


O SAS Brasil é uma organização social privada e sem fins de lucro que existe desde 2013. 
Desde que o SAS Brasil foi criado, nosso propósito foi levar acesso à saúde especializada e de
qualidade para quem não tem, sempre com alegria. Nosso formato tradicional, itinerante, de
viajar até os locais mais remotos do Brasil levando profissionais voluntários, precisou ser
reinventado diante da pandemia do novo coronavírus. Em outubro, apenas
 sete meses após o início das nossas atividades com a telemedicina, nosso
 novo modo de ver o futuro do acesso à saúde, batemos a marca simbólica
 de 15 mil atendimentos. Hoje queremos contar essa história. 

QUEM SOMOS



 18  +15 MIL 
TELEATENDIMENTOS ESTADOS ALCANÇADOS 

 + 160
 CIDADES ATENDIDAS

+30 MIL 
PESSOAS IMPACTADAS

A TELEMEDICINA COMO SINAL DO FUTURO, HOJE
A saída encontrada rapidamente pelo SAS Brasil diante do novo cenário, inédito na nossa
geração, foi o uso de uma tecnologia que já existia e que já era adotada em parte por nós: a
telemedicina. No SAS Brasil, usávamos o recurso para o contato entre médicos especialistas,
em uma ponta, e profissionais de saúde no lado dos pacientes. Com isso, o atendimento era
melhorado com a opinião dos especialistas. A história mudou em março, quando o Ministério
da Saúde e o CFM (Conselho Federal de Medicina) regulamentaram o uso da telemedicina no
contato direto entre médico e paciente, até então não permitido. 

E PARA O SAS BRASIL, ESSE FUTURO JÁ CHEGOU
Acreditamos que tendências como essa fazem parte daquilo que se convencionou chamar de
“novo normal” no atendimento e no acesso à saúde. Percebemos isso e o enorme potencial da
telemedicina observando os nossos próprios números. Ao longo de toda a nossa história,
conseguimos beneficiar algo em torno de 55 mil pessoas em dezenas de cidades de 14
Estados brasileiros. Esse número será batido em breve pela nossa telemedicina. Em apenas 7
meses, o número de pessoas beneficiadas já ultrapassa metade do número alcançado de
forma “tradicional”, com os atendimentos presenciais, ao longo de 7 anos! Confira:



NATAL - RIO GRANDE DO NORTE NORDESTE

SUDESTE RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO SALVADOR

No nosso mapa interativo de atuação, é possível ter uma melhor dimensão do alcance dos
teleatendimentos realizados pelo SAS Brasil. Cada       representa um lugar onde nós atendemos.

A DIMENSÃO DAS NOSSAS FRONTEIRAS

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=16OAfZ5-DFqO64UEnLLjL6TWmwldk-VZy&usp=sharing


Com apoio da rede de combustíveis Ale, o SAS Brasil continua firme nas ações do Rio Grande do
Norte. A equipe de coordenação médica e de comunicação do SAS Brasil realizou uma série de
reuniões com a prefeitura de Natal para viabilizar parcerias de monitoramento dos pacientes com
covid-19 de alto risco na cidade. Além disso, também estruturamos parcerias com unidades de
saúde para oferecer consultas de especialidades do SAS Brasil para pacientes que estão na fila de
espera do SUS. Essa também é uma estratégia para que o projeto de telessaúde agregue valor ao
sistema público de saúde, reduzindo filas e baixando custos. Um dos grandes destaques do
projeto no Rio Grande do Norte é o número de cidades atendidas em todo o Estado, um total de
25. Outro destaque é o alcance do projeto em Natal, que já atinge 30 bairros do município.

5.008
pessoas impactadas

2.583
atendimentos

25
cidades atendidas

A atuação do SAS Brasil no Rio Grande do Norte e a importância da parceria da rede Ale
Combustíveis foi destaques nos principais e maiores veículos de comunicação do estado. Na
InterTV, afiliada da Globo, a entrevista ao vivo foi realizada no Bom Dia RN, um dos jornais
locais de maior audiência. Na TV Ponta Negra, a reportagem gravada foi veiculada no Jornal do
Dia, um dos principais da afiliada local do SBT. 

