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Em 2015, os Serviços Humanitários SUD
prestaram auxílio em 136 países.
produção de alimentos, 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.

© UNHCR M. Henley

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 de 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

ATENDIMENTO EM
EMERGÊNCIAS

CUIDADOS
COM A MÃE E O
RECÉM-NASCIDO

INICIATIVA BENSON FOOD

CUIDADOS
OFTALMOLÓGICOS

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

A cada ano, cerca de 700
mil recém-nascidos morrem de asfixia ao nascer
e 300 mil mães morrem
de causas relacionadas ao nascimento.

Milhões de pessoas comem
somente uma refeição
por dia por não terem o
suficiente para comer.

Há mais de 39 milhões
de pessoas cegas; outros
milhões têm problemas graves de visão.

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 treinamento
para médicos locais a fim de
diagnosticar e tratar problemas
de visão e providenciar equipamentos para exames e cirurgias.

96 mil pessoas
9 países

500 mil pessoas
33 países

Quando ocorrem tais fatalidades, os Serviços Humanitários
SUD oferecem trabalho voluntário, alimentos, roupas, suprimentos médicos e outros tipos de
atendimento de emergência a
fim de aliviar o sofrimento dos
que padecem com essas necessidades urgentes.

177 projetos
56 países

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

44 mil pessoas
33 países

Imagem de Capa: MYANMAR Parteira é ensinada a como usar uma máscara de ventilação para reanimar um bebê recém-nascido.
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ÁGUA LIMPA E
SANEAMENTO

IMUNIZAÇÃO

CADEIRAS DE
RODAS

PROJETOS
COMUNITÁRIOS

Um bilhão de pessoas são
atingidas pela sede e por
doenças por causa da
falta de água limpa.

Quase 1,5 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
trabalham com parceiros para
ajudar as comunidades a criar
soluções sustentáveis de água
limpa e saneamento, aumentar
sua capacidade de manutenção
de sistemas de água e incentivar
a higiene saudável.

Os Serviços Humanitários SUD
apoiam os esforços de imunização por meio de recursos e
voluntários locais para fortalecer
os sistemas de saúde, aumentar
a conscientização e salvar vidas.

Especialistas locais treinados
em reabilitação avaliam a
necessidade de mobilidade das
pessoas e fornecem cadeiras
de rodas e outros auxílios à
mobilidade aos necessitados.
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 da
comunidade.

680 mil pessoas
32 países

12 campanhas
7 países

52 mil pessoas
40 países

1.872 projetos
107 países

© UNHCR A. McConnell
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EUROPA Uma mulher Síria e seus filhos em um abrigo lotado.

ATENDIMENTO EM
EMERGÊNCIAS
“Os Serviços Humanitários SUD foram uma
das entidades que realmente trabalharam em
parceria com os órgãos
governamentais para
certificarem-se de que o
auxílio chegaria a seu destino, ao povo filipino, especialmente aos que foram
afetados pelo forte tufão.”

Mais de 4 milhões de sírios fugiram do país
desde o início da guerra civil em 2011. No último
ano, houve um aumento significativo no número
de refugiados, cerca de 1 milhão de pessoas
buscando asilo na Europa.
Os esforços de auxílio emergencial dos Serviços
Humanitários SUD concentram-se em projetos
de curto prazo para preservar vidas. Isso inclui
providenciar alimentos, abrigo, cuidados médicos
e outras necessidades imediatas. A maioria dos
projetos de auxílio é realizada em parceria com

– Libran Nuevas Cabactulan,
Embaixador das Filipinas
para as Nações Unidas

CISJORDÂNIA

Dois meninos sorriem ao receberem
roupas de frio doadas pelos Serviços
Humanitários SUD, pelos Physicians
for Human Rights [Médicos para os
Direitos Humanos] e pelo Fundo de
Ajuda às Crianças da Palestina.

167 países desde 1985

177 projetos e 56 países em 2015

o governo ou organizações governamentais confiáveis que já estejam estabelecidas na área.
Atualmente, um projeto com uma ONG inclui
o trabalho em conjunto com os Physicians for
Human Rights [Médicos para os Direitos Humanos] para prover uma unidade médica móvel.
Outros parceiros globais incluem os Serviços de
Assistência Católicos, a UNICEF e a Agência de
Refugiados das Nações Unidas (UNHCR), com
os quais estamos fornecendo alimentos, água,
abrigo, kits de higiene para os refugiados e atendimento psicológico às crianças.
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QUIRGUISTÃO Parteiras aprendem técnicas de reanimação neonatal durante um treinamento.

