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Em 2014, os Serviços Humanitários SUD
prestaram auxílio em 131 países.
Desde 1985, os Serviços Humanitários SUD trabalham
com parceiros no mundo todo para oferecer ajuda aos
necessitados, independente de crenças culturais ou
religiosas. Os Serviços Humanitários SUD oferecem
auxílio quando ocorrem desastres. Também oferecemos
assistência a longo prazo por meio de iniciativas importantes como projetos de fornecimento de água limpa,
distribuição de cadeiras de rodas, treinamento em reanimação neonatal, cuidados oftalmológicos, campanhas
de vacinação e treinamentos para a produção de alimen-

tos, além de uma variedade de outras iniciativas locais.
Trabalhamos com ministérios do governo, organizações
não governamentais e organizações comunitárias a fim de
ajudar milhões de pessoas no mundo todo. Estabelecidos
sobre os princípios de responsabilidade pessoal, apoio à
comunidade, autossuficiência e sustentabilidade, nossos
esforços oferecem a indivíduos e comunidades os recursos de que precisam para melhorar sua vida de maneira
duradoura e significativa.

ATENDIMENTO EM CUIDADO COM
EMERGÊNCIAS
A MÃE E O
RECÉM-NASCIDO

INICIATIVA
BENSON FOOD

CUIDADOS OFTALMOLÓGICOS

Milhões de pessoas no
mundo são afetadas por
catástrofes naturais todos
os anos.

Mais de 900 mil bebês
morrem todos os anos por
não conseguirem respirar
ao nascer.

Milhões de pessoas se
alimentam somente uma
vez por dia por não terem
o suficiente para comer.

Mais de 45 milhões de
pessoas são cegas; outros
milhões têm visão severamente reduzida.

Quando ocorrem tais
fatalidades, os Serviços
Humanitários SUD oferecem
trabalho voluntário, alimentos, roupas, suprimentos
médicos e outros tipos de
ajuda emergencial a fim de
aliviar o sofrimento dos que
têm necessidades urgentes.

Técnicos especializados
oferecem treinamento e
equipamentos para auxiliares de parto a fim de ajudar
na reanimação neonatal, a
cuidar dos recém-nascidos e
a melhorar a sobrevivência
materna após o nascimento.

O cultivo de alimentos em
casa, acrescido de um treinamento em nutrição, ajuda
a melhorar a qualidade de
vida, levando à redução de
doenças e ao aumento da
autossuficiência.

Os Serviços Humanitários SUD colaboram com
oftalmologistas locais para
diagnosticar e tratar problemas de visão, além de
oferecer equipamentos e
suprimentos para exames
e cirurgias.

132 projetos em
60 países

30.200 pessoas em
42 países

24.800 pessoas em
17 países

81.600 pessoas em
34 países

Imagem da capa: Em 2014, os Serviços Humanitários SUD fizeram parceria com a Associação de Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário na Malásia para oferecer apoio a mães solteiras.
Os Serviços Humanitários SUD doam os materiais utilizados nos treinamentos.
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ÁGUA LIMPA E
SANEAMENTO

VACINAÇÃO

CADEIRAS DE
RODAS

PROJETOS
COMUNITÁRIOS

Um bilhão de pessoas
sofrem por não terem
água para beber e de
doenças decorrentes da
falta de água limpa.

Quase 1,8 milhão de
crianças morrem todos
os anos de doenças que
podem ser evitadas pela
vacinação.

Cerca de 45 milhões de
pessoas precisam de cadeiras de rodas, mas não
podem adquirir uma.

Algumas áreas desenvolvem projetos na comunidade para atender às
necessidades locais.

Os Serviços Humanitários
SUD constroem sistemas
de água e de saneamento
e ensinam às pessoas
princípios de higiene e de
manutenção do sistema
para capacitar as comunidades a atender às suas
necessidades de água
potável a longo prazo.

O empenho dos Serviços
Humanitários SUD para
informar às comunidades
sobre as campanhas de
vacinação contribui para
a redução das mortes por
doenças que podem ser
evitadas.

Especialistas locais treinados
em reabilitação avaliam a
necessidade de locomoção
das pessoas com mobilidade
reduzida e fornecem cadeiras de rodas e outros itens
de deslocamento àqueles
não têm recursos para
adquiri-los. Isso aumenta
muito a saúde, a mobilidade
e a autossuficiência de
quem recebe essa ajuda.

Os Serviços Humanitários
SUD atuam em âmbito local
para encontrar e utilizar
recursos que solucionem
as necessidades ainda não
atendidas na comunidade.