Em outubro, durante visita do SAS Brasil à cidade, o programa "Tudo com Priscilla Freire", da
afiliada da Rede Record em Natal, transmitiu ao vivo entrevista com o Dr. Manuel Carneiro,
coordenador da equipe médica e, na mesma noite, Dr. Manuel e Roy Bento, coordenador de
comunicação de solo, foram convidados para sentar à mesa de debates da radio 96Fm
juntamente com o Secretário de Saúde da cidade, George Antunes de Oliveira. 

RIO GRANDE DO NORTE

Monitoramento dos pacientes com covid-19 de alto risco na cidade

Parcerias para atender pacientes que estão na fila de espera do SUS

Cobertura dos principais veículos de comunicação do Rio Grande do Norte

Clique nos ícones abaixo e confira as reportagens realizadas sobre o SAS Brasil

https://globoplay.globo.com/v/8794260/programa/?s=01h18m30s
https://www.facebook.com/tvtropicalrn/videos/3406819689406226
https://youtu.be/GsE0_LOrhQ8?t=5374
https://www.youtube.com/watch?v=48JIOT5KnGw
https://www.youtube.com/watch?v=NTDOIN_mbe0


Com o apoio da Mauá Capital e da Ale Combustíveis, o SAS Brasil iniciou a operação no Rio de
Janeiro em maio, no Complexo do Alemão. A partir de julho, ampliamos a operação para Maré e
Manguinhos, na zona norte do Rio, no projeto Conexão Saúde, em parceria com Fiocruz, Redes da
Maré, Conselho Comunitário de Manguinhos, Dados do Bem e apoio do Todos pela Saúde. Com
ampla divulgação do serviço, as demandas na cidade seguem crescendo. O SAS Brasil tem uma
equipe de campo responsável por divulgar o número de WhatsApp® na comunidade e explicar
como funciona nossa telessaúde. Essa estratégia é decisiva para engajar a comunidade no serviço
e garantir que as pessoas sintam-se confortáveis para procurar o atendimento do SAS Brasil.

10.984
pessoas impactadas

4.394
atendimentos

27
cidades atendidas

PROJETO ISOLAMENTO SEGURO
Em parceria com o Dados do Bem e Redes da Maré, os pacientes moradores da Maré que fazem
o teste de COVID no centro de testagem do Conexão Saúde e que têm ou tiveram sintomas, são
cadastrados pelo SAS Brasil e é feita uma busca ativa para disponibilizar  acompanhamento
médico para que o quadro da doença não evolua. Para o paciente que está preocupado com o
risco, ansioso com o isolamento e outras condições e queira conversar com um profissional, o
SAS Brasil oferece atendimento psicológico, através de videochamadas pelo celular.

Maré:
2.162 pessoas impactadas

1.167

149 pessoas impactadas

82 atendimentos

Manguinhos:

atendimentos

RIO DE JANEIRO

total de pacientes
187 614

7 11

3,28
total de telemonitoramentos média de telemonitoramentos/paciente

encaminhamentos para o PS atendimentos da equipe de solo



São Paulo, o Estado em que o SAS Brasil iniciou o projeto de telemedicina, segue com alta
demanda por atendimentos. É também o Estado com o maior número de cidades atendidas pelo
projeto até aqui. O diferencial dos atendimentos na região continua sendo a atuação do SAS
Brasil no Jardim Colombo, zona sul da capital, com um modelo de atendimento online e também
presencial. Além disso, a equipe de odontologia continua fazendo os atendimentos da população
do Jardim Colombo, em um consultório montado em parceria com a associação de moradores.

12.980
pessoas impactadas

4.285
atendimentos

60
cidades atendidas

SÃO PAULO



A última etapa da jornada do paciente no SAS
Brasil é o pós-consulta, em que coletamos
informações importantes que mostram a taxa
de resolução dos teleatendimentos. Confira: 

80%
NÃO PROCURARAM ATENDIMENTO PRESENCIAL
APÓS A TELECONSULTA COM O SAS BRASIL

RESOLUTIVIDADE NA PRÁTICA 

16%
DOS QUE BUSCARAM ATENDIMENTO PRESENCIAL,
INFORMARAM AS SEGUINTES RAZÕES: 

78,5% - Encaminhamento pelo SAS Brasil
14% - Piora clínica no quadro 
7% - Insegurança ou queixa não resolvida

