
UMA MÃO LAVA A OUTRA 
Relatório Final  

Campanha 

Bruna Santiago Cruz, 33 anos, manicure, moradora de Vaz Lobo, Rio de Janeiro - Mãe de Giovanna Santiago, de 4 anos. 

Família beneficiada pela campanha Uma Mão Lava a Outra 



1) INTRODUÇÃO 
 

Quando a Organização Mundial de Saúde (OMS)  

declarou a pandemia de coronavírus, em 11 de março 

deste ano, nos deparamos com algumas questões-

chave. Como garantir que as mais de 1.400 pessoas 

atendidas mensalmente pelo Saúde Criança pudessem 

continuar a ser beneficiadas com o mesmo padrão de 

qualidade dos últimos 29 anos, mantendo o isolamento 

social? E como mobilizar a sociedade para entrar nessa 

luta conosco? 

 

Esses questionamentos se misturavam com a imagem 

das famílias atendidas e suas histórias e necessidades. 

Casos como o de Juliana Santos, de 31 anos, de seu 

filho Lucas Maia de Oliveira, de 2 anos, e de toda a 

família tornaram ainda mais evidente a necessidade 

urgente de contribuição. Moradores de Santa Cruz, Logo 

no começo da pandemia, seu marido perdeu o emprego 

fixo que havia conquistado no último ano. Com a criança 

em casa por conta do fechamento das escolas, ela não 

conseguiu mais trabalhar e teve mais uma queda brusca 

na renda familiar.   

 

A campanha “Uma mão lava a outra” é uma prova de que 

as demandas sociais podem ser solucionadas com o 

apoio da sociedade. Juntas e juntos somos mais fortes! 

Nossa equipe composta por funcionárias/os e 

voluntárias/os logo se adaptou de um contexto presencial 

para o atendimento à distância. Essa mudança trouxe 

angústias e aprendizados. E, principalmente, a sensação 

de que valeu a pena. Entre 25 de março e 25 de 

setembro deste ano realizamos mais de seis mil 

atendimentos integrados nas áreas de saúde, educação, 

renda, moradia e cidadania. Foram mais de 11 mil cestas 

básicas distribuídas via recarga em cartão alimentação e 

oito mil remédios e quase nove mil leites especiais 

distribuídos em três mutirões. 

 

Nosso atendimento só foi possível porque você fez parte 

da solução. Sua doação foi crucial para que mais de 300 

famílias em vulnerabilidade social pudessem atravessar 

a pandemia com mais resiliência. A melhor forma de 

agradecer é compartilhar um dos vários depoimentos que 

recebemos de nossas famílias ao longo dos meses: 

 

Eu quero agradecer muito. Muito mesmo! O Saúde 

Criança me ajuda há algum tempo e, nessa época de 

pandemia, reforçaram todo o auxílio prestado. Meu filho 

está atualmente internado no Hospital da Lagoa e o 

Saúde Criança me dá todo o apoio necessário para 

enfrentar essas situações. Agora, durante o isolamento 

social, eles me atendem por telefone e whatsapp, me 

enviam informações importantes e orientações que 

contribuem muito com meu dia a dia. Além disso, 

consegui comprar os remédios e os alimentos 

necessários para minha família. Muito obrigado, Saúde 

Criança! Sandy de Souza Cruz, 36 anos, moradora de 

Paciência, Rio de Janeiro. Mãe de Lucas Matheus 

Cruz  Basilio de Sousa, de 17 anos. 

 

Em breve estaremos lançando uma nova campanha, pois 

os desafios continuam, estão cada vez mais complexos e 

mais urgentes. 

POR MIRELLA DOMENICH,  

DIRETORA EXECUTIVA DO SAÚDE CRIANÇA  
 



 

 

Parte da equipe do Saúde Criança preparada para mais um dia de mutirão, 23/08, durante a campanha Uma Mão Lava a Outra 



2) NÚMEROS DA CAMPANHA  
 

RECURSOS ARRECADADOS ENTRE 25/03 E 25/09, POR MEIO DE 970 

DOAÇÕES:  

R$1.328.204,41 

CONTRAPARTIDA DO SAÚDE CRIANÇA PARA VIABILIZAÇÃO DA CAMPANHA: 

R$110.056,44 

 

TOTAL GERAL: 

R$1.438.260,85 



A EQUIPE TÉCNICA DO SAÚDE CRIANÇA É MULTIDISCIPLINAR, FORMADA POR 

PROFISSIONAIS DE ÁREAS COMO NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, MEDICINA, SERVIÇO 

SOCIAL, PEDAGOGIA, CIDADANIA, ENTRE OUTRAS. DURANTE A PANDEMIA DE 

CORONAVÍRUS, O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS SE MOSTRA AINDA MAIS 

IMPORTANTE, APESAR DO DESAFIO DO ISOLAMENTO SOCIAL. 

