmologia, outras duas áreas merecem destaque
nessa expedição. A primeira é a área de saúde mental. O
projeto Puxirum foi além do seu escopo inicial de palesrtas e
atendimentos individuais e em grupo. Em função de uma
demanda trazida pela secretaria de educação, o SAS Brasil
estruturou uma equipe multidisciplinar (Psicólogos,
psiquiatras, otorrinos, TOs) para fazer diagnósticos de
autismo e de outros aspectos que podem levar a uma
dificuldade no aprendizado. Isso é bem importante para a
secretaria de educação uma vez que fornece uma orientação
sobre quais as melhores estratégias de ensino para esses
alunos. Outro destaque foi o projeto Pertencer, que estreou
em 7 Barras com intervenções nos espaços da escola onde
aconteceram os atendimentos. Da pintura de um mural ao
plantio de uma horta, diversas atividades deram outra vida
para o ambiente.

De cima para 
baixo:
1. Grupo de 
voluntários SAS 
Brasil
2Criança 
participa de 
atividades do 
Puxirum
Foto: Ludmila
Daher
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AlcanceAlcance 1- Comunicação

2- Estrutura

3- Apoiadores

4- Financeiro

5-Olhar para 2020



O ano termina com importantes conquistas também na área
de comunicação, que passou a ser um dos pilares do SAS
Brasil nos últimos anos. Entre os destaques está o programa
do Caldeirão do Huck apresentado no dia 28 de setembro de
2019. Nele, o apresentador Luciano Huck e o Youtuber
Whindersson Nunes participam da etapa de Bom Jesus (PI) do
Rally dos Sertões. Um dos destaques na reportagem é o
momento que Luciano Huck visita a estrutura do SAS Brasil e
acompanha os atendimentos feitos pelas equipes médicas do
projeto. A matéria deu uma projeção importante para o SAS
Brasil. Foi comum fazermos visitas a equipes de saúde de

municípios em que as pessoas assistiram a matéria e já

conheciam o SAS Brasil por isso. Esse conhecimento prévio
facilitou o acesso do SAS Brasil às cidades e também
aumentou o engajamento das pessoas que participaram
conosco no planejamento e execução das ações.

Outro destaque foi uma matéria da Fox Sports realizada pela
jornalista Daniela Boaventura, que mostrou um pouco da
rotina de longas viagens dos voluntários do SAS Brasil.

Além dos destaques na imprensa, o SAS Brasil teve ao
longo de 2019 um crescimento no número de seguidores
nas redes sociais em que está presente, Facebook e
Instagram, gerenciadas por uma agência de conteúdo
contratada especialmente para essa tarefa. No Facebook,
o número de seguidores cresceu para 3,7 mil mil seguidores.
No Instagram, esse número é de 11,7 mil seguidores.
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Comunicação

De cima para 
baixo:
1. Luciano Huck 
acompanha 
criança em 
exame de visão

2. Multidão 
espera Luciano 
Huck na frente da 
carreta SAS Brasil
Foto: Yohan 
Ferragut



O ano de 2019 foi marcado por um avanço expressivo na
estrutura do SAS Brasil. Para conseguir levar duas equipes
diferentes fazendo atendimentos médicos e cirurgias ao
mesmo tempo durante o Sertões 2019, investimos em
duplicar todos os materiais e equipamentos, inclusive com
uma nova carreta.

Isso representou um orçamento expressivo, e, ó foi possível
graças aos parceiros e patrocinadores de 2019. A carreta foi
reformada pela Truckvan, que utilizou uma carreta que já
existia e fez as adaptações necessárias para transformá-la
em um centro cirúrgico.

Além disso, outro foco relevante do investimento de 2019 foi
a compra de equipamentos médicos de ponta. Na área de
ginecologia, investimos em um colposcópio digital, que
transmite imagens do exame a partir de um software online,
que permite a realização da telemedicina. Na oftalmologia,
investimos em um equipamento chamado Spot Vision, que
agiliza o processo de triagem de acuidade visual e detecta
outros tipo de problemas de visão com velocidade. Todos
esses investimentos mostram o interesse do SAS Brasil em se
consolidar como um projeto que preza por levar medicina de
qualidade para lugares remotos do nosso País. Entendemos
que equipamentos e tecnologia são essenciais para isso.
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Estrutura 

De cima para 
baixo:
1. Carreta nova 
do SAS Brasil

2. Equipamento 
Spot Vision
Foto: Beatriz 
Farugia e Barbara
Mengai



Os ApoiadoresOs Apoiadores



Graças ao apoio de empresas e de pessoas físicas, pudemos 
realizar, ao longo de 2019, todo esse trabalho. Aqui fazemos 
um reconhecimento especial a cada um deles.