87%
RESPONDERAM QUE TIVERAM A QUEIXA INICIAL
RESOLVIDA COM A TELECONSULTA SAS BRASIL

94,8%
VOLTARIAM A PROCURAR NOSSO SERVIÇO

+96,29
NET PROMOTER SCORE (NPS) É UMA MÉTRICA DE
LEALDADE DO 'CLIENTE' E TRADUZ A  QUALIDADE
DA EXPERIÊNCIA DO PACIENTE COM O SAS BRASIL

*dados referentes a agosto e setembro/2020



A primeira cabine de telemedicina do SAS Brasil foi instalada em setembro de 2020 em um
galpão do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Entre outubro e novembro, mais duas
unidades serão instaladas no conjunto de favelas da zona norte do Rio. Essa iniciativa faz parte
do projeto Conexão Saúde, iniciativa multidisciplinar coordenada pela Fiocruz e com parceiros
de peso, como o Conselho Comunitário de Manguinhos, a Redes da Maré, o Dados do Bem e a
União Rio, com apoio da Cruz Vermelha. O Conexão Saúde foi lançado oficialmente em 18 de
agosto, em uma live com a participação do médico Dráuzio Varella, da pesquisadora da Fiocruz
Margareth Dalcolmo e com representantes dos parceiros e das favelas da Maré e de
Manguinhos, além da presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima. O SAS Brasil foi representado
pela médica socorrista Adriana Mallet, diretora e coordenadora de Saúde da organização. 

Do último relatório para cá, muita coisa aconteceu. Uma delas é que demos um passo mais além
do que entendemos como teleatendimento. Aliamos o nosso atendimento remoto a cabines de
telemedicina, estruturas que permitem o acesso às consultas qualificadas também a quem está
fora da internet. De acordo com dados de maio de 2020(*), 28% dos domicílios brasileiros não
têm acesso à rede. Em áreas rurais, são perto de 12 milhões de pessoas desconectadas.

Na cabine de telemedicina, os moradores da região da Maré podem ter acesso aos nossos
profissionais de saúde da mesma forma como em casa, com privacidade, segurança e conforto.
Além do acesso à internet por fibra ótica, a cabine tem diferenciais importantes: equipamentos
médicos capazes de aferir sinais vitais como pressão arterial, temperatura e oxigenação do
sangue. E para ser ainda mais seguro, o ambiente tem seu ar renovado constantemente e
purificado por filtros HEPA, os mesmos de hospitais, e por uma luz ultravioleta que é ativada
assim que o paciente deixa a cabine, aprontando o espaço para o próximo atendimento.

UM PASSO ALÉM: CABINES E UTAS

https://www.youtube.com/watch?v=NTDOIN_mbe0
https://www.youtube.com/watch?v=NTDOIN_mbe0
https://www.youtube.com/watch?v=NTDOIN_mbe0


MAS AFINAL, O QUE SÃO UTAS?
Na nossa forma de ver o acesso à saúde, faz sentido aliar o que já fazíamos com primazia ao
que passamos a fazer com a pandemia: atendimentos presenciais e remotos, em um só lugar.
As nossas UTAs são espaços construídos em contêineres marítimos de 12 metros de
comprimento por 2,5 metros de largura. Em cada uma delas, há três salas de atendimento
especializado: ginecologia e dermatologia, em uma, oftalmologia, em outra, e odontologia, na
terceira. As salas já viajam equipadas com toda a estrutura necessária para os atendimentos,
como cadeiras odontológicas, equipamentos oftalmológicos e macas ginecológicas.

Além das três salas, há uma dedicada exclusivamente à telemedicina: uma réplica das nossas
cabines, como as do Rio, incorporada ao contêiner. Nesse espaço, os pacientes agendados pelo
WhatsApp®, em números exclusivos divulgados em cada uma das cidades, poderão ter o
profissional de saúde ao seu dispor pelo período da teleconsulta. Com esses equipamentos,
esperamos levar a marca dos nossos atendimentos para ainda mais gente, em mais locais,
tocando a vida também de quem está desconectado da internet. A expectativa do SAS Brasil é
atender cerca de 30 mil pessoas ao longo de 12 meses.

No fim de setembro, começamos a construir 3 UTAs. As nossas novíssimas Unidades de
Teleatendimento ficarão instaladas ao longo de 12 meses em cidades selecionadas do trajeto
do Sertões 2020, tradicional competição off road. Por ora, o nome das cidades se mantém em
sigilo por questões de segurança sanitária e para evitar aglomerações nos municípios, mas já
podemos dizer o seguinte: elas serão instaladas em 3 Estados, um deles ainda sem presença
física do SAS Brasil: Goiás, Maranhão e Ceará. A instalação ocorrerá no período do Sertões, entre
31 de outubro e 7 de novembro, e as operações terão início logo após o período eleitoral.