Orientações nutricionais 1.766 

Apoios psicológicos  599 

Suportes de educação  868 

Assistências do serviço social  1.275 

Instruções de aconselhamento 

jurídico  

286 

Atendimentos de saúde 1.054 

Trabalho voluntário -

Acompanhamento Familiar  

944 

Total 6.812 atendimentos  

 ATENDIMENTOS REMOTOS PERSONALIZADOS POR CONTA DO ISOLAMENTO SOCIAL: 



EXEMPLOS DE ATENDIMENTO REMOTO  



 

 EXEMPLOS DE ATENDIMENTO REMOTO:  



COM OS VALORES DOADOS, A EQUIPE DO SAÚDE CRIANÇA RECARREGOU O 

CARTÃO ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS PARA QUE ELAS PUDESSEM COMPRAR 

EM MERCADOS DE SUAS REGIÕES E CONTRIBUÍSSEM PARA AQUECER A 

ECONOMIA LOCAL, SEM COLOCAR SUAS VIDAS EM RISCO. ALÉM DISSO, A 

EQUIPE TÉCNICA ORGANIZOU DOIS MUTIRÕES PARA ENTREGA DE LEITES 

ESPECIAIS E MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO. 

Medicamentos  11.650 

Cestas básicas  2.078 

Latas de leite  8.981 

Produtos de limpeza 6.978 

Pacotes de fralda  926 

Total 30.613  



3) MUTIRÕES  
 

Durante a campanha “Uma Mão Lava a Outra” 

foram realizados três mutirões para entrega de leites 

especiais e medicamentos de uso contínuo, em 

março, junho e julho.  

 

Estratégia para mutirões: 

Foram separadas as famílias em uso de leites 

especiais, medicamentos de uso contínuo e insumos 

médicos. 

 

Parte da equipe do Saúde Criança se reuniu para 

aquisição e separação dos produtos, organizações 

dos kits e alinhamento de estratégia de entrega, 

respeitando todas as recomendações e orientações 

de saúde. 

 

Nos dias de mutirão foram entregues kits com leites 

especiais, medicamentos, máscaras, repelentes e 

valor da passagem. Famílias que moram fora da 

cidade do Rio receberam depósito ou compraram os 

itens essenciais diretamente na farmácia para evitar 

deslocamento até a sede. 

 

Outras famílias receberam o valor no cartão 

alimentação para comprar em supermercados os 

leites integrais e de transição e fraldas. A 

organização comprou os medicamentos em 

farmácias na vizinhança das moradias das famílias e 

combinou a forma de entrega. 

Participantes do mutirão recebem remédios e leites 

especiais  



Famílias atendidas pelo Saúde Criança participam de mutirões para mobilização de leites, remédios e 

necessidades especiais  



CLIQUE NA IMAGEM E VEJA O VÍDEO DE UM MUTIRÃO ORGANIZADO DURANTE 

A CAMPANHA UMA MÃO LAVA A OUTRA 

https://www.youtube.com/watch?v=3tX2TOUiOWw&t=9s


4) HISTÓRIAS DE QUEM RECEBEU APOIO  
 

O Saúde Criança recarregou meu cartão alimentação e 

com isso eu consegui comprar arroz, feijão, pão, leite em 

pó, sabonete, fraldas e outros produtos  no mercado aqui 

no meu bairro. Com isso, vou conseguir alimentar minha 

família, meu filho Noãh. É muito importante receber essa 

ajuda. Sou muito grata ao Saúde Criança por todo o apoio 

de sempre e, claro, pelo grande esforço para nos acolher 

durante o coronavírus. 

Clara Horrana de Souza Coelho, 24 anos, moradora de 

Santa Cruz, Rio de Janeiro  - Mãe de Noãh Benício de 

Souza, de 3 anos 

 

Eu gostei muito do aconchego online. Foi uma reunião de 

mães e pais atendidos, juntamente com a equipe do 

Saúde Criança. Um espaço de união e diálogo, sabe? Me 

senti muito acolhida, muito bem atendida. É um momento 

de trocar experiências, conhecer famílias novas, 

compartilhar as dificuldades e ouvir histórias das pessoas. 

Cada um contou um pouco da sua experiência em casa. 

Nessa fase de isolamento social, é muito importante ter 

esse momento de aconchego, de conversa virtual. Isso 

motiva, nos dá força para seguir e criar esperança em um 

futuro melhor.  