57.800 pessoas em
48 países

1.831 projetos em
107 países

1 milhão de pessoas em
26 países

9 campanhas em
9 países
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CHILE Os voluntários dos Serviços Humanitários SUD participam dos trabalhos de limpeza em Valparaíso, depois dos incêndios devastadores

ATENDIMENTO
EM EMERGÊNCIAS
“Fico feliz em receber
essa ajuda, pois já
estávamos nos perguntando o que iríamos comer durante o
período de três dias do
‘toque de recolher.’ Mas
Deus nos abençoou.
Estamos muito felizes.
Somos imensamente
gratos a Ele e sempre
O adoraremos.”
— Farissa Fomba,
moradora de Serra Leoa

Em resposta ao estado de emergência causado pela epidemia do vírus do Ebola, os
Serviços Humanitários SUD enviaram suprimentos alimentares a 7.200 famílias e suprimentos sanitários emergenciais a 13.400 famílias em Serra Leoa e na Libéria.
Enquanto as pessoas continuavam a sofrer com a epidemia, o povo de Serra Leoa se
deparava com a falta de alimentos. Os Serviços Humanitários SUD enviaram arroz, óleo
de cozinha, suprimentos de higiene, baldes de água e cloro às famílias em sete áreas.
Os suprimentos chegaram durante o período do toque de recolher decretado pelo
governo, de 19 a 21 de setembro.
Os Serviços Humanitários SUD continuam a oferecer ajuda à África Ocidental por meio
de valiosas parcerias com outras organizações. Tais projetos incluem suprimentos
médicos e roupas de proteção, kits de higiene e de saneamento, fundo financeiro para
aconselhamento psicológico para 500 famílias que perderam alguém com Ebola, além
de doações de alimentos para os necessitados, até que os mercados normais se restabeleçam. Esses projetos contribuíram para ajudar milhares de pessoas afetadas pela
epidemia de Ebola, e os Serviços Humanitários SUD vão continuar oferecendo ajuda
enquanto for necessário.

SERRA LEOA

Os Serviços Humanitários SUD
enviaram alimentos e outros
suprimentos durante a epidemia
do Ebola e no período subsequente de “toque de recolher”
Fotografia: Deseret News

162 países
desde 1985
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GEÓRGIA Parteiras aprendem técnicas de reanimação neonatal durante um treinamento

CUIDADOS COM A MÃE
E O RECÉM-NASCIDO
Os especialistas em reanimação neonatal
dos Serviços Humanitários SUD trabalham
com a Academia de Pediatras da Geórgia
desde 2008, ensinando técnicas de reanimação neonatal a enfermeiras, parteiras
e médicos, fornecendo treinamento e
equipamento clínico para as maternidades
na Geórgia. O trabalho dedicado dos Serviços Humanitários SUD e dos treinadores
da Geórgia já salvaram a vida de inúmeras
crianças, auxiliando as equipes médicas
locais a receber o devido treinamento em
reanimação neonatal.
Os profissionais da área médica da Geórgia comemoram o sucesso alcançado
em reanimar bebês que teriam morrido
sem a valiosa habilidade adquirida com
o treinamento dos Serviços Humanitários
SUD. Embora muitos dos profissionais que

89 países
desde 2003

participaram do treinamento já tivessem
conhecimento prévio em reanimação neonatal, eles aprenderam técnicas adicionais
e bem mais modernas. Cada pessoa que
participou dos treinamentos recebeu
materiais para treinar outros profissionais
nas técnicas aprendidas a fim de que o
treinamento tivesse um impacto maior.
Os profissionais em Obstetrícia que
compareceram expressaram gratidão
pelo treinamento e pelo equipamento
recebido, que será usado para salvar
vidas. Os especialistas em reanimação
neonatal dos Serviços Humanitários SUD
valorizam igualmente a oportunidade de
ensinar as equipes médicas e a de oferecer equipamentos para que estejam mais
aptos a salvar crianças em todo o mundo.

GANA

Mulher pratica técnicas de
reanimação neonatal em um
bebê de borracha

“Esse treinamento foi
extremamente valioso,
nos capacitou a realizar mudanças em
nossas técnicas. As
habilidades adquiridas
vão ajudar-nos a realizar um trabalho com
maior qualidade.”
—Serwah Armoah,
enfermeira no Hospital
Escola Korle-Bu, em Gana

Fotografia: Deseret News
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MARROCOS O Professor Ouafae Benlhabib trabalha numa plantação de quinoa, parte da Iniciativa Benson Food que desenvolve um cultivo de
quinoa para o Marrocos

INICIATIVA
BENSON FOOD
“As famílias tornam-se
mais confiantes e fortalecidas quanto à autossuficiência quando
conseguem cultivar os
próprios alimentos.”

Com o objetivo de melhorar a nutrição
e a qualidade de vida na área rural do
Marrocos, os Serviços Humanitários SUD
uniram-se a cientistas e produtores em
dois projetos da Iniciativa Benson Food:
criação de galinhas beldi [caipira] e produção de quinoa.

—Del L. Brady,
Especialista do Programa
Iniciativa Benson Food

Para o projeto de galinhas beldi, os Serviços Humanitários SUD fizeram parceria
com o Instituto de Agricultura e Veterinária Hassan II (IAV Hassan II), em Rabat,
Marrocos. Os Serviços Humanitários SUD
oferecem apoio financeiro em diversas
fases do projeto para ajudar os produtores
rurais a aumentar sua produção de aves.
Os cientistas da IAV Hassan II identificaram doenças, desenvolveram vacinas para
essas doenças e treinaram os produtores
locais para vacinarem suas aves. TrabaMONGÓLIA

Pepinos são cultivados em uma estufa doada recentemente como parte do projeto ger (yurt) [tipo de
tenda móvel] no Centro Nacional de Saúde Mental,
na Mongólia. O projeto contribui tanto para a cura
de algumas doenças quanto para desenvolver habilidades essenciais a fim de proporcionar qualidade
de vida aos pacientes em recuperação

48 países
desde 2006

lhando com os Serviços Humanitários
SUD, eles também oferecem equipamentos com o intuito de aumentar a produção
de galinhas e ovos e de estabelecer a
base para introduzir o cultivo de quinoa na
Região de Agoudim.
O projeto de quinoa é dirigido por dois
cientistas da IAV Hassan II que trabalham
com os produtores rurais para desenvolver a quinoa como uma fonte acessível
de nutrição e também como uma cultura
potencialmente rentável. A quinoa cresce
mesmo em climas desfavoráveis e terrenos marginais, produzindo um grão rico
em proteína e aminoácidos essenciais.
A quinoa oferece tanto maior segurança
alimentar quanto melhor nutrição aos
marroquinos.
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ROMÊNIA A Dra. Ileana Vatavu examina uma criança com retinopatia causada pelo nascimento prematuro

CUIDADOS OFTALMOLÓGICOS
Na Romênia, há aproximadamente 220 mil nascimentos por ano. Cerca de 9% desses nascimentos são prematuros. Funcionam na Romênia 11 unidades de tratamento
intensivo neonatal (UTINs), onde os bebês se recuperam de uma grande variedade
de problemas decorrentes do nascimento prematuro, inclusive a retinopatia, doença
da retina que pode resultar em deficiência ou perda visual. Nessas UTINs, os bebês
prematuros com retinopatia recebem tratamento médico de oftalmologistas mediante
encaminhamento do governo romeno ou de outras organizações.
Num esforço para ajudar as crianças com perda visual, os Serviços Humanitários SUD
em parceria com o Ministério da Saúde Romeno desenvolveram um projeto que ensina
aos médicos romenos técnicas avançadas de tratamento da retinopatia infantil. A equipe
dos Serviços Humanitários SUD viajou para Bucareste e Targu Mures, na Romênia, com o
intuito de dirigir os seminários de treinamento. Além dos treinamentos, os Serviços Humanitários SUD doaram equipamentos e mais de cem doses de medicação. Eles esperam
que muitas crianças se beneficiem com as novas técnicas e os novos medicamentos.

MALÁSIA

Menina sorri exibindo seus óculos
novos. As armações foram doadas
pelos Serviços Humanitários SUD, e
as lentes, pelo Rotary Club de Kinabalu Sutera, na Malásia

67 países
desde 2003

“O propósito dessa
iniciativa é prevenir
alguns tipos de cegueira
e de deficiência visual,
além de dar apoio a
serviços de oftalmologia
em organizações de
saúde que dão assistência aos necessitados.”
—Dean Walker, gerente da
iniciativa de Oftalmologia,
Serviços Humanitários SUD
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CAMBOJA Trabalhadores locais constroem plataformas e instalam 35 poços de bombeamento manual nos vilarejos do Camboja

ÁGUA LIMPA E
SANEAMENTO
“Graças à proximidade da água, agora
temos uma bela horta
caseira e minha família se alimenta muito
melhor do que antes.
Tivemos até uma produção que nos permitiu vender alguns
vegetais e contribuir
para o orçamento
familiar.”
—Alberto Martinho,
morador de Moçambique

69 países
desde 2002

Os Serviços Humanitários SUD fizeram parceria pela primeira vez com o governo cambojano num projeto de perfuração de poços que beneficiará 682 famílias. O projeto
construiu um total de 35 poços de bombeamento manual com 50 a 70 metros de profundidade cada um, distribuídos em dez vilarejos pobres nas comunidades de Sambo
e Chbar Ampov.
Cada poço das duas comunidades servirá aproximadamente entre 20 e 25 famílias. A
fim de manter os poços funcionando e em boas condições, foram formados comitês de
dois a quatro moradores locais, que ficarão responsáveis por sua manutenção. Os membros desse comitê garantirão a limpeza do poço, devendo realizar quaisquer consertos
necessários e notificar ao governador do distrito se houver algum problema persistente.
Além dos poços, os voluntários dos Serviços Humanitários SUD ensinam princípios
básicos de higiene da água para garantir que ela continue potável. Um especialista
em higiene dos Serviços Humanitários SUD instrui os chefes dos vilarejos sobre práticas de higiene pessoal e familiar para que, depois, eles as ensinem às pessoas de
sua comunidade.

LAOS

Um dos banheiros que os Serviços
Humanitários SUD doaram a duas
escolas no Laos
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FILIPINAS Voluntários preparam uma criança para ser imunizada durante o programa de vacinação contra sarampo de 2014. Os Serviços Humanitários SUD fizeram parceria com o Departamento de Saúde das Filipinas a fim de fornecer suprimentos e conscientização para a campanha

VACINAÇÃO
Boa saúde para as crianças do mundo
é uma das prioridades dos Serviços
Humanitários SUD. Em 2007 e 2011, os
Serviços Humanitários SUD fizeram uma
doação ao Departamento de Saúde das
Filipinas para a compra da vacina contra
Sarampo e Rubéola (MR). Isso foi feito em
apoio ao Programa de Vacinação contra
o Sarampo realizado periodicamente a
cada três ou quatro anos.
Apesar dos esforços contínuos, surtos de
sarampo foram encontrados em muitas
partes do país em 2013 e no início de
2014. Isso indica que ainda havia uma
transmissão em larga escala do vírus.
Para eliminar a transmissão do sarampo
e da rubéola, o Departamento de Saúde
das Filipinas decidiu realizar uma vacina-

43 países
desde 2003

ção nacional contra o sarampo, a rubéola
e a pólio (MR, OPV, MI) em setembro de
2014. A dose oral da vacina contra a pólio
(OPV) foi acrescentada à vacinação em
massa a fim de dar maior proteção contra
a possibilidade de importação da doença
de outros países.
O Departamento de Saúde também fez
parceria com outras organizações a fim
de ter suas necessidades logísticas atendidas. Eles convocaram voluntários para
ajudar na distribuição de informações
e na Avaliação Rápida para Cobertura
(ARC). Os Serviços Humanitários SUD
contribuíram para a publicidade e ofereceram suprimentos como marcadores,
transporte de vacinas e brinquedos.

HONDURAS

Mulher com bebê no colo
durante uma campanha de
vacinação em Honduras

“Esta é uma ótima
parceria que contribui para a redução da
mortalidade infantil
visada pela estratégia
do Governo Real do
Camboja.”
—H.E. Professor Eng Huot,
Secretário de Estado, Ministro da Saúde do Camboja
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NEPAL Adolescentes e crianças sorriem ao experimentar as novas cadeiras de rodas recebidas dos Serviços Humanitários SUD e da Sociedade
Nacional de Reabilitação de Pessoas com Deficiência, em Chitwan, Nepal

CADEIRAS DE RODAS
“Nesses 11 anos [desde
que fiquei paralítica],
nunca vi ninguém doar
tão liberalmente como
a sua Igreja fez hoje.”
—Rosemeire Barros,
cadeirante beneficiada
no Brasil

Os Serviços Humanitários SUD fizeram
parceria com a Sociedade Nacional de
Reabilitação de Pessoas com Deficiência
no Nepal, para que 66 pessoas recebessem cadeiras de rodas adequadas. Cada
beneficiário foi entrevistado por uma pessoa treinada por especialistas em mobilidade reduzida com o uso de cadeiras de
rodas dos Serviços Humanitários SUD. Um
desses entrevistadores é uma pessoa com
deficiência e que participou do treinamento
em Chitwan, Nepal, doando seu tempo
para entrevistar e indicar a cadeira mais
adequada para cada beneficiário. A cadeira
de rodas adequada dá melhor mobilidade
à pessoa, o que permite que ela tenha mais
oportunidades de deslocamento dentro
de sua comunidade e reduz os riscos de

JAMAICA

Javani Parker sorri ao sentar-se
em sua nova cadeira de rodas,
que foi doada pelos Serviços
Humanitários SUD na Jamaica

128 países
desde 2001

complicações médicas que surgem com o
uso de cadeiras inadequadas.
Os Serviços Humanitários SUD em parceria
com a Sociedade Nacional de Reabilitação
de Pessoas com Deficiência treinaram
alguns usuários experientes na habilitação
com cadeiras de rodas com o intuito de
treinar novos usuários. Esse treinamento
representa um esforço para ajudar as
pessoas a permanecerem saudáveis, ao
usarem a cadeira de rodas para movimentar-se eficazmente na comunidade, as
incentiva a tornarem-se autossuficientes
e a ajudarem outros na comunidade com
dificuldades semelhantes.

Para saber mais sobre nós, visite o site
www.LDScharities.org
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