MAS QUERÍAMOS IR ALÉM

Infraestrutura
Acessibilidade

Consultas completas
Praticidade
Inclusão digital

Assista ao lançamento da cabine na live 'SAS Brasil Inova'

https://www.instagram.com/p/CGbA8DjHmJk/
https://www.instagram.com/p/CGbA8DjHmJk/
https://www.instagram.com/p/CGbA8DjHmJk/
https://www.instagram.com/p/CGbA8DjHmJk/
http://bit.ly/sasbrasil_inova


CLIQUE PARA OUVIR UM DEPOIMENTO EMOCIONANTE 

FAZER A DIFERENÇA É...

"Minha mãe tem 80 anos e está em cadeira de rodas. Ela mora sozinha e só tem meu
irmão e a mim. Enfrentamos dificuldade para cuidar dela. Eu adoeci, estive distante, mas
vi que ela ficou muito feliz com o atendimento online, com a confiança que obteve...
Jamais achei que ela confiaria em uma consulta assim. Foi bem melhor do que a
presencial a que ela foi anteriormente. Com o acolhimento que tive, vocês pra mim
representam o futuro daqueles que acreditam e têm esperanças em dias melhores"

"Não nos abandone, por favor! Aqui em Natal, onde moro, não temos atendimento igual ao
de vocês. Nunca podia imaginar que alguém falaria comigo para saber como estou depois
que eu passei com a doutora. Gente, isso não existe, não! Vocês todos são anjos, salvando
vidas! Deus abençoe todos vocês! Isso é Medicina: amor pelo próximo, salvando e não
julgando".

"Foi tudo maravilhoso! Em Natal, os médicos das UBSs nem olham para nós. É muito pouco
caso com a população. A telemedicina não. A doutora foi muito atenciosa, conversou,
entendeu minhas dores, sempre com um sorriso no rosto! Totalmente diferente de tudo que já
vi. Deus abençoe a todos. Todos, desde quem marcou a consulta, muito educados, solícitos.
Pós-consulta? Nunca tinha ouvido falar de coisa assim. Parabéns a todos."

R.M.S.- filha de paciente de 80 anos

E.G.C. - paciente de Natal

J.S.N. - paciente de Natal

O principal foco do SAS Brasil, agora, com a telemedicina, e desde a sua criação, em 2013, nos
atendimentos presenciais, é proporcionar uma boa experiência para os pacientes. Queremos
que todas as pessoas atendidas pelas nossas equipes de saúde tenham o seu problema
resolvido, mantendo a qualidade e a essência de cuidar da saúde com alegria.

Todos os pacientes que recebem alta avaliam a experiência com o SAS Brasil e podem
comentar o que foi positivo e o que poderia mudar. Confira alguns desses comentários:

http://sasbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/10/WhatsApp-Audio-2020-10-23-at-10.13.45.mp3
http://sasbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/10/WhatsApp-Audio-2020-10-23-at-10.13.45.mp3
http://sasbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/10/WhatsApp-Audio-2020-10-23-at-10.13.45.mp3
http://sasbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/10/WhatsApp-Audio-2020-10-23-at-10.13.45.mp3


O SAS Brasil entende que, se queremos uma saúde digital realmente eficiente para o país, o
primeiro passo é atuar na formação de novos profissionais. Por isso, acreditamos na importância
de fomentar parcerias com as maiores universidades e faculdades de saúde do Brasil. Por meio
de ações de educação e de pesquisa, vamos também gerar impacto social, garantindo acesso a
saúde especializada para pessoas carentes. 

Logo nos primeiros meses do nosso projeto de telemedicina, fechamos nossa primeira parceria,
com o ambulatório de oftalmopediatria de baixa visão da Unifesp (Universidad Federal de São
Paulo). Em seguida, evoluímos a parceria para o ambulatório de estresse pós traumático da
Escola Paulista de Medicina (Unifesp). 