Apoiadores |36

Patrocinador desde 2014, quando 
estávamos saindo para nossa segunda 
expedição. Nossa parceria junto à área de 
Responsabilidade Social amadurece a cada 
ano.

Parceiro desde 2013. Nos apoiou 
quando ainda éramos apenas uma ideia 
em um papel. Parceiro decisivo para o 
SAS Brasil estar onde está hoje. 

Parceiro na construção da carreta nova 
do SAS Brasil.

Nosso patrocinador padrinho, desde 
2014 colabora de maneira expressiva 
nas nossas campanhas do Catarse. 

Parceiro na leitura dos exames de 

ginecologia.

Parceiros para captação de recursos 
para o projeto de odontologia.

Parceiro na adesivação da carreta SAS 
Brasil

Começou o patrocínio em 2018
e nos apoiou com a doação
de equipamentos médicos
de oftalmologia e dermatologia.

Patrocinador das ações do ano de 2019, 
com a doação de todos os óculos 
doados pelo SAS Brasil.
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Patrocinadores  e Parceiros

Patrocinador em 2017 e em 2019 com 
apoio expressivo para a realização dos 
projetos de oncologia.

Parceiro na alimentação dos voluntários 
SAS Brasil na expedição do Jaguaré

Parceiro desde 2017, faz a leitura dos 
exames médicos e das biópsias coletadas 
durante as expedições 



Uma das marcas registradas do SAS Brasil é a mobilização da rede para campanhas de arrecadação de verba por

plataformas de financiamento coletivo Em 2019, fizemos uma campanha focada em levantar recursos para Brumadinho.
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Adriana Palma – Alexandre Menezes- Ana Beatriz Barros Costa Fernandes - Ana Carolina Ribeiro M. Scandiuzzi - Ana Eliza Cezar Bento
Ana Flávia - Ana Maria Zanela Monte - Ana Paula Zamper - André Abe - Andréa Lúcia da Silva Alexandre -Angela M S Mucida -Bianca
Maria Alvarez Torres - Bruna Mariani - Bruno Freitas / Oya - Bruno Praça Brasil -Camila Guindalini - Camila Neder - Carla Habif - Carla
Rodrigues Gomes Corrêa Leite - Carmen Zink Bolonhini - Caroline de Azevedo Louzada - Claydson de Oliveira Camargos - Clecio
Kushiyama - Cristiano Antonio Rocha - Daniel Marques Ielpo - Debora Davalos de Albuquerque Maranhão - Delta Projetos e
Gerenciamento - Elaine Santos - Elisângela Santos Ribeiro - Erick Rossignoli - Ester Michelina Albala Habif - Fabiene Borges - Fabricia
Ouriveis - Fernanda Ary - Fernanda Malburg -Fernando Hein - Fla Machado - Flaviane Fernanda Ramos - Flavio Pereira de Araujo
Fran Baras - Gabriel Toueg - Gabriela Claudino de Almeida - Gabriela Couto de Magalhães - Geisa Rodrigues Gomes - Giselle Santos
Kuhnen - Giuliana Annicchino - Guilherme Takao Igarashi - Helena Gnatkowski De Luca - Helena Nogueira de Salles Gomes - Ilva
Magada Zanotta - Isabel Brasil - Isabella Bonatto - Jacimara Adolpho - Jair Benassi Silva - Jessica Alvarez Castro - Joel Porfirio Pinto
José Carlos de Brito - Júlia Fonseca - Juliana Alves - Juliana Lagoa de Rezende - Juliana Rodrigues Correa Leite - Julio Capua
Julio Cesar Zavatti - Julio Cezar Monnerat - Julio Figueiredo - Karina Person - Kauê Oliveira - Keller Damas - Kênia Dias - Laline secco
Lara Albuquerque - Larissa Maxine - Leandro Torres - Liana Monteiro - Luana Juliana Garcia - Lucas Baccelli - Lucas Guerra - Luis
Câmara - Luís Otávio Felipe Ribeiro - Luiza Carlucci da Luz - Maíra Tosetti Fragoso - Maitê Covas - Marcelo Praxedes Monteiro Filho
Marcio Arduin Saraiva - Maria Emilia - Mariana Bacchin Afonso - Mariana Farah Carrião - Marilia Cintra - Marília Fré - Mario Marchiori
Matheus Brasil - Mayra Santaella - Monica Affonseca - Naiara Carvalho - Nara Esteves Pereira - Natalia Rossi - Natasha D'Andrea
Monica Olsen - Nathália da Silva Braga - Nathalia Muniz - Nelson Bolonhini Junior - Nicolas Fenzl - Nicoly Eudes da Silva Dias
Pablo Silva Zanone - Paula Beatriz Arruda - Paulo A. Zaini - Paulo Roberto de Morais - Polliana Zocche de Souza - Priscila Farah - Rafael
Ordonha Cechinel - Renata Cassiano Porto - Renato De Mingo Zimmermann - Rodolfo Tadeu da Costa - Rodrigo Kamikihara - Rodrigo
Rodrigues - Roger C. Rocha - Rogerio Infante Zanotta - Ryan Britto Carvalho - Sabine Bolonhini - Sabrina Barros - Sandro Marioto -
Sávio Mourão Henrique - Silvia Cervellini - Silvia Regina Bica Kohek - Telma Zink Cavaletti - Thais Denker - Thais Valvassoura - Vivian
Pessoto - Viviane Platzer - Yuri Rugai Marinho
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Poucas coisas são tão importantes para o SAS Brasil quanto a
rede de voluntários que permitem que nosso trabalho seja
levado até os lugares mais distantes do Brasil e realizado
com amor e dedicação. Essas pessoas - que em 2019
formaram grupos tão grandes como de 220 pessoas em uma
só expedição - deixam família, amigos e atividades
prazerosas nos feriados e nas férias, muitas vezes, para viajar
com o SAS Brasil e doar seu conhecimento, seus talentos, sua
força de vontade e seu amor para pessoas desconhecidas.
Fazem parte do grupo de pessoas que quer colocar a mão na
massa e fazer o seu melhor para construirmos um País

melhor. O SAS Brasil mostra o poder de transformação de

uma rede mobilizada por propósito tem.
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Voluntários SAS Brasil 
em diversas expedições 
de 2019
Foto: Beatriz Farugia, 
Ton Ton
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Nossos Voluntários



Voluntários durante as 
expedições de 2019
do SAS Brasil
FotoTon Ton, Fernanda 
Ary, Helena Gomes
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Financeiro: Saídas

Saúde Alegria Sustentabilidade Comunicação Estrutura Logística Grandes Ativos TOTAL

R$ 280.771,44 R$ 6.484,89 R$ 7.088,47 R$ 42.517,18 R$ 54.486,73 R$ 156.578,28 R$ 683.463,33 R$ 1.231.390,32

23%

1%1%

3%

4%

13%

55%

GASTOS 2019

Saúde Alegria Sustentabilidade Comunicação Estrutura Logística Grandes Ativos
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Financeiro:  Entradas

Doação PF Doação PJ Pilotos Rally Produtos TOTAL

R$ R$ 718.740,00 R$ 84.000,00 R$ 7.086,00 R$ 1.198.049,05

32%

60%

7% 1%

GASTOS 2019

Doação PF Doação PJ Pilotos Rally Produtos



Muito trabalho! Em 2020, é isso que queremos construir.

Tomamos uma decisão enquanto diretoria de profissionalizar
as nossas equipes administrativas. Por isso, começaremos
2020 com um time de 7 pessoas, que serão responsáveis por
fazer o SAS Brasil se consolidar como uma organização sem
fins lucrativos e com gestão profissional. Entendemos que só
ampliaremos o impacto do que estamos construindo com a
nossa casa bem organizada. Por isso, olharemos para a gestão
dos nossos processos, cuidaremos da diversificação das
fontes de captação, estruturaremos uma frente de
credibilidade, que buscará publicações científicas e
reconhecimentos de excelência.
Ser uma organização sem fins lucrativos no Brasil envolve
diversos desafios e entendemos que a credibilidade que
estamos construindo nos últimos 7 anos é o nosso maior
ativo para olharmos para o futuro e pensarmos em um
crescimento sustentável. Hoje, temos uma estrutura
completa, com dois centros cirúrgicos e materiais e
equipamentos médicos de ponta. Só que essa estrutura ainda
fica parada 300 dias no ano. A cada dia que não estamos em
expedição, deixamos de impactar uma média de 1.000
pessoas. Por isso, grande parte dos nossos esforços para o
próximo ano é voltada para conseguirmos estar cada vez
mais na estrada, com cada vez mais expedições, e
impactando cada vez mais gente, com qualidade, eficiência e,
claro, muita alegria. Temos orgulho do trabalho que estamos
fazendo, com a missão de transformar o Brasil, uma cidade
por vez.

Dezembro de 2019

Acreditamos que a soma dos esforços da rede é
poderosíssima para construir transformações e contribuir
para uma sociedade melhor. Esperamos que você faça
parte desse sonho com a gente.
Temos orgulho da nossa história até aqui, e queremos ir cada vez
mais longe. Vamos juntos?

Adriana Mallet, Sávio Mourão e Sabine
Zink, Diretoria do SAS Brasil.
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2020



OBRIGADO
por fazer parte da nossa missão de 

Transformar o Brasil

#vqv #sasbrasil2019

SAS Brasil   |  Saúde Alegria e Sustentabilidade  |   Relatório de Atividades do ano de 2019 www.sasbrasil.org.br /sasbrasil4x4 @sasbrasil4x4