CUIDADO COM A MÃE E O
RECÉM-NASCIDO
Helping Babies Breathe [Ajudar os Bebês a Res®
pirar] , programa desenvolvido pela Academia
Americana de Pediatria e ensinado no mundo
inteiro pelos treinadores dos Serviços Humanitários SUD, continua a ser implementado com
sucesso por todo Quirguistão e realizado pelas
parteiras que fazem parte da Kyrgyz Alliance
of Midwives [Aliança Quirguiz de Parteiras]. Os
Serviços Humanitários SUD e seus parceiros
trabalharam diligentemente para treinar médicos,
parteiras e enfermeiras no processo de reanimação de bebês que nascem sem respirar.
Os treinadores da Kyrgyz Alliance of Midwives
[Aliança Quirguiz de Parteiras] também participam do Helping Mothers Survive [Ajudar as Mães
a Sobreviverem], um novo programa desenvolvido pela Jhpiego e implementado pelos

90 países desde 2003

44 mil pessoas e 33 países em 2015

Serviços Humanitários SUD. Esse programa foi
criado para treinar parteiras a salvar as mães que
sofrem de hemorragia no parto. Essas parteiras
treinadoras ensinam outras parteiras a seguir os
planos de ação e ensinar esses dois programas
usando bonecos, o NeoNatalie e o MamaNatalie.
Quando o Helping Babies Breathe [Ajudar os
®
Bebês a Respirar] e o Helping Mothers Survive
[Ajudar as Mães a Sobreviverem] são implementados com sucesso, tanto os bebês quanto as
mães são beneficiados. Os Serviços Humanitários SUD anseiam por continuar sua parceria com
o Ministério da Saúde do Quirguistão, UNICEF,
GIZ, UNFPA e a Kyrgyz Alliance of Midwives
[Aliança Quirguiz de Parteiras] para apoiar programas de treinamento.

BRASIL

Parteira pratica técnicas de
reanimação neonatal em
um bebê de borracha.

“Todos os dias, 17 mil
crianças morrem de causas que já sabemos como
prevenir (…) Os Serviços
Humanitários SUD têm
respondido ao chamado e
ajudado e, juntos, vamos
conseguir reduzir esse
número de 17 mil a zero.”
– Leslie Goldman,
Vice-Presidente do
Programa de Envolvimento
da Comunidade, Fundo dos
Estados Unidos para UNICEF.
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BÓSNIA Os Serviços Humanitários SUD e o Auxílio Islâmico ajudaram a esse morador de Maglaj, Bósnia, a resgatar seu sustento por meio da agricultura após a enchente destruir sua fazenda.

INICIATIVA
BENSON FOOD
“O Auxílio Islâmico ama
trabalhar em conjunto
com os Serviços Humanitários SUD, porque compartilham dos mesmos valores
e ideais. Juntos, somos
capazes de ajudar muitas
outras famílias pobres nas
comunidades rurais na
Bósnia e Herzegovina.”
– Mersiha Zulčić,
Coordenadora do Auxílio
Islâmico na Bósnia

Muitas comunidades em Gana lutam com a falta
de acesso a alimentos com o desemprego, especialmente entre os jovens adultos. Os Serviços
Humanitários SUD estão desenvolvendo uma
parceria com o 4-H Ghana para resolver esses
problemas. Nessa parceria, o 4-H Ghana junta
adultos e jovens locais para ajudá-los a desenvolver habilidades de vida e sustento por meio
de projetos agrícolas.
O modelo 4-H, implementado em todo o mundo,
organiza clubes agrícolas em comunidades
locais. Esses clubes fornecem treinamento e
suporte agrícola aos alunos por meio do ensino
de práticas agrícolas eficazes, da melhora na

GANA

Um garoto sorri ao segurar as cenouras que ele cultivou seguindo o
modelo do projeto 4-H Ghana.

23 países desde 2006

96 mil pessoas e 9 países em 2015

nutrição e saúde dos participantes e oferecem
oportunidades para o desenvolvimento de liderança. Como parte desse projeto, o 4-H Ghana
organizou clubes agrícolas em 50 escolas, beneficiando 1.550 alunos.
Cada grupo de jovens determina os tipos de
cultura que quer cultivar e planeja seu próprio
projeto com o apoio das agências locais, como
os Serviços de Educação de Gana, o Ministério
de Alimentos e Agricultura e as assembleias
municipais e distritais. Essa ligação com os recursos locais fornece uma mudança sustentável e
uma rede de apoio nos anos vindouros.
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ÍNDIA Mulheres fazem exames oftalmológicos para avaliar a necessidade de prescrição de óculos.

