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Em 2016, apesar das inúmeras dificuldades
socioeconômicas que o país vem passando,
a Associação Saúde Criança teve um ano de
muitos avanços.
Acredito que uma das grandes forças de
nossa Instituição, foi atrair pessoas talentosas
empreendedoras ao longo dos anos em diversas
áreas como: atendimento, expansão, finanças
e administração, tecnologia, comunicação,
captação de recursos e produtos.
Estamos aperfeiçoando continuamente a governança
de nossa Organização. A constante participação
dos membros do Conselho de Administração,
Consultivo e Fiscal fazem toda a diferença.
Temos sido auditados anualmente desde o início
da Instituição, sempre por uma das quatro
maiores empresas de auditoria.
Em meados do ano de 2016 mudamos para
uma nova sede na Rua das Palmeiras 65, nosso
Centro de Excelência.
A sede além de estar muito mais preparada para
receber as famílias, é um espaço especial. Não
tenho dúvidas que cada vez mais será um centro
de compartilhamento e de disseminação de
conhecimento sobre inclusão social.
Também em 2016 logo após a mudança, recebemos
cerca de 50 empresários trazidos pela Ashoka.
Essa Instituição,junto com Skoll Foundation,Esalen
Institute, Fetzer Institute e Synergos Institute,
está promovendo encontros revolucionários com
objetivo de promover o bem estar e cuidar de
quem cuida, através do “Wellbeing Project”.
Esse projeto visa apoiar Empreendedores Sociais
na busca de sua identidade mais profunda. Aos
poucos estaremos introduzindo esta cultura
na Instituição para benefício dos voluntários,
funcionários e famílias que atendemos.

Também através da Ashoka estamos
participando do Grow2Impact. Esse trabalho
nos ajudará a transformar nossa metodologia
em um negócio social.
Sabemos que vários empreendedores sociais
no mundo inteiro se inspiraram na Associação
Saúde Criança e levaram esse DNA para mais
de 30 países.
O grande desafio agora é tornar esse projeto
ainda mais conhecido nacionalmente para
benefício de milhares de pessoas.
Sabemos também que nossa metodologia de
inclusão social deverá ser usada no futuro por
escolas, creches, igrejas entre outras organizações
da sociedade civil.
Apesar de um orçamento relativamente pequeno,
e, por critérios de governança, transparência
e efetividade do trabalho, estamos entre as 20
melhores ONGs do mundo, segundo a NGO
Advisors. Essa revista Suíça faz um levantamento
anual das 500 melhores ONGs.
Quero ressaltar toda minha gratidão aos conselheiros,
funcionários, voluntários, franqueados, licenciados,
parceiros, patrocinadores, e especialmente às famílias
que servimos, razão da nossa existência.
A elas o nosso reconhecimento. Tendo tido o
privilégio de apoiá-las na transformação de suas
vidas, temos a cada dia a nossa vida transformada.
Muito obrigada a todos,
Vera Cordeiro

Balanço de 2016
Perfil do Atendimento em 2016
337 famílias foram atendidas, encaminhadas pelo
Hospital da Lagoa 77%
Maternidade Amélia Buarque de Hollanda 23%
Perfil das Famílias atendidas
1531 pessoas foram beneficiadas
componentes em média por família 4,6
média de filhos por família 2,5
idade média das mães atendidas 32
Famílias que recebiam benefícios sociais
famílias recebiam bolsa família 22%
famílias recebiam BPC 17,5%
Perfil de Saúde das crianças atendidas
diagnósticos de doenças do aparelho respiratório 17%
diagnósticos de mal formações congênitas, deformidades 15%
e anomalias cromossômicas
Os diagnósticos mais frequentes foram:
Asma brônquica, epilepsia, prematuridade, atraso neuro psicomotor,
encefalopatia, paralisia cerebral, desnutrição, microcefalia, leucemia.

