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Quem Somos
Missão: 

Facilitar e engajar uma rede de 
voluntariado que atua de forma 
humanizada, promovendo a inclusão 
social por meio da saúde.

Visão:
Ser um integrador dos sistemas 
público e privado, otimizando o 
uso racional dos recursos para o 
acesso aos serviços de saúde para 





Contato
com

Ong
parceira

Mapeamento

populaciona
l
Para entender
qual
é o perfil dos 
assistidosde cada
ONG

INÍCI
O

Educação

para saúde
Palestras, 
mutirões
e oficinas de 
saúde

Triagem
Profissional da 
saúde avalia qual 
é a melhor
especialidade que 
pode ajudar o 
paciente

Pré-consulta
Saiba como se 
preparar para sua
consulta

Consulta
Paciente é encaminhado
ao

profissional de saúde
voluntário

Pós-consulta
Qual foi a conduta adotada?

Exames? Medicamentos?

Pós-exame
Qual foi a conduta

adotada?

Exames? 
Medicamentos?

Fechamento
Seu tratamento deu

certo? Você melhorou? 
Sente-se bem?

Feedback 
do 

paciente

Ciclo do Cuidado



Consultas, triagens
e atendimentos em

mutirões

46.482

Participações
em palestras

10.746

Benefícios 
entregues 

72.33
7

R$ 
11.295.696,0

0

Exames e 
óculos doados

15.286

Atuação





Prêmios e Certificações

Certifi cado OSCIP 
(Organização da 

Sociedade Civil do 
Interesse Público)

Certificado de 
Reconhecimento de 
Entidade Promotora
de Direitos Humanos

2013 – Prêmio de 
Cidadão

Sustentável – CBN 
e Catraca Livre

Inscrito no CFM-CRM

(Conselho Federal e 
Regional de Medicina)

Inscrito no CFM-CRM

(Conselho Federal e 
Regional de Medicina)

2018 -Prêmio
Abraps–ODS 
Saúde e Bem

Estar

2019 - Liga Social

2012 – Prêmio categoria
inovação OPM Harvard 

Business School

2018 -Prêmio
Visionaris ao

empreendedor
social

2018 - Prêmio
Compromisso Com a Vida -

Interfarma



Trabalho em rede



São mais de 

voluntários
2.500

Juntos, 
prestam

atendimentos
em

30
especialida

des
para os assistidos das 
ONGs associadas ao

Horas da Vida

Impactando mais de

pessoas em São 
Paulo

120 
mil



Quem apoia a nossa causa

Empresas 
Parceiras

Associações e 
Ongs

Universidades Mantenedores

Projetos 
Corporativos



“... é o encontro de pessoas que podem fazer a 
diferença
com pessoas que precisam que alguém faça a 
diferença na
vida delas... é o antibiótico da alma!”
Gilberto Dimenstein, fundador do Catraca Livre

“O Horas da Vida é um programa social 
que pode
beneficiar muita gente. O bem que a 
gente pode fazer para todo mundo não tem 
preço.”
Dr. Ana Escobar, pediatra“É um projeto inteligente... Se cada um puder 

fazer um pouco,
no conjunto, a gente acaba atingindo muita 
gente.”
Dr. Dráuzio Varella, oncologista

“Fiquei impressionado! Nele a 
sociedade tem a possibilidade de 
ajudar no acesso à saúde, inclusão 
social e cidadania.”
Luis Stuhlberger, presidente da 

Embaixadores



Tecnologia Social





Parceiros de 
tecnologia





Telemedicina: inovação 
a favor da saúde



Identificação da queixa

Orientação ao paciente

Envio das informações: 

síncrona e assíncrona

Contato entre 

generalista e especialista

Registro e acesso 

multiplataforma



• Escala nacional

• Integração público e privado

• Base de dados/estratificação de risco: 

ML, IA

• Educação em saúde

Onde queremos chegar
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