CUIDADOS
OFTALMOLÓGICOS
Em 2015, os Serviços Humanitários SUD continuaram sua parceria com o L V Prasad Eye Institute (LVPEI) (Instituto de Olhos) em Hyderabad,
Índia, abrindo quatro novos centros oftalmológicos rurais em três Estados no sul da Índia. As
duas organizações trabalham juntas desde 2007,
proporcionando cuidados com a visão a 160 mil
pacientes em 38 centros custeados pelos Serviços Humanitários SUD, incluindo 15.150 pacientes
que precisavam de óculos e 9.400 pacientes
que foram encaminhados para outros centros de
acordo com suas necessidades.
O LVPEI seleciona talentos locais nas comunidades e fornece um curso técnico de óptica de um
ano. Os técnicos recém-formados voltam para
suas comunidades para fazerem parte da equipe

71 países desde 2003

500 mil pessoas e 33 países em 2015

dos centros oftalmológicos rurais. Os salários são
pagos por meio da venda de óculos.
A meta principal dos Serviços Humanitários SUD
e do LVPEI é prover cuidados oftalmológicos
para os pobres. Todos os exames iniciais dos
pacientes são gratuitos e as taxas do tratamento
seguinte se baseiam na capacidade de pagar.
Mais de 50% dos serviços do LVPEI não têm
custo. Os pacientes que têm condições financeiras para o tratamento são convidados a fazer
uma doação para ajudar as pessoas que necessitam de cuidados oftalmológicos.
Os serviços oftalmológicos do LVPEI são especialmente importantes na Índia, que tem a maior
taxa de cegueira no mundo.

GANA

Um especialista ensina a equipe de
cuidados oftalmológicos como usar
os novos equipamentos, doados
pelos Serviços Humanitários SUD.

“[Os Serviços Humanitários
SUD] ajudaram muito em
nosso trabalho de fortalecer
nossa capacidade de prover cuidados oftalmológicos
básicos de alta qualidade
nas áreas rurais e tribais
mais remotas da Índia.”
– Dr. Gullapalli Rao,
Encarregado, L V
Prasad Eye Institute

8

GUATEMALA Um menino sorri na sua escola local. A turma dele recebeu treinamento de higiene.

ÁGUA LIMPA E
SANEAMENTO
“Os Serviços Humanitários
SUD compreendem as
complexidades da água e
do esgoto, principalmente
ao nos esforçarmos para
alcançar em longo prazo
uma fonte de água contínua e o saneamento. Seu
apoio e sua confiança
em nossa abordagem de
criar grandes mudanças
é altamente valorizada.”
– Eleanor Allen, CEO,
Water For People [Água
para as Pessoas]

A Water For People [Água para as Pessoas], um
dos parceiros dos Serviços Humanitários SUD
para fornecer água limpa, e o governo municipal
da Guatemala apoiaram a construção de novos
banheiros e lavatórios para as mãos em Sibacá
1, uma escola primária em uma comunidade rural
fora de Chinique, Guatemala. Agora a escola está
repleta de 70 alunos saudáveis ansiosos para
compartilhar a importância de mãos limpas, água
potável e saneamento adequado.
Depois que a Water For People [Água para as
Pessoas] anunciou seu envolvimento com a
escola, outras organizações de auxílio se envolveram também. A melhoria no setor de água se
tornou um catalisador para outras atualizações

ARMÊNIA

Moradores locais cavam valas
para consertar e substituir
os velhos dutos de água.

74 países desde 2002

680 mil pessoas e 32 países em 2015

na infraestrutura, fazendo multiplicar o impacto
do projeto.
A Water For People [Água para as Pessoas]
concentra-se em construir comunidades competentes por meio de normas e comitês de
manutenção locais. Atualmente, os Serviços
Humanitários SUD estão apoiando o trabalho da
Water For People [Água para as Pessoas] não
apenas em Sibacá, mas também em outras áreas
da Guatemala, da Bolívia, de Honduras e de
Malavi, ajudando a levar a dádiva da água para
quem mais precisa. Com o orgulho e o comprometimento da comunidade de Sibacá, a água
continuará a jorrar, vai manter a limpeza dos
vasos sanitários e as mãos vão continuar sendo
lavadas na escola por muitos anos.