Daiane da Silva, 31 anos, moradora de Santa Cruz, Rio 

de Janeiro  - Mãe de Ronald Silva e de Roberto Silva 

 



A equipe do Saúde Criança recarregou novamente o meu 

cartão alimentação nesta semana. Com isso, fui no 

supermercado aqui do meu bairro e consegui comprar 

leite, pão, biscoito, óleo, sabão em barra, sabão em pó, 

alho, arroz, feijão, macarrão e outros itens. É muito 

importante para mim e para toda a minha família receber 

esse auxílio do Saúde Criança neste momento tão difícil. 

Além dos alimentos e dos remédios, eu também sempre 

recebo ligações e atendimentos da Maria, de educação, da 

Gabi, de nutrição, das médicas e das assistentes sociais. 

Joyce Rosa Oliveira, 36 anos, moradora da Baixada 

Fluminense, Rio de Janeiro. Mãe de Maria Antônya, de 

3 anos.  

O Saúde Criança me ajuda muito em minhas 

necessidades, principalmente agora na pandemia. Eles me 

ligam sempre, recebo atividades de educação com coisas 

simples que eu posso fazer em casa, e meu neto está 

gostando muito. A psicóloga também entrou em contato e 

conversou muito comigo, me ajudou bastante. Além disso, 

com o valor no meu cartão alimentação, fui no 

supermercado e comprei frutas, verduras, legumes, arroz, 

feijão e outros produtos. Também recebi leites e fraldas. 

Só tenho a agradecer! Ana Ligia da Silva Alves, 60 anos, 

moradora da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Avó 

de Lucas da Silva Alves, de 3 anos..  

 



CLIQUE NA IMAGEM E VEJA VÍDEOS DE FAMÍLIAS QUE RECEBERAM AS 

DOAÇÕES DA CAMPANHA UMA MÃO LAVA A OUTRA  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLX9RmnS-oDKp5auEmORBRmKLIB5KI4GaJ


5) VISIBILIDADE  
 

CLIQUE EM CADA IMAGEM E VEJA O CONTEÚDO COMPLETO  

Artigo de Vera Cordeiro publicado no Globo, 23/05 

Matéria do G1, portal VAE, 01/07 

https://oglobo.globo.com/opiniao/artigo-vulnerabilidade-em-tempos-de-covid-19-1-24439195
https://g1.globo.com/especial-publicitario/vae/noticia/2020/07/01/o-empreendedorismo-que-ajuda-quem-mais-precisa-vai-crescer-na-crise.ghtml


CLIQUE EM CADA IMAGEM E VEJA O CONTEÚDO COMPLETO 

Reportagem exibida no Bom dia Rio, da Rede Globo, 25/09 

Matéria publicada na Revista Veja, 

13/05 

Matéria do Jornal O Globo, 07/05 

https://vejario.abril.com.br/cidade/coronavirus-programa-atendimento-psicologico-familias/
https://oglobo.globo.com/rio/ong-reune-doacoes-para-levar-apoio-remoto-financeiro-265-familias-durante-pandemia-24414000
https://globoplay.globo.com/v/8885632/


CLIQUE EM CADA IMAGEM E VEJA O CONTEÚDO COMPLETO  

Matéria no portal Eu, Rio, 06/06 Entrevista no portal Quem Coruja, 12/05  

https://eurio.com.br/noticia/14254/rede-de-apoio-psicologico-iniciada-no-saude-crianca-e-replicada-em-comunidades-do-rio-de-janeiro.html
http://quemcoruja.com.br/covid-19-desafios-educacao/


CLIQUE EM CADA IMAGEM E VEJA O CONTEÚDO COMPLETO  

Matéria do Correio Braziliense, 13/05 

Matéria da Revista IstoÉ, 13/05 

Matéria da Folha de São Paulo, 01/05 

https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/05/o-legado-da-pandemia-e-a-colaboracao-dizem-empreendedores-sociais.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/13/interna-brasil,854216/rio-de-janeiro-programa-mantem-atendimento-psicologico-online-a-famil.shtml
https://istoe.com.br/programa-mantem-atendimento-psicologico-online-a-familias-do-rio/


LIVES E EVENTOS  



LIVES E EVENTOS  



VERA CORDEIRO 

FUNDADORA E PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

VERA@SAUDECRIANCA.ORG.BR 

 

MIRELLA DOMENICH 

DIRETORA EXECUTIVA 

MIRELLA@SAUDECRIANCA.ORG.BR 

 

 

SAIBA MAIS SOBRE O NOSSO TRABALHO: 
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