A partir daí, outras instituições passaram a procurar o SAS Brasil. A Faculdade de Odontologia da
USP realizou uma pesquisa que evoluiu para projeto de extensão. Fechamos um grande projeto
de extensão com a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), um convênio de 5 anos com
compromisso nas áreas de saúde digital. Mais recentemente, a Faculdade São Leopoldo Mandic,
importante instituição particular, reconhecida nos cursos de odontologia e de medicina em São
Paulo, também se juntou ao projeto e atuará nos atendimentos das UTAs.

EDUCAÇÃO E PESQUISA



Tornou-se frequente ouvirmos que o que o SAS Brasil fez desde o início da pandemia é o que
muitas instituições de saúde tentam há vários anos. Mas como isso tem sido possível?
Percebemos que, mais do que levar saúde para quem não tem, conseguimos colocar em
prática, de uma maneira ágil e segura, ideias capazes de transformar vidas verdadeiramente.

Por isso, criamos o Método AGIR (Ações que Geram Impactos Reais), uma série de eventos
online sobre as inovações e soluções do SAS Brasil para o acesso à saúde especializada em
todo o país. Com isso, esperamos que mais pessoas e mais instituições conheçam e consigam
replicar nossa metodologia. 

MÉTODO AGIR

Fernando Bozza
idealizador do
Dados do Bem

Reginaldo Lima
 líder do G10 das

Favelas

Adriana Mallet 
Médica e diretora

 do SAS Brasil

Eduardo Pádua
Sócio-fundador

da Estáter

Pércio Freire Rodrigues
Cofundador do

Movimento União Rio

SAS BRASIL 

Anderson
Scaloni 
CTO e co-

founder da
SAS Smart.

Flaviane
Ramos 

 Coordenadora
de Estrutura
do SAS Brasil

Adriana
Mallet 

Diretora do 
SAS Brasil

Joaquim
Monteiro

 Coordenadora
da Redes da

Maré

Giuliana
Miranda

Correspondente
da Folha de
S.Paulo em

Portugal

Luna
Arouca 

CEO do
Sertões

O primeiro evento, SAS Brasil Inova, marcou também a apresentação oficial das nossas
unidades de teleatendimento. A live reuniu os responsáveis pelo projeto, além de convidados
parceiros que falaram sobre a replicabilidade e impacto das UTAs nas comunidades. 

O SAS Brasil Salva reuniu convidados para um debate importante sobre o método de
telemonitoramento de casos suspeitos de covid-19 do SAS Brasil, que garantiu, até então,
uma taxa de zero óbito por coronavírus desde o inicio dos teleatendimentos. 

Para assistir novamente, acesse:
bit.ly/sasbrasil_inova
bit.ly/sasbrasil_salva

http://bit.ly/sasbrasil_inova
http://bit.ly/sasbrasil_salva


CAMPANHA :

O tempo, por aqui, não para. Já estamos com o olhar e os pensamentos em 2021. Nesse
contexto, o SAS Brasil quer que os projetos, daqui para a frente, passem a ser híbridos,
envolvendo os atendimentos e triagem a partir da telessaúde, remotos, e expedições e
mutirões presenciais para a realização de exames e de procedimentos. 

Será assim o modelo do Sertões 2020, com a operação começando em novembro, oferecendo,
inicialmente, apenas atendimentos remotos, e expedições ao longo de 2021 para as cidades
selecionadas. O propósito da campanha "da tela para a terra" é oferecer como contrapartida
aos voluntários envolvidos na telessaúde as experiências de viagens para regiões remotas do
Brasil.

O SAS Brasil está inovando na experiência dos voluntários que participam do projeto. A ideia é
que quem se inscreve para ser voluntário passe por uma jornada estruturada com treinamentos,
bate-papos e eventos, para que a experiência seja repleta de aprendizados e vivências ricas. A
partir das 12 semanas iniciais de atuação, os voluntários também podem se inscrever para a
jornada plus, quando passam a poder "apadrinhar" novos voluntários, atuar mais perto da nossa
equipe de gestão e até ganhar um ingresso para participar de expedições presenciais.

NOVIDADES

DA TELA 
PRA TERRA



DESTAQUES NA MÍDIA

http://sasbrasil.org.br/na-midia/
http://sasbrasil.org.br/na-midia/


sasbrasil.org.br/telemedicina

http://sasbrasil.org.br/telemedicina/
http://facebook.com/SASBrasil4x4/
https://www.instagram.com/sasbrasil4x4/
https://twitter.com/sasbrasil4x4
https://www.linkedin.com/company/sas-brasil/
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