Perfil de Renda das famílias atendidas
38,2% recebiam valor inferior a 1 salário mínimo (R$ 937,00)
33% tinham emprego formal
22% tinham bolsa família
22% fizeram cursos profissionalizantes

Perfil de Educação das famílias atendidas
3% crianças atendidas de 6 a 15 anos não estudam por doença impeditiva
100% crianças de 6 a 15 anos, sem doença impeditiva, estavam na escola
1% Classe Especial
12% Educação infantil
58% Ensino Fundamental I
28% Ensino Fundamental II
1% Ensino Médio
Perfil de Moradia das famílias atendidas
49% imóveis próprios
33% imóveis alugados
10% imóveis emprestados
(o restante se divide em abrigos e invasões)

Onde as famílias moravam
Rio de Janeiro 57%
Duque de Caxias 10%
Nova Iguaçu 9%
Belford Roxo 4%
Queimados 4%
São João de Meriti 3%
Doações para as famílias
assistidas pelo Saúde Criança
9.125 latasde leite
9.459 latasde leite especial
3.707 suplementos
2.789 pacotesde fraldas
7.175 medicamentos
2.226 cartões de alimentação de R$ 80,00 cada
63 aparelhos médicos
47 liltros de água

Saúde Criança
A Associação Saúde Criança é uma organização
social que trabalha com metodologia pioneira
para reestruturar as famílias de crianças em
risco social, provenientes de unidades públicas
de saúde, e promover o seu autossustento.
Fundada em 1991 pela Dra. Vera Cordeiro,
a Associação é uma organização sem fins
lucrativos e sem filiação política ou religiosa.

Nosso trabalho

Como a pobreza e a miséria são multidimensionais, a Associação Saúde
Criança trabalha de forma multidisciplinar e integrada em cinco áreas: saúde,
renda, moradia, cidadania e educação.
A metodologia se baseia no Plano de Ação Familiar (PAF), conjunto de ações
com metas e prazos de execução. O PAF é elaborado, em parceria com a família,
por uma equipe formada por assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos,
psiquiatras e advogados, entre outros.
Cada família é atendida, individualmente, a partir das suas necessidades e
potencialidades, durante um período de aproximadamente dois anos, para
que possa adquirir autonomia e dignidade.

Missão

Promover o bem-estar biopsicossocial
de crianças e suas famílias que vivem abaixo
da linha da pobreza, compreendendo saúde
de forma integrada e como instrumento
de inclusão social.

Visão

A Associação Saúde Criança, através
da sua metodologia pioneira e multidisciplinar
de combate à pobreza, trabalha para a criação
de um mundo onde os direitos humanos
e a inclusão social sejam uma realidade.

Valores

Responsabilidade Social, Integridade,
Solidariedade, Transparência e Justiça Social.

saúde, renda,
moradia, cidadania
e educação.

Saúde
A Associação Saúde Criança tem uma visão
integral da saúde, buscando promover o
bem-estar físico, mental, emocional e social
das famílias assistidas. Além de trabalhar em
parceria com unidades e profissionais de saúde,
a Associação mantém o Programa Saúde para
auxiliar no acesso a consultas e exames
médicos; oferecer medicamentos, alimentos
especiais e equipamentos médicos; fornecer
orientação nutricional e acompanhamento
psicológico e/ou psiquiátrico, de acordo com
a necessidade da criança e da família.
No Programa
Saúde, uma médica da
Associação Saúde Criança orienta e esclarece
ao responsável pela família sobre o diagnóstico e o tratamento da criança atendida, assim como
auxilia na marcação de exames, consultas e outros procedimentos para os quais a família
esteja encontrando dificuldades. Também faz parte do programa a doação de medicamentos
com receita prescrita pelo médico da unidade parceira, caso não estejam disponíveis na rede
pública de saúde. Essa doação é uma das ações responsáveis pelos bons resultados alcançados
pela instituição na área de saúde.

Foram realizados
693 consultorias médicas
no Programa Saúde

Psicologia e Psiquiatria
Além da avaliação e orientação psicológica, o programa
conta com atendimento do setor de  Psiquiatria.
O atendimento é realizado individualmente ou em
grupo. Os primeiros contatos são com o grupo de
Recepção, que tem o objetivo de conscientizar sobre
a participação, desempenho e percurso da família
no Saúde Criança. Também é realizada a Terapia
Comunitária, com a participação de assistentes sociais e
terapeutas voluntários.

O setor de
Psicologia ofereceu
962 atendimentos,
a Psiquiatria
ofereceu 32.

Das famílias que encerraram o acompanhamento em
2016, 92% tiveram diagnóstico de autoestima elevada.