© UNICEF Chad/2015/Manuel Moreno Gonzalez
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CHAD Ablamti Fanta, 29 anos de idade, reserva tempo para levar sua filha de seis meses de idade para o centro de vacinação de Atrone.

IMUNIZAÇÃO

Para combater a doença, a UNICEF está conduzindo uma iniciativa global de eliminação
de tétano materno e neonatal. Essa dolorosa
doença infecciosa e fatal é surpreendentemente
fácil de ser prevenida com uma série de três
vacinas contra tétano que custa uma média de
1,8 dólares por mulher. A doença foi eliminada
em 38 países como resultado dessa iniciativa,
mas o tétano continua a ser uma ameaça letal
em 21 países.

O impacto da parceria dos Serviços Humanitários SUD com o Fundo dos Estados Unidos para
UNICEF a fim de apoiar a eliminação global da
MNT já foi sentido em Chad. O apoio dos Serviços Humanitários SUD permitiu que 1.481.199 das
mulheres em idade fértil fossem vacinadas em
maio, em 46 distritos de saúde, atingindo 97%
das mulheres.
A UNICEF e os Serviços Humanitários SUD continuarão seus esforços para proteger as mulheres
e seus futuros recém-nascidos contra doenças
fatais, apoiando as campanhas de vacinação em
países necessitados.

“Precisamos de todos os tipos
de parceiros para lutar
contra o sarampo, especialmente os que partilham da
paixão por cuidar de nossas crianças e certificam-se
de que seja proporcionada
a cada filipino uma vida
saudável. É nesse aspecto
que a nossa parceria
com os Serviços Humanitários SUD acontece.”
– Janet Garin, Ministro
da Saúde, Filipinas

ÍNDIA

Em colaboração com o governo nacional
da Índia, a UNICEF e os Serviços Humanitários SUD, os esforços de vacinação
de rotina nas crianças foram melhorados
pelo fortalecimento dos sistemas de
saúde e aumento de atividades políticas.

© UNICEF Índia/2015

O tétano materno e neonatal (MNT) mata aproximadamente 49 mil recém-nascidos e um número
significativo das mães a cada ano. Devido à
natureza da doença, esses filhos morrem com
dores insuportáveis no dia do parto.

45 países desde 2003

12 campanhas e 7 países em 2015
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PERU Os Serviços Humanitários SUD em parceria com o Instituto Nacional de Reabilitação fornecem treinamento para reparo em cadeiras de rodas.

CADEIRAS DE
RODAS
“É edificante ver o benefício
dessas cadeiras de rodas
na vida dos beneficiários,
bem como dos cuidadores.
Eles se tornaram mais independentes, mais produtivos,
mais felizes e muito gratos.”
– Val Bush, Representante
dos Serviços
Humanitários SUD

Os Serviços Humanitários SUD em parceria com
o Ministério da Saúde Laosiano e o Centro de
Reabilitação Médica (CMR) fornecem treinamento
para a montagem de cadeira de rodas. O CMR
é uma organização que ajuda as pessoas com
deficiências a se tornarem ativas em suas comunidades. O propósito do curso de cadeiras de
rodas era criar oportunidades de trabalho para as
pessoas com deficiências.
As cadeiras de rodas para o curso foram importadas desmontadas e trabalhadores locais foram
contratados para montá-las. Como uma equipe,
os participantes passaram muitas horas montando a primeira cadeira de rodas, mas, no final
do treinamento, os participantes conseguiram

LAOS

Mulher sorri ao aprender como
montar uma nova cadeira de rodas.

132 países desde 2001

52 mil pessoas e 40 países em 2015

montar dez cadeiras em um dia. No final do curso
de cadeiras de rodas, os participantes receberam
um certificado de conclusão.
Os Serviços Humanitários SUD e a equipe CMR
treinada selecionaram destinatários para receber
as cadeiras de rodas recentemente montadas,
com base nos critérios de necessidade financeira, prescrição médica, o compromisso de
manter a cadeira de rodas e o impacto que uma
cadeira de rodas teria na qualidade de vida do
destinatário. Os Serviços Humanitários SUD e a
equipe CMR enviaram as cadeiras de rodas para
centros de reabilitação em Vienciana, onde a
equipe fez adequações das cadeiras de rodas
aos seus destinatários.

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