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 A Associação Saúde Criança 
(ASC) é uma organização social 
independente, criada em 1991 pela 
Dra Vera Cordeiro. A ASC trabalha 
com uma metodologia inovadora e 
própria no atendimento a famílias em 
vulnerabilidade social, com criança 
doente em tratamento, em unidades 
públicas de saúde.



 O ano de 2018 foi um ano de 
enormes desafios sociais, econômicos, 
e ambientais em nosso país e no 
mundo. 
 Apesar de todos esses cenários, 
nós do Saúde Criança temos muito a 
celebrar.
 A Robert Wood Johnson 
Foundation (RWJF) aprovou a 
parceria entre o Saúde Criança e a 
Universidade de Maryland. Faremos 
a transferência na prática durante 
um período de cerca de três anos da 
nossa metodologia para promover 
a melhoria da qualidade de vida de 
famílias em estado de vulnerabilidade 
em Baltimore. 
 O projeto faz parte de nossa 
estratégia de expansão e significa um 
grande aprendizado para ambos os 
lados. Nós, como consultores, e nossos 
parceiros nessa cidade, iremos ao 
longo do tempo mensurar o impacto 
de nosso trabalho em um novo país e 
em outra cultura.  O foco deste 
projeto é promover a inclusão social, 
combatendo o isolamento de jovens 
mães. É bastante conhecido o fato 
de que jovens mães de baixa renda, 
quando tem os seus filhos, ficam 
isoladas de sua comunidade e de 
recursos tanto socioeconômicos 
como psicológicos. Esse determinante 
social importantíssimo é uma das 
principais causas de doenças físicas 
e mentais tanto no Brasil como nos 
Estados Unidos. Acreditamos que a 
metodologia da ASC vai no cerne da 
inclusão social e pode ser adaptada 
em outros contextos que não o 
brasileiro.

 Fomos eleitos pelo sétimo ano 
consecutivo, a melhor ONG da 
América Latina, ocupando a 18ª 
posição no ranking mundial por 
critérios como transparência, impacto 
social e poder de expansão.
 A  Harvard Business School 
finalizou o estudo sobre nossa 
Instituição e será apresentado a 
alunos de diversos países nesta 
prestigiosa universidade em 2019.
 Agradecemos a todos os 
funcionários, parceiros, voluntários, 
patrocinadores, conselheiros, sócios, 
padrinhos e todos que colaboram 
para ampliar o conceito saúde e fazer 
da inclusão social uma realidade.

Muito obrigada,
Vera Cordeiro

Fundadora e Presidente do Conselho de 
Administração da Associação 

Saúde Criança

Carta ao Leitor Saúde Criança

Missão Visão

Nossos valores

 Promover a transformação de 
famílias em vulnerabilidade social, por 
meio de utilização de metodologia 
multidisciplinar própria, disseminar 
o conhecimento para instituições 
públicas e privadas e estimular a 
participação da sociedade.

Transparência | Justiça Social | Integridade | Empreendedorismo | 

Eficiência | Respeito | Empatia | Solidariedade | Direitos Humanos |

Inclusão Social | Inovação | Credibilidade | Perseverança |

Afeto | Capacidade de expansão/replicação

 Trabalhamos por um mundo 
saudável e sustentável, onde todos 
tenham as mesmas oportunidades e 
direitos.



Linha do tempo Saúde Criança

Criação do setor de 
Psicossomática

do Hospital da Lagoa
por Vera Cordeiro

1979

1991

1993

1994

1995

1997

Fundação da
Associação Saúde Criança

por Vera Cordeiro 
Parceria com Hospital da Lagoa

Reconhecimento
 internacional

e credibilidade
Vera Cordeiro é eleita

fellow da ASHOKA
Fundação da

 instituição Reviver
(1ª replicação

da metodologia)

Criação do
Projeto Madrinha

por Cordélia Gaensly

Reconhecimento como
utilidade pública federal

Governo Federal
Criação do Projeto Anzol

por Horst Gaensly

Estruturação da metodologia
Plano de Ação Familiar

Parceria Ashoka e Mckinsey
Crescimento da ASC

Expansão de famílias assistidas
Nova estrutura administrativa

e profissional
Participação no State of The

World Forum
(1ª palestra nos EUA)

Resistência no Parque Lage
Processo de  expulsão

Atendimento em tendas
e containers

Linha do tempo Saúde Criança

1999

Inauguração da nova 
sede no Parque Lage

Convênio com governo federal 
Fundação da instituição Recriar

por mãe atendida
Fundação do Friends of 

Renascer
(representação em New York)

2000

2001

2003

2005

Reconhecimento
e fortalecimento

da liderança
Vera Cordeiro é

 eleita líder AVINA 

Reconhecimento como
Empreendedora Social

 Schwab Foundation
Vera Cordeiro

Global Development 
Network Award

1º ONG mais inovadora
CAIRO - Egito

Participação no Word
Economic Forum em Davos

Vera Cordeiro
Inauguração da nova

Sede Casa das Oficinas
no Jardim Botânico

Participação na PATH:
a Catalyst for 
Global Health

2005 - 2011
Vera Cordeiro

Lançamento do livro
“How to Change 

the World”, 
por David Bornstein,

visibilidade e
reconhecimento



Linha do tempo Saúde Criança

2013

2015

Reconhecimento
internacional e credibilidade

1ª ONG da América Latina
 e 45º lugar no ranking geral da

 Global Journal (atual NGO Advisor)
Comprovação do Impacto 

da metodologia
Pesquisa da Universidade

de Georgetown (EUA) ONG mais influente
da América Latina

 e 21º lugar no ranking geral da
Global Journal

(atual NGO Advisor)

2016
Metodologia

inspirando empreendedores
a implementar projetos
nos demais continentes:

Europa, Ásia e África

ONG mais influente da 
América Latina

19º posição no ranking geral 
da NGO Advisor
Inauguração do

Centro de Excelência
Nova Sede em

Botafogo RJ

2017
ONG mais influente da 

América Latina
19º posição no ranking geral 

da NGO Advisor
Parceria com o 

Instituto Nacional de Cardiologia

2018
Pela 6ª vez consecutiva 
a ONG mais influente da 
América Latina

Em 27 anos Vera se apresentou em 15 países:
- 121 viagens no Brasil, com 98 palestras
- 60 viagens internacionais, com 42 palestras

Início da transferência da metodologia
para Baltimore

2006

2007

2008

2009

2010

2012

Prêmio UBS Visionaris
Reconhecimento

internacional
e credibilidade

Prêmio
Skol Foundation

Fortalecimento da rede
1° Fórum

Saude Criança Renascer

Fortalecimento da rede
2° Fórum Saúde Criança

Renascer

Fortalecimento da rede
3° Fórum

Saude Criança Renascer

Criação do
Fundo Patrimonial

 “Saúde Criança para sempre”

Oficialização da
Rede Saúde Criança

com 24 instituições que usam
a metodologia

Implementação da metodologia 
como Política Pública

Prefeitura de 
Belo Horizonte

Lançamento 
do programa de
Franquia Social
Saúde Criança

Reconhecimento
internacional e credibilidade

1ª ONG da América Latina
 e 38º lugar no ranking geral da

Global Journal (atual NGO Advisor)
Parceria com a

Maternidade Maria Amélia
Buarque de Holanda

Linha do tempo Saúde Criança



Plano de Ação Familiar
Metodologia Inovadora

 O Plano de Ação Familiar parte do princípio de que a pobreza é também 
uma das causas das doenças.  Construído a partir das necessidades de cada 
família, tem como objetivo, além da superação das dificuldades imediatas 
da pós-hospitalização da criança, a orientação e o desenvolvimento de 
oportunidades para que o grupo familiar tenha seus direitos garantidos e 
melhore sua qualidade de vida.
 A participação ativa da família na elaboração do Plano, com metas 
a serem cumpridas a cada etapa nos dois anos em que permanece no 
programa, é elemento fundamental da metodologia e uma das condições 
para o seu sucesso.
 O Plano é composto de ações integradas nas áreas de Cidadania, 
Saúde, Educação, Renda e Moradia.

Cidadania

A equipe do Saúde Criança incentiva o 
protagonismo das famílias para que de fato 
exerçam seu papel como cidadão. 

 O Saúde Criança conta com assistentes sociais e advogados 
que orientam sobre direitos básicos e fundamentais, como acesso a 
documentação e benefícios socioassistenciais, além de acesso a justiça.
 Busca articulação com entidades governamentais e não 
governamentais visando à inclusão da família em políticas públicas. 



Saúde

A Associação Saúde Criança acredita em 
uma visão integral da saúde, buscando 
promover o bem-estar físico, mental, 
emocional e social das famílias.

  A área de Saúde oferece esclarecimento sobre diagnóstico e prognóstico 
da doença da criança e de seus familiares, além de auxílio para marcação 
de exames e consultas nas redes pública e privada. Viabiliza a aquisição de 
medicamentos, alimentos, suplementos, complementos alimentares além 
de fórmulas especiais e de transição, equipamentos médicos quando não 
disponíveis na rede pública de saúde.  
 A equipe orienta e assessora nas providências que assegurem que 
todas as crianças estejam com a vacinação em dia; além de encaminhar 
para tratamento de determinadas especialidades com dificuldade de 
atendimento no Sistema Único de Saúde. Oferecemos apoio psicológico e 
psiquiátrico visando o fortalecimento emocional e de autoestima. 
 A área de nutrição tem o objetivo de acompanhar o desenvolvimento do 
estado nutricional, incentivar a prática da alimentação saudável, prevenindo 
o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis.

Educação

Para o Saúde Criança, a Educação não se 
resume apenas à vida escolar, mas também 
na ampliação de novos conhecimentos.

 A área de Educação tem como objetivo garantir a assiduidade e 
o bom aproveitamento das crianças na escola, assim como estimular 
a participação direta dos pais e/ou responsáveis na educação dos 
filhos. A intenção é estimular a busca pelo conhecimento, desenvolver a 
comunicação e a criatividade dos membros da família para se tornarem 
cidadãos mais conscientes.
 A equipe Saúde Criança acompanha o processo de matrículas, o 
aproveitamento e a frequência da criança ou jovem. Quando necessário, 
encaminha as crianças e/ou adolescentes para atendimentos específicos 
como oftalmológicos, fonoaudiólogos, psicológicos, entre outros, além da 
articulação com a rede socioeducacional.



Renda

Uma nova relação com o trabalho: 
geração de renda e autonomia são 
ferramentas fundamentais para o processo 
de transformação das famílias.

 A área de capacitação do Saúde Criança visa promover o  conhecimento 
e qualificação profissional por meio de oficinas, a fim de gerar oportunidades 
de trabalho e renda, despertando uma visão empreendedora.
 As oficinas têm como objetivo trabalhar o desenvolvimento das 
potencialidades e habilidades dos integrantes, além de incentivar a 
independência profissional e financeira.

 No Saúde Criança são oferecidas oficinas de Culinária, Beleza, Artesanato 
e Costura, porém, os que não apresentam perfil e/ou interesse nas oficinas 
internas, têm a possibilidade de capacitação externa, como exemplo Cuidador 
de Idosos e Auxiliar em Saúde Bucal. 
 A equipe acompanha o desenvolvimento de cada participante, auxiliando 
para garantir a conclusão da capacitação e a transição para uma atividade 
rentável.

Renda

Design de Sobrancelhas

Culinária

Manicure e Pedicure

Cabeleireiro



Moradia

Como as condições da salubridade da 
moradia afetam a saúde do núcleo familiar, 
são feitas pequenas intervenções, com o 
objetivo de melhorar as condições básicas do 
ambiente.

 A área de Moradia realiza reforma de algumas residências de acordo 
com o impacto que esta possa ter no estado de saúde da criança e na 
qualidade de vida do núcleo familiar, propiciando condições salubres, 
seguras e de acessibilidade da habitação. Essas reformas são acompanhadas 
pela equipe da Associação Saúde Criança, seguindo critérios claramente 
estabelecidos. 
 Inicialmente, a equipe realiza uma visita técnica inicial onde é feito um 
levantamento das necessidades básicas da moradia, avaliando questões 
como abastecimento de água, esgoto, infiltrações e ventilação. 

 Técnicos especializados acompanham as reformas do início ao final do 
processo. Eles são responsáveis pelo levantamento de material, contratação e 
orientação da mão de obra, além de cuidar das etapas de responsabilização 
do núcleo familiar.
 A equipe orienta também sobre hábitos de limpeza e manutenção, 
para a garantia de um ambiente salubre.
 Para ser contemplada pelo Programa Moradia, a residência deve ser 
permanente e/ou própria, não estar em área com risco de desabamento ou 
deslizamento.

Moradia

Antes Depois

 A casa da família da Camilla foi beneficiada com uma reforma do 
Programa Moradia, que aumentou o cômodo com uma cozinha, banheiro, 
uma área de serviço, um quarto, além de portas e janelas. 

Queria agradecer a toda equipe do Saúde Criança que me ajudou 
esse tempo todo pela construção do meu sonho e dos meus filhos. 
Estamos muito felizes por causa de vocês! Antes, a gente tomava 
banho de caneca, porque a casa não tinha caixa d’água nem 
chuveiro. Agora temos conforto!“

“

- Camila Maria da Conceição, mãe de cinco filhos.



Moradia
Antes

Moradia

Depois



Espaço de participação 
    e convivência

 É um espaço de incentivo ao 
fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários promovendo o 
diálogo e discussões sobre temas, que 
contribuam para o desenvolvimento 
pessoal e emocional dos integrantes 
da família. A programação é 
sugerida pelas próprias famílias, 
com diversidade de temas como: 
Violência, Reciclagem, Organização 
do lar, Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST’s).
 O Aconchego Família ocorre 
duas vezes por semana e todas as 
famílias usuárias do Saúde Criança 
podem participar. 

 Tem o objetivo de fortalecer 
o vínculo fundamental para o 
desenvolvimento e formação das 
crianças. 
 São feitas rodas de conversa 
com temas específicos e troca de 
experiências entre os responsáveis.

Aconchego Família

Aconchego Mães 
e Primeira Infância

Espaço de participação 
    e convivência

Aconchego Adolescente
 Oferece um espaço 
de convivência visando o 
desenvolvimento de relações 
de afetividade, solidariedade 
e respeito mútuo. Estimula as 
potencialidades e habilidades, 
além de propiciar formação 
cidadã através de novas 
oportunidades de conhecimento 
e experiências.
 Nos encontros são abordados 
temas que contribuem para o 
protagonismo e autonomia dos 
adolescentes. 



Taiane luta contra a doença dos filhos e supera as 
dificuldades financeiras

A jovem encontrou no acompanhamento psicológico do Saúde 
Criança forças para não se entregar às dificuldades da vida e dar 

a volta por cima.

História de família

 Apesar da pouca idade, Taiane Manoela, 22 anos, enfrentou muitas 
dificuldades na vida. Ela mora com os dois filhos, Cristhyano Ronaldo, 5 anos, 
e Manuelly Julya, 3 anos, em uma casa cedida pela família paterna das 
crianças em Belford Roxo, Baixada Fluminense (RJ). O imóvel foi reformado 
pelo Programa Moradia da Associação Saúde Criança (ASC). Taiane gera 
renda com a venda de lanches, em frente de casa, com a carrocinha de 
cachorro quente que ganhou da ASC.

História de família

 Com a vida mais organizada, a jovem divide o tempo entre os filhos, a 
profissão e os cuidados consigo mesma. Antes, Taiane vivia com a autoestima 
baixa, mas durante os dois anos no Saúde Criança passou a se cuidar e a se 
amar mais. Este foi até um dos motivos para ela ter escolhido cursar Beleza. 
“Na época em que me separei do pai deles, passei por várias dificuldades. 
Então, ou cuidava de mim ou botava comida em casa. Entre mim e os meus 
filhos, decidi cuidar deles. Hoje em dia eu cuido de mim, cuido das crianças e 
tenho gerado uma renda maior porque sempre invento alguma coisa a mais 
para vender”, contou.

Vocês me ajudaram a sair da zona de 
conforto e agora minha autoestima 
está lá em cima.“

“
Antes Depois



História de família

 Taiane também ganhou 
um freezer pelo Transforme Uma 
Realidade, página de doações 
no site da ASC. Isso, junto do 
acompanhamento psicológico 
do Saúde Criança, foi essencial 
no fortalecimento e recuperação 
emocional da jovem. “O psicólogo foi 
o meu porto seguro, a minha caixinha 
de segredos. A gente sofre e não 
pode falar para ninguém, tem que 
passar por tudo sozinha. Então, ele 
foi um apoio em que pude confiar”, 
afirmou.

 A mãe chegou na Associação 
por causa da caçula, Manuelly, na 
época com apenas três meses de 
vida. A menina havia acabado de ser 
diagnosticada com Albinismo Visual, 
após a tia materna perceber que ela 
não enxergava direito, e a família 
precisava da ajuda da Associação 
para seguir com o tratamento. Na 
mesma época, a mãe de Taiane 
foi diagnosticada com câncer e 
faleceu pouco tempo depois. Para 
piorar a situação, Cristhyano Ronaldo 
começou a apresentar graves 
problemas de saúde em sequência à 
morte da avó, precisando fazer uma 
cirurgia.

História de família

 Em meio a tantos problemas, sozinha e sem ajuda, ela encontrou forças 
no Saúde Criança e nas duas irmãs mais velhas, às quais é muito unida. O 
pai das crianças é ausente. Paga pensão apenas para Cristhyano, pois não 
reconhece a paternidade de Manuelly. Atualmente, Manuelly e Christyano 
estão matriculados na pré-escola em uma creche municipal e apresentam 
bom estado de saúde. “Hoje, eu consigo proporcionar uma vida melhor a eles. 
Vocês me ajudaram a sair da zona de conforto e agora minha autoestima 
está lá em cima.”

 No dia do encerramento de sua participação no Saúde Criança, Taiane 
afirmou que só tem a agradecer por tudo o que foi feito por ela e sua família. 
“Para mim, a minha situação estava perdida. Uma pessoa solteira, nova, com 
dois filhos, um doente e depois descobrir a doença do outro e sem ter um 
dinheiro para gastar. A gente pensa o quê?! Pronto, acabou! Aí, Deus me 
enviou um anjo, que no caso é o Saúde Criança, que me salvou e me fez ser 
outra pessoa. Aqui eu evoluí bastante no modo de pensar, de tratar meus 
filhos. Foi uma porta que se abriu na minha vida e eu só tenho a agradecer”, 
concluiu.



Perfil das Famílias

361

54,21%

4,3 2,2

45,79%

famílias no ano

Participantes do 
sexo feminino

Média de componentes 
por família

Filhos por família

Participantes do 
sexo masculino

totalizando 1557 pessoas

De onde vem as famílias

Rio de Janeiro 57%
Duque de Caxias 9%
Nova Iguaçu 6%
São Gonçalo 5%
Belford Roxo 4%
São João de Meriti 3%
Queimados 2%
Magé 2%
Japeri 2%
Outros   10%

RJ

27,4%
Zona Norte

Por município

Rio de Janeiro 
Capital



Perfil das Famílias Perfil das Famílias

Percentual dos diagnósticos mais recorrentes*

10,8%

7,8%

7,5%
7,2%

6,9%

6,9%

6,6%

6,4%

4,4%

5,8%

9,1%
20,5%

Prematuridade

Desnutrição
Pneumonia bacteriana
Cardiopatias congênitas
Outros

Alergia alimentar

Rinite alérgica
Epilepsia

Encefalopatia

Paralisia cerebral

Asma brônquica

Atraso neuro psico motor

Número de crianças participantes
Crianças em idade escolar
 Não estudam por causa de doença
 Não estudam
 Estudando

Famílias que recebem valor inferior a1 salário mínimo (R$ 998,00)
Famílias com emprego formal
Famílias que recebem Bolsa Família
Famílias que recebem BPC
Componentes que concluíram cursos profissionalizantes no ano
Número de cursos concluídos

Classe Especial
Pré escolar
Educação infantil
Ensino Fundamental 
Ensino Médio

Superior completo
Superior incompleto
Ensino médio
Ensino fundamental
Analfabeto
Não informado

812
501
3,2%
7,4%

89,4%

151
90

170
93
42
65

1,6%
6,7%

15,6%
69,0%
7,4%

2%
3%

49%
43%
2%
1%

Perfil de Educação das famílias 

Perfil de Renda das famílias

Crianças na escola (%)

Nível de escolaridade da pessoa responsável pela família

Fraldas

Medicamentos e 
equipamentos médicos

Filtros de água doados
2.782

13.418

67
Totalizando R$32.937,68 

Totalizando R$277.698,53

Totalizando R$5.054,02 

Pais que ajudam na criação dos seus filhos (ativos)
Pais ativos que moram com a família

Mães presentes na família (ativas)
Mães que criam seus filhos sem o apoio dos pais
Mães menores de 18 anos
Mães com idade entre 18 e 21 anos
Mães maiores de 21 anos
Média de idade das mães atendidas
Mães responsáveis por famílias na ASC

Crianças ativas abaixo de 1 ano
Entre todos os beneficiários ativos em 2018, porcentagem abaixo 
de 18 anos
Entre todos os beneficiários, porcentagem na primeira infância 
(0 a 6 anos)
Entre as crianças beneficiadas, porcentagem na primeira infância

57,3%
48%

95,3%
42,7%
3,5%
13,1%
83,4%

31
86,1%

18%
52%

28%

54%

Sobre os pais

Sobre as mães

Idade das crianças

 Cartão Alimentação
2.018

Totalizando R$161.440,00

*De acordo com CID-10



Perfil dos Atendimentos

Ações planejadas
Ações encerradas
Ações encerradas com resultado positivo

Número de Famílias novas em 2018
Visitas domiciliares - Avaliação inicial
Visitas Técnicas - Avaliação de Moradia

Visitas domiciliares

Novas triagens
Encaminhadas pelo Hospital da Lagoa
Encaminhadas pela maternidade 
Maria Amelia Buarque de Holanda
Encaminhadas pelo Instituto Nacional de Cardiologia
Famílias de retorno
Famílias regulares (programa de 2 anos)
Famílias eventuais (programa de 6 meses)
Encerramentos do programa - famílias regulares
Encerramentos do programa - famílias eventuais
Encaminhamentos feitos

Programa Profissão
 Oficinas internas
 Cabeleireiro
 Culinária 
 Design sobrancelha
 Manicure e Pedicure
 Depilação
Programa Aconchego
 Família
 Presenças
 Encontros
 Adolescentes
 Presenças
 Encontros
 Encontro de famílias com profissionais 
 da Universidade de Liverpool e da Fiocruz
 Presenças
 Encontros
 Mães e Primeira Infância
 Famílias compareceram
 Reuniões

Acompanhamento familiar
Saúde (orientação médica)
Psicologia e Psiquiatria
Serviço Social
Jurídico (advogado)
Moradia (arquiteto)
Nutrição (nutricionista)
Educação (pedagoga)
Profissionalização
 Total

4273
3903
3011

151
102
96

159
68,6%
23,9%

8%
0,8%
93%
7%
98
13
484

31
11
7

11
5

1931
123

404
25

132
6

425
25

2565
1010
1297
1643
783
258
1838
639
1046

11079

Plano de ação familiar

Triagens e Encaminhamentos Atendimentos realizados por programa

Atendimentos realizados (número total por setor)

Perfil dos Atendimentos

Reformas realizadas pelo Programa Moradia

Instrumentos de trabalho doados

35

382

Totalizando R$180.695,53 

Totalizando R$18.878,66 

Unidades de auxílio 
transporte

4.823

Totalizando R$66.430,45

latas de leite e 
suplemento doados

21.731

Totalizando R$466.321,96



Resultados

72 mil
participantes
em 27 anos

R$2.866.966
destinado ao atendimento 

às famílias em 2018

Início

Renda 
Inicial

Dias de 
internação 

Inicial

Dias de 
internação 

Final

Renda 
Final

Bom

Regular

Reservado

Dados consideram 
crianças falecidas

Final

Comparativo de estado clínico*

Comparativo de Renda Comparativo de Dias
de Internação

*

60,20%

32,70%

4,43%

51,33%
44,23%

7,10%

Aumento de 32%
na renda das famílias 

Redução de 71%
nos dias de internação

Os dados abaixo compreendem 98 famílias 
encerradas entre Janeiro de 2018 e Dezembro de 2018

R$ 982,02
R$ 1.304,29 3.508

1.014

 Ao longo desses 27 anos, o impacto do Saúde Criança pode ser 
observado pelo número de participantes, pela transformação na vida dessas 
famílias, pela expansão da metodologia e a disseminação de um conceito e 
de uma abordagem mais abrangente de saúde.
 Esse impacto positivo de médio e longo prazo foi comprovado por 
uma pesquisa, realizada pela Universidade de Georgetown, em 2013. Foram 
analisadas famílias após três e cinco anos da data de conclusão do Plano 
de Ação Familiar. O estudo revelou o aumento de 92% na renda familiar, o 
aumento no número de famílias com casa própria (antes apenas 26% eram 
proprietárias; depois, 50% das famílias já tinham casa própria após a alta do 
atendimento) dentre outros indicadores. 
 Houve também uma diminuição de reinternações hospitalares, do 
grupo avaliado, em 86%, com significativa redução de custos para o sistema 
público de saúde. A percepção da família com relação ao seu bem-estar 
saiu de 9,6% que consideravam bom/muito bom para 51,2%.

Impacto de Longo Prazo

Redução de 86% 
nos dias de internação

50% possui casa própria 
após a alta

Aumento de 92%
na renda familiar

mais de



Reconhecimento

 A Associação Saúde Criança virou case no departamento de Inovação 
Social na Harvard Kennedy School de Alan L. Gleitsman. A notícia foi divulgada 
pela professora Julie Battilana em artigo publicado na revista Harvard Business 
School.

 “A pesquisa de Battilana no Brasil tem levado ao desenvolvimento de 
vários estudos de caso. Um deles examina o Terra Nova, uma organização 
que media as disputas territoriais urbanas brasileiras entre proprietários e 
residentes ilegais. A empresa fornece uma janela convincente para o modo 
como uma organização pode unir diferentes partes interessadas para resolver 
um problema social complexo - o de direitos não segurados de propriedade 
- enquanto, ao mesmo tempo, equilibra sua busca por objetivos sociais e 
financeiros em conjunto.
 Outro estudo de caso considera questões relacionadas ao aumento 
do impacto social, concentrando-se na Associação Saúde Criança, do Rio 
de Janeiro. A organização sem fins lucrativos, que está transformando a vida 
de mais de 72.000 pessoas em seis estados do Brasil, adota uma abordagem 
holística para combater a pobreza como um dos principais impulsionadores 
dos problemas de saúde infantil.”

Reprodução - Texto em destaque

Prêmios

 Pela sexta vez consecutiva a 
Associação Saúde Criança foi eleita 
a organização não-governamental 
mais influente da América Latina. 
Além disso, subiu para 18ª posição 
no ranking das 500 melhores ONGs 
do mundo pela entidade suíça NGO 
Advisor.  Dentre os principais critérios 
de reconhecimento da Associação, 
estão independência de governos, 
resultados da auditoria, transparência 
e responsabilidade, sustentabilidade 
e inovação.

 A Associação Saúde Criança é 
eleita, pelo segundo ano consecutivo, 
uma das 100 melhores ONGs do 
Brasil. O prêmio Melhores ONGs tem o 
objetivo de valorizar as organizações 
filantrópicas que se destacam pelo 
trabalho em prol da sociedade 
com boas práticas de gestão e 
transparência.

 A Associação Saúde Criança é 
atestada como ONG Transparente. O 
Instituto Doar selecionou 40 instituições 
no Brasil com o objetivo de atestar a 
transparência de informações através 
da web.

 Com menção honrosa, o Saúde 
Criança recebeu o Prêmio ODS Brasil 
na categoria Organizações Sem Fins 
Lucrativos. A 1ª edição, promovida 
pela Secretaria de Governo da 
Presidência da República, reconheceu 
39 instituições que trabalham com 
práticas voltadas para os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável da 
ONU. 



Destaques

 Pela 12ª vez, a fundadora 
e presidente do Conselho de 
Administração da Associação Saúde 
Criança, Vera Cordeiro, foi convidada 
para o Skoll World Forum on Social 
Entrepreneurship, em Oxford, na 
Inglaterra. Nessa última edição, 
as diretoras operacionais da ASC, 
Cristiana Velloso e Adriane Menna 
Barreto, também participaram do 
evento realizado de 9 a 12 de abril de 
2018.

 Vera Cordeiro participou do 
encerramento da Social Impact Week 
da Mckinsey & Company no Rio de 
Janeiro (RJ). A McKinsey é parceira de 
longa data do Saúde Criança e uma 
das primeiras empresas a acreditar 
no potencial da instituição.

 No Workshop de Educação 
Financeira, as alunas da oficina de 
Culinária do Programa Profissão 
aprenderam a fazer um planejamento 
financeiro com a voluntária 
Andrea Wajnsztok, que ressaltou a 
importância da organização e da 
determinação para atingir uma meta, 
seja profissional, pessoal ou familiar.

Destaques

 Para ampliar o trabalho de 
conscientização, a parceira DKT Brasil 
promoveu um workshop sobre sexo 
seguro e prevenção de doenças para 
os jovens do Programa Aconchego 
Adolescentes. A empresa doa 
mensalmente preservativos, lenços 
umedecidos e géis para as famílias 
assistidas, além de recursos para os 
programas Aconchego Família e 
Adolescentes.

 Vera Cordeiro participou da 
reunião da Fundação Schwab 
para Empreendedorismo Social em 
Nova Iorque. O painel abordou a 
Crítica Interna da empresa, onde 
os convidados puderam trazer 
benefícios para ajudar no trabalho da 
equipe de empreendedores sociais.

 Na oficina de Culinária do 
Programa Profissão, a GlaxoSmithKline 
(GSK) promoveu uma aula especial 
em que executivos do departamento 
Jurídico da GSK e alunas desse curso 
cozinharam juntos.



Destaques

 As mães do curso de Culinária 
do Saúde Criança participaram de 
uma palestra sobre a importância 
da Comunicação no início de 
um negócio. A conversa contou 
com a participação da equipe do 
Departamento de Comunicação 
da patrocinadora MegaMatte e da 
Assessoria de Sustentabilidade da 
Lamparina.

 A última edição do Girls4Good 
foi realizada na loja da Natura, no 
bairro Soho, em Nova Iorque. A 
diretora do Brazil Child Health, Jussara 
Korngold, e voluntárias promoveram 
um coquetel a fim de arrecadar 
recursos para o Saúde Criança.

 Vera Cordeiro participou da 3ª 
edição do festival ColaborAmérica 
onde falou sobre como os 
empreendimentos sociais se 
sustentam financeiramente, além 
do papel dessa prática nos tempos 
modernos, as tendências e os desafios 
que irão enfrentar no país.

Destaques

 O Instituto de Infecção e Saúde 
Global da Universidade de Liverpool, 
na Inglaterra, e a Fundação Oswaldo 
Cruz em parceria com o Saúde 
Criança, criaram o programa de 
disseminação da saúde pública. A 
ação tem o objetivo de ajudar as 
crianças com sequelas da Zika e de 
fazer com que as famílias tenham um 
maior acesso à educação em Saúde 
Pública.

 Profissionais formadas no 
curso de Beleza do Saúde Criança 
participaram do Receptivo da 
Prudence Fest 2018, em São Paulo. 
Elas fizeram cabelo, maquiagem e 
design de sobrancelha de cerca de 
150 convidados.

  Um dos palestrantes do TedX 
Goiânia deste ano foi a diretora 
operacional do Saúde Criança, 
Cristiana Velloso, que falou sobre a 
importância de ver a saúde como 
inclusão social, no painel “Apreender, 
Empreender e Surpreender”.



Expansão

Doações pessoas físicas
Doações pessoas jurídicas
Eventos
 Sub-total
Rendimentos financeiros Bancos 
+ Fundo Patrimonial
 Total

Atendimento às famílias
Despesas administrativas
Divulgação e captação de recursos
 Total

Estoques 
Investimento - Quiosque Shopping Leblon 
Receitas
Despesas
 Retorno financeiro

675.588
2.500.941

48.575
3.225.104
275.291

3.500.395

-2.866.966
-866.745
-425.091

-4.158.802

 65.338 
 40.000,00
 626.118,00 
 643.739,00
 -17.621,00

Receitas

Despesas

Produtos Saúde Criança

Prestação de Contas Acumulado de Janeiro a Dezembro 2018

Resultado (Receita-Despesa) -658.407,03

Total

Total

Total

Transparência

Desde a fundação, Saúde Criança tem como prioridade a transparência, por 
meio de auditorias anuais e avaliações constantes dos processos e programas.

Prestação de Contas e Auditoria

 A Associação Saúde Criança é uma organização social independente 
que tem o apoio financeiro e profissional de pessoas, empresas e fundações.

 Em parceria com a Universidade de Maryland, em Baltimore, nos Estados 
Unidos, a Associação Saúde Criança participou de um edital da Robert Wood 
Johnson Foundation para levar a metodologia Saúde Criança para uma 
comunidade americana e o projeto foi aprovado em 2018. A partir de Janeiro 
de 2019, inicia o processo de transferência desse procedimento técnico para 
implementar o projeto “Inclusão social de famílias: aprendizado do Brasil para 
Baltimore” (“Family social inclusion: learningfromBrazilto Baltimore”). O intuito é 
fazer uma adaptação cultural em uma comunidade de forte vulnerabilidade 
social e violência. A ação tem duração de três anos.
 A Associação investe na pesquisa e no desenvolvimento de melhores 
formas de aplicação desse trabalho, oferece consultorias, realiza encontros 
e seminários com empreendedores sociais, empresas, fundações e governos. 
Desta forma, procura ampliar e trocar ideias e propostas de inovação em 
saúde e transformação social.  
 No momento, a ASC utiliza o licenciamento como forma de replicação. 
Entre as instituições, destacam-se o Instituto C, em São Paulo; o Saúde Criança 
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; e o Saúde Criança Ilha, Saúde Criança 
Petrópolis, Saúde Criança Responder e a Associação Reviver, no Rio de 
Janeiro. Além disso, o Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos, em 
Cascais, Portugal, inspirou-se na metodologia para integrar suas informações 
e atividades e atender melhor os frequentadores do centro comunitário.
 A metodologia já foi reproduzida em 24 organizações que trabalham 
com hospitais e outras unidades públicas de vários estados brasileiros, e até 
adaptada para um programa de desenvolvimento humano da prefeitura de 
Belo Horizonte (MG). O Plano de Ação Familiar também serviu de inspiração 
para a implantação de programas por outros empreendedores sociais em 
atividade na África, Ásia, América Latina e na Europa.



Sustentabilidade

Captação de Recursos
 Em 2018, a área de Captação de Recursos do Saúde Criança passou por 
uma reestruturação. Ações estratégicas foram implantadas para fortalecer 
e ampliar a captação de recursos. Com isso, foi possível estabelecer novas 
parcerias e fidelizar as de longa data.

Fundo Patrimonial
 Há mais de 10 anos, a Associação Saúde Criança mantém um fundo 
patrimonial para garantir em longo prazo a continuidade do trabalho e a 
sustentabilidade da instituição. O objetivo é atingir os meios financeiros 
necessários para que a missão do Saúde Criança seja realizada sem se 
preocupar com as tendências financeiras nacionais e internacionais.

Produtos
 Com foco na sua sustentabilidade, o Saúde Criança investe há anos na 
área de produtos. A maioria é confeccionada na sede da ASC por mulheres 
que já foram assistidas pela instituição. A produção está organizada por 
categorias: Bebê, Bolsas e Acessórios, Cozinha e Bonecos. Atualmente, esses 
produtos são vendidos em quiosques em três shoppings no Rio de Janeiro 
- Rio Sul, BarraShopping e Shopping Leblon - e na loja virtual para todo o 
Brasil. Toda a renda da venda dos produtos é revertida para os projetos da 
Associação. 

Saiba mais em: loja.saudecrianca.org.br

Sustentabilidade

 R$13.393.649,43
saldo em 31/12/2018



Patrocinadores

Amigos do Saúde Criança

Parceiros
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 Padrinhos, madrinhas, sócios 
(as), doadores (as) do Transforme 
uma Realidade e contribuintes 
de campanhas eventuais são 
essenciais para a continuidade 
do trabalho do Saúde Criança. 
Agradecemos a você e a todos 
que doaram e fizeram a diferença 
na vida das famílias do Saúde 
Criança. 

Muito obrigado!

“
“



Como Apoiar

Faça a diferença no site
doe.saudecrianca.org.br

Banco do Brasil
Agência: 3519-x
Conta-corrente: 29905-7

Compre na loja.saudecrianca.org.br e colabore com o trabalho da ASC.

Doação para o Fundo Patrimonial
 Para fazer uma doação, por favor, entre em contato com a Captação 
de Recursos, pelo telefone (21) 2286-9988 ou pelo e-mail relacionamento@
saudecrianca.org.br

Equipe

 “Somos gratos a todos que fazem parte da equipe Saúde Criança. 
Agradecemos aos conselheiros que disponibilizam seu conhecimento e 
experiência, agregando mais segurança a esse trabalho; aos voluntários que 
dedicam seu tempo, contribuindo para a melhoria de vida de milhares de 
pessoas; e aos funcionários que exercem seu ofício com profissionalismo e 
comprometimento. Temos certeza de que a participação de cada um de 
vocês é fundamental para cumprirmos a missão do Saúde Criança.”

Mobilização Social

 O Saúde Criança mobiliza a sociedade civil por meio de programas de 
voluntariado, parcerias com indivíduos, empresas e instituições públicas, na 
multiplicação de suas ações e na participação de campanhas de interesse 
público.

569.794 horas 
de trabalho voluntário



Visão de Futuro

Melhorar a qualidade do trabalho da ASC

Ampliar o número de Atendimentos às Famílias

Fortalecer e ampliar a captação de Recursos

Modernizar e aprimorar a Comunicação Institucional

Investir na disseminação do conhecimento e na mobilização social a fim de 
inspirar instituições a trabalharem com a metodologia Saúde Criança



+ 55 21 22869988
saudecrianca@saudecrianca.org.br

www.saudecrianca.org.br

Associação Saúde Criança
Rua das Palmeiras 65 – Botafogo

Rio de Janeiro – RJ