“Cheguei aqui horrível, me sentindo feia, cabisbaixa.
O psicólogo me ajudou a ter autoestima, hoje consigo conversar,
não brigar mais. Já tive alta, graças a Deus estou curada”.
disse Carmem Lúcia, que teve acompanhamento psicológico por um ano

nutrição
A Nutrição é outro pilar importante.
Este setor avalia, orienta e acompanha
a saúde nutricional das crianças e suas
famílias. Após a avaliação do peso e da
medida da criança, além do histórico
alimentar, há uma indicação de dieta,
complementação ou suplementação,
conforme cada caso. Os retornos são
feitos periodicamente, a partir da
necessidade.
Também é realizado um acompanhamento específico para o bem
estar nutricional de outros membros
da família, em caso de doenças como hipertensão, diabetes ou obesidade.
Isso ocorre principalmente quando as famílias não têm recursos financeiros
para o tratamento ou acesso total à rede pública de saúde.

Foram realizados
1696 atendimentos
em 2016. Há uma
parceria com o
Plataforma Saúde
para exames
de rotina, como
glicose, colesterol,
triglicerídeos e
aferição de pressão.
No ano de 2016
foram realizados
206 exames em
maio e 210 em
novembro.

estado nutricional
146 Eutrófico
20 Magreza
15 Magreza Acentuada
14 Sobrepeso
13 Obesidade

Mães e Primeira Infância
O Programa Mães e
Primeira Infância visa
a trabalhar e fortalecer
o vínculo entre mães
e filhos, com o auxílio
de profissionais da área
de saúde e atividades
individuais e coletivas. O
intuito é conscientizar e
ressaltar a importância dessa
fase da vida para a formação
de um adulto saudável.
Dentre os 12 temas abordados estavam: os primeiros cuidados com os bebês e como fortalecer
o vínculo com a mãe através deles, como realizar um desfralde não traumático, o papel do
adulto no desenvolvimento, afeto e proteção em contraposição à superproteção e outros. Nos
encontros foi possível detectar o desafio de combater a agressão contra crianças e bebês vinda
dos próprios pais, muitas vezes por despreparo emocional. No entanto, através de relatos
ao longo do ano, percebemos que as famílias apresentaram um progresso significativo no
relacionamento com as crianças.

Ao longo do ano de 2016, o
Programa realizou 37 palestras
e encontros e atendeu cerca de
113 famílias, que totalizaram
169 bebês e crianças de primeira
infância assistidas.

Cidadania
O Programa Cidadania tem como objetivo orientar as
famílias sobre seus direitos e deveres como cidadãos, a fim de
torná-las autônomas e conscientes. Nele, os responsáveis têm
o apoio de assistentes sociais e advogados, que os orientam na
emissão de documentos oficiais, benefícios do governo e com
tudo que for preciso na área jurídica em relação à família.

Serviço Social
Desde o primeiro dia
na instituição até o final
da sua participação no
Saúde Criança, a família é
acompanhadas pelo Serviço
Social. As assistentes sociais
são responsáveis pela triagem
das pessoas encaminhadas
pelas unidades parceiras, pela
avaliação inicial, periódica,
final e pela visita domiciliar
nas casas das famílias. De
acordo com o contexto social
da família, a equipe orienta
os responsáveis na emissão
de documentos, obtenção
de benefícios e no que mais
for necessário na busca da
autonomia daquelas pessoas
como cidadãos. Além disso, as
assistentes sociais coordenam
programas como Aconchego
Família e Adolescentes.

116 Triagens

155 Encaminhamentos

63 Visitas domiciliares Iniciais

14 Visita domiciliares em Acompanhamento
1407 Atendimentos na sede

Plano de ação familiar

819
709
537

Ações Planejadas
Ações Encerradas
Ações com Resultados Positivos

Aconchego Família

O Aconchego Família é a primeira
atividade dos responsáveis pelas
crianças assistidas sempre que chegam
mensalmente à instituição. Nessa
recepção, o grupo é acompanhado por
uma assistente social e por voluntárias.

“É uma terapia, que ninguém
tem tempo pra fazer por fora, e
fazemos aqui com o programa. Me
ajuda muito porque a gente
aprende com o problema do outro,
acaba fazendo uma retrospectiva
da nossa vida, e procura acertar
mais. Minha relação com meus
filhos mudou. Lidar com (criança)
doente é difícil. Você aprende a
fazer conciliação pra ter mais
empoderamento”,
disse Fernanda.

Eles compartilham experiências,
debatem temas escolhidos previamente
ou no mesmo dia, participam de
palestras, discussões e debates sobre
planejamento familiar, violência,
higiene, cidadania, saúde, entre outros.
Além disso, o programa conta com as
Rodas de Terapia Comunitária, que
visam a confortar, acolher e aproximar
as pessoas a partir da empatia.

1861
116

Presenças
Palestras

Aconchego Adolescente

O programa Aconchego Adolescentes visa
a dar apoio aos jovens de famílias atendidas no
Saúde Criança. Reúne jovens periodicamente
em dinâmicas, debates e atividades diversas,
buscando auxiliá-los na construção de um
projeto de vida responsável, de forma a
empoderá-los.
Em 2016, as atividades foram marcadas por visitas
a pontos da cultura da cidade do Rio de Janeiro.
Entre elas: exposição “Depois do Futuro”, no
Parque Lage, exposição de obras da artista e
militante Frida Kahlo, na Caixa Cultural, além
de visita aos novos museus da cidade, o Museu
do Amanhã e o Museu de Arte do Rio.
Realizou-se também uma oficina de Culinária ministrada pelo
Saúde Criança. Além disso, os jovens iniciaram um trabalho com
o material cedido pelo Instituto Criança é Vida, abordando temas
sobre Sexualidade, Reprodução e Relacionamentos. Receberam o
psicólogo Alexandre, do Espaço Cliff, para falar sobre Drogas.

480
27

Presenças
Encontros

Jurídico
O Saúde Criança conta com o setor
jurídico para orientar e conscientizar as
famílias sobre seus direitos e deveres como
cidadãos. Os advogados da instituição
auxiliam os responsáveis em questões
jurídicas como pensão alimentícia,
reconhecimento
de
paternidade,
benefícios, questões trabalhistas e
regularização de propriedade.

Ações

Em Andamento Encerradas Positivo Negativo

Avaliação Jurídica Inicial
Cível – Consumidor
Cível – Indenizatória
Cível – Laqueadura de Trompas
Família - Adoção
Família – Divórcio

17
1
2
1
1

Família – Guarda/ Tutela
Família – Investigação de Paternidade
Família – Pensão Alimentícia
Fazendário – Leite Especial
Fazendário - Medicamentos
Imobiliário - Contratos
Imobiliário - Documentos de
Propriedade
Imobiliário – Moradia
Outros Acompanhamentos Jurídios
Penal – Criminal Geral
Penal – Violência Doméstica
Previdenciário – Recurso BPC
Trabalhista – Verbas Rescisórias

2
4
15
16
20
5
13

TOTAL: 263

54

54

1

1

3
4
5
3
21

3
4
4
3
21

1

10

9

1

13
3

1
7
1

1
6
1

1

153

110

53

3

1
38
1

Educação
“O rendimento dos meus
filhos na escola melhorou
muito. As vezes pode
parecer que eles cobram
muito, mas o Saúde
Criança tem essa cobrança
porque é preciso pra ter
responsabilidade”.
disse Kelly

O Programa Educação visa a compartilhar informação e
conhecimento entre as famílias, além de conscientizálas sobre a importância da vida escolar de suas crianças.
Para isso, são realizadas rodas de conversa, debates e
palestras; atividades culturais e educativas com os
adolescentes, junto com o acompanhamento da vida
escolar e da divulgação dos direitos do aluno na escola.
No ano de 2016, 414 crianças e adolescentes de 6 a
16 anos estavam frequentando a escola e apenas cinco
assistidos pela Associação, em idade escolar, não
estavam estudando por causa de doenças impeditivas.
O programa também trabalha no enriquecimento
cultural dos beneficiados, estimulando um maior
contato com a arte, a literatura e a tecnologia. A
intenção é desenvolver o conhecimento, a criatividade
e a comunicação, para tornar cada membro das famílias
mais autoconfiante, consciente e responsável.

Renda
“Me sinto mais feliz,
entusiasmada por
aprender a ser mais
profissional e saber como
lidar com os clientes.
Eu pretendo abrir
um salão de beleza
em casa para aumentar
a renda da família”.
disse Monique, que faz o curso
de auxiliar de cabeleireiro

Uma das principais ações de transformação
na vida das famílias é a relação com o
trabalho. Além da profissionalização,
o Programa Profissão busca incentivar
e promover nas famílias assistidas a
geração de renda e o autossustento.
O Saúde Criança oferece cursos de acordo
com o interesse e as habilidades dos
membros da família. Para isto, mantém
oficinas internas nas áreas de Culinária e
Beleza e também oferece cursos externos
como o de barbeiro, de vigilante, de
auxiliar de enfermagem e outros.

Em 2016,
foram realizadas
04 oficinas internas
e 01 externa, além
de 03 workshops
e 01 evento.
Foram doados
45 instrumentos
de trabalho.

Há também a doação de instrumentos de
trabalho. O objetivo é que, mesmo após
concluir o atendimento no Saúde Criança,
a família consiga gerar renda para buscar a
sua independência financeira.
Uma nova metodologia nos cursos
ministrados, com menor duração e divisão
em módulos, garantiu maior adesão e um
número maior de formandos.
Diante da crise financeira em 2015/2016,
um grande desafio foi empoderar as famílias
para acreditarem que podem superar esse
momento com muita dedicação e resiliência.

Programa Moradia
O Programa promove melhorias nas casas das famílias atendidas pela
Associação Saúde Criança, sempre que o estado da moradia interfere no
estado de saúde da criança. A prioridade nas reformas é proporcionar
salubridade ao local. Em 2016, o Programa Moradia conseguiu ampliar
o número de reformas, chegando a transformar a vida de 27 famílias.
Dirlene, mãe de Gabriel, relatou o impacto que
a reforma da casa teve na saúde do menino e na
autoestima da família:

“Hoje me sinto aliviada,
feliz e orgulhosa”.
Após viver com instalações elétricas precárias
e infiltrações, hoje Dirlene está muito satisfeita
com o novo aspecto da casa. Agora tem um novo
banheiro e saneamento adequado, além de uma
área de serviço, que antes não existia.

■ Componentes da família:
Dirlene da Silva (mãe),
Neigil da Conceição dos Reis (pai),
Gabriel Gil da Silva Migues (criança assistida),
Dirlei da Silva (avô),
Nicole da Silva Migues (irmão da criança assistida),
Ramon Gil da Silva Migues (irmão da criança assistida),
Rayan Gil da Silva Migues (irmão da criança assistida).
■ Data de Nascimento de Gabriel: 24/04/2010
■ Diagnóstico da criança: Asma Brônquica, Rinite Alérgica e Pneumatocele.
■ Escolaridade: Ensino Fundamental
■ Moradia da família: Vila Tingá, Queimados-RJ
■ Renda familiar: benefício do Programa Bolsa Família, o trabalho de Dirlene
como faxineira, e recentemente Neigil recebeu R$ 15 mil em consequência
da ação por danos morais contra a fábrica de vidros, onde trabalhava.

depois

antes

História da família
de Ana Luiza

“O principal foi a saúde da minha filha
ter se estabilizado. Hoje eu consigo viver,
hoje eu consigo andar com as minhas
pernas porque ela conseguiu”.
disse Suelen

Ana Luiza passou seus primeiros anos de vida com dificuldade de
controle da asma e constantes crises de pneumonia. Ela e sua família
enfrentavam problemas na estrutura da pequena casa onde moram.
A cada chuva, a água invadia os cômodos e a tornava cada vez mais
úmida, o que contribuía para piorar o
estado de saúde da menina.
Ana Luiza foi encaminhada à Associação
Saúde Criança em 2013. Com todo o apoio
e incentivo, Suelen, mãe da menina, fez o
Curso de Culinária do Programa Profissão
do Saúde Criança. Ela e o marido compraram
à prestação um Food Truck, trailer que
serve de lanchonete em frente à sua casa.
O sucesso do negócio transformou a vida
da família. Em seu último atendimento na
Associação Saúde Criança Suellen informou
que passou no vestibular para a faculdade de
Direito mostrando que a mudança na vida
dessa família está só começando!
Morando em Nova Iguaçu com seu irmão
Luiz, de nove anos, sua mãe Suelen e seu
pai Ricardo, Ana Luiza e a família foram
beneficiadas pelo Programa Moradia da
Associação, que deu oportunidade para
que melhorassem a estrutura da casa de
três cômodos. Além disso, com ajuda de
parentes e o aumento da renda, Suelen
construiu um quarto para as crianças.
Ana Luiza está frequentando a escola, o
Instituto Nacional de Santo Antônio, onde
é 100% bolsista. Dos 10 remédios de que
necessitava, hoje apenas dois são necessários
para o controle da asma. Agora com quatro
anos de idade, a criança está mais saudável
a cada dia.

25 anos

A Associação Saúde Criança completou
25 anos de história em 25 de outubro de
2016. A data foi comemorada durante o
ano todo e foi marcada por vários eventos
importantes, dentre eles o show beneficente
do cantor Gilberto Gil realizado no dia 9 de
junho, no Vivo Rio.
A apresentação foi embalada por clássicos
da MPB, como “Aquele Abraço”, “A Paz”,
“Vamos Fugir” e “Andar com Fé”. Conduzido
pelos atores voluntários da instituição, Lavínia
Vlasak e Guilherme Leme, o evento contou
com a presença da fundadora e presidente do
Conselho de Administração da Associação,
Vera Cordeiro, além de patrocinadores,
conselheiros, voluntários, funcionários,
amigos da instituição e fãs do Gil.

Outro momento marcante da comemoração
dos 25 anos foi a inauguração da nova sede do
Saúde Criança, em Botafogo, na Zona Sul do
Rio de Janeiro. Após duas décadas e meia no
Parque Lage e alguns anos no número 86 da
Rua Jardim Botânico, a organização se mudou
para um novo espaço, onde pretende criar
um Centro de Excelência em Inclusão Social.
A inauguração da casa foi realizada no dia 11
de julho e também contou com a presença de
patrocinadores, amigos e parceiros. A noite
foi marcada pela apresentação do saxofonista
George Israel, que se apresentou junto com o
DJ Naldo Leal.

No dia oficial do aniversário da
Associação, a equipe se reuniu na
matriz para celebrar a data com a
fundadora e presidente do Conselho
Administrativo do Saúde Criança,
Dra. Vera Cordeiro. Presenteada
com flores, Dra. Vera se emocionou
ao relembrar momentos especiais
da história da instituição e dividiu
a palavra com a diretora executiva,
Cristiana Veloso.

Em 25 anos, a metodologia pioneira Saúde
Criança foi replicada por 23 instituições
ligadas a hospitais públicos e inspirou política
pública em Belo horizonte (MG), além de
se expandir para outros países. O impacto
de longo prazo do trabalho já foi comprovado
por pesquisadores da universidade de
Georgetown. O Saúde Criança transformou
diretamente a vida de mais de 60 mil pessoas.

Reconhecimento
Eleita pelo quarto ano consecutivo a organização nãogovernamental mais inf luente da América Latina, subiu dois pontos
na lista mundial, ocupando a 19ª posição no ranking organizado
pela entidade suíça NGO Advisor (antiga Global Geneva).

Vera Cordeiro foi eleita destaque na
categoria Sociedade/ Ciência e Saúde do

Vera Cordeiro recebeu a “Medalha Símbolo
de Legião de Honra do Presidente JK”
sendo

honrada

Social do Ano.

como

Empreendedora

FONTE: Sistema de Atendimento da ASC

Prêmio Faz Diferença – Jornal O Globo

Nossos Resultados

Comparativo de Estado Clínico

925 familias com encerramento entre Janeiro 2006 e Dezembro 2016
53%
48%
39%
31%

bom

21%

regular

8%

av. inicial

reservado

av. final

Comparativo de dias
de internação

Comparativo de rendA

925 familias com encerramento
entre Janeiro 2006 e Dezembro 2016

925 famílias com encerramento
entre Janeiro 2006 a Dezembro 2016

Percentual de comparação entre
entrada e saída: queda de 58%

Percentual de comparação entre
entrada e saída: aumento de 57%

dias de internação

comparativo de renda
R$749,34

FONTE: Sistema de Atendimento da ASC

26.935
R$476,27

11.105

av. inicial

av. final

av. inicial

av. final

Placar
4.553
22.310
2.742
3.479

Famílias Atendidas
Crianças e Adolescentes
Quantidade de Instrumentos de Trabalho Fornecidos
Quantidade de Cursos Profissionalizantes Fornecidos

* dados da matriz, unidades franqueadas e licