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Mas principalmente pela certeza de que estamos oferecendo um
serviço que está mudando a vida de muita gente, colocando em
prática a nossa missão de levar acesso a saúde especializada para
quem não tem. Isso só foi possível porque muita gente acreditou
no projeto, investindo tempo, conhecimento e recursos financeiros
para que chegássemos até aqui.  Seguiremos firmes, em busca dos
50.000 atendimentos.

Chegamos aos 5.000 teleatendimentos!
ESSE É UM MARCO IMPORTANTE.
NÃO SÓ PELO NÚMERO. 

Apoiadores:



O SAS BRASIL

Desde 2013 somos um projeto itinerante que leva
atendimento médico especializado, com alegria, a
regiões remotas e distantes de grandes centros
urbanos em todo o Brasil. 

Com a epidemia da covid-19, utilizamos a
telemedicina para adaptar nossa atuação e
continuar levando assistência médica e psicológica
a comunidades socialmente vulneráveis.



No fim de maio, publicamos um relatório sobre os dois
primeiros meses de projeto. Nas próximas páginas,
mostraremos as novidades que rolaram em junho e que nos
fizeram chegar à marca de 5.000 atendimentos.

RECAPITULANDO

http://sasbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Relato%CC%81rio-Atividades-Telemedicina-Covid-19-1%C2%AA-Fase-SAS-Brasil.pdf


O QUE
FIZEMOS

EM JUNHO 
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Com o apoio da Drogaria São Paulo, agora
temos a possibilidade de oferecer
gratuitamente alguns medicamentos para
pacientes atendidos no Jardim Colombo
(SP) e no Complexo do Alemão (RJ)

EXPANSÃO NO RIO DE JANEIRO

Cobertura presencial e por telemedicina
para todos os mais de 140.000 moradores
do Complexo do Alemão

ENTREGA DE MEDICAMENTOS



1ª   BASE NO NORDESTE

Com patrocínio da Ale Combustíveis,
expandimos nossa atuação para o Rio
Grande do Norte, cuja capital, Natal, tem
visto o colapso do sistema público de saúde

DOAÇÃO DE MÁSCARAS

O piloto Marcio Adami, do Sertões doou
40.000 máscaras que foram entregues para
a população das comunidades Tribo
Damasceno, Jardim Colombo e Residencial
Espanha (em São Paulo), e do Complexo do
Alemão (no Rio)



Para calcular o
impacto direto

e indireto de
nossas ações,

utilizamos 6
indicadores:

TELECONSULTAS

Número de pessoas
atendidas diretamente
por alguém da equipe
de profissionais de
saúde do SAS Brasil

TELEORIENTAÇÕES

Número de pessoas,
além do paciente, que
foram orientadas em
relação à prevenção e
aos riscos da covid-19

BENEFICIADOS

Pessoas que moram
na casa dos pacientes
e que, de forma
indireta, também são
beneficiadas

ABRANGÊNCIA

Total de pessoas que
vivem nos locais em
que o número de
atendimento do SAS
Brasil foi divulgado

TELEATENDIMENTOS

É a soma do total
de pessoas que
foram consultadas
e orientadas via
telemedicina

NPS

Net Promoter Score
é  um indicador que
mede a taxa de
satisfação dos
nossos pacientes

COMO
MENSURAR

O NOSSO
IMPACTO 
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5.042 
TELEATENDIMENTOS
2.912  teleconsultas +  2.130  teleorientações realizadas 

Entre março e maio, o SAS Brasil 
fez 2.051 teleatendimentos. Apenas
em junho, o número de consultas e
orientações superou o total registrado
desde o início do projeto.

CRESCIMENTO DE 155% EM UM MÊS
Dados apurados até 4/7/2020



229
voluntários
envolvidos

13
especialidades

médicas

13
estados

alcançados

100
cidades 

atendidas

Mais de 11 mil pessoas
beneficiadas diretamente
Com mais de 5.000 teleatendimentos
realizados até o dia 6 de julho, evitamos
o deslocamento e a exposição
desnecessários de pacientes e de
familiares para buscar ajuda médica



Feminino
71.4%

Masculino
28.6%

SP
55.1%RJ

29.8%

RN
8.1%

BA
5.6%

P O R  G Ê N E R OP O R  E S T A D O

POR RISCO

PERFIL DOS PACIENTES



97% dos pacientes atendidos
tiveram seu problema resolvido

sem precisar sair de casa
Uma parcela muito reduzida precisou

se deslocar a hospitais ou unidades de
saúde por complicações após

acompanhamento pela nossa equipe

3,8
pessoas por
domicílio em

média

95,8
de NPS* dos

pacientes que
tiveram alta

96,25%
não tomaram

vacina da gripe
em 2020

13%
dos pacientes

tiveram contato
com alguém com

covid-19

*A pesquisa é feita em ligação de pós-consulta, por
meio da qual os pacientes também podem tirar dúvidas



COMPLEXO DO ALEMÃO (RJ) 

617 TELEATENDIMENTOS

7,3% COM SUPORTE PRESENCIAL

97% DE RESOLUTIVIDADE

20 ENCAMINHAMENTOS



Conjunto de
Favelas da Maré

Começamos a estruturar
nossa atuação em mais

uma comunidade, na Zona
Norte do Rio de Janeiro

Jornada do voluntário

Parte fundamental para
que o projeto aconteça,
começamos junho com
um novo olhar para a

experiência dos nossos
voluntários

Novo normal
A cada dia que passa, estamos

mais e mais certos de que a
telemedicina  e o  e o formato

atual de atendimentos que o SAS
Brasil estruturou, inicialmente de

forma emergencial, serão
determinantes para uma forma de

atuação nova e inovadora para
além da pandemia

O QUE VEM POR AÍ...



O INÍCIO DE UM NOVO NORMAL
Em meados de julho, iniciaremos a estruturação 
de uma base para atendimentos odontológicos
presenciais no Jardim Colombo, em São Paulo.

O local pertence à associação local de moradores,
mas está parado desde 2016 por falta de
profissionais e de verba para materiais. Com
recursos que recebemos da Ale Combustíveis, 
 conseguiremos dar seguimento aos casos
iniciados de forma online mas que exigem
atendimento presencial. Esse é um passo
importante para mostrar como a telemedicina
pode ser um recurso a mais no ciclo de
atendimento do paciente.



NA MÍDIA

https://www.racingonline.com.br/coluna/por-tras-das-pistas/
https://www.unmgcy.org/youth-initiatives/2020/5/25/sas-brasil-against-covid-19
https://www.estadao.com.br/infograficos/brasil,consultorios-se-preparam-para-triagens-por-telefone-e-salas-de-espera-mais-vazias,1097696
https://www.istoedinheiro.com.br/ong-leva-oximetros-para-favelas-do-rio-e-sp-no-combate-ao-novo-coronavirus/
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2020/06/epoca-negocios-ong-leva-oximetros-para-favelas-do-rio-e-sp-no-combate-ao-novo-coronavirus.html
https://gq.globo.com/Cultura/noticia/2020/06/live-com-danni-suzuki-gera-mutirao-do-bem-com-ongs-e-projetos-sociais.html
https://www.gazetadopovo.com.br/parana/instituto-disseminacao-oximetros-prevenir-casos-graves-covid/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/ong-identifica-focos-de-problema-de-saude-mental-na-pandemia-e-oferece-apoio-psicologico-em-comunidades-de-sao-paulo,a7fe9f04986442c9438b2417fc53b5c592j45acw.html


COMO O SAS BRASIL
ESTÁ AJUDANDO A
CONSTRUIR O NOVO
NORMAL

Assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=bgbYL_V4PV8
https://www.youtube.com/watch?v=bgbYL_V4PV8


# S O U V O L U N T Á R I O

SASBRASIL

Em 4 de julho
comemoramos o Dia do
Voluntário Social com
uma ação diferente.
Perguntamos aos nossos
voluntários qual é o
significado da atuação
deles no SAS Brasil. O
resultado está nos mais
de 100 depoimentos que
recebemos, alguns
publicados no Instagram
com a hashtag
#souvoluntarioSASBrasil
e nos destaques do nosso
perfil (@sasbrasil4x4)

https://bit.ly/diadovoluntariosasbrasil
https://www.instagram.com/explore/tags/souvoluntariosasbrasil/
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDk5MDYxMjQwMTU2OTI0?igshid=12aadp2623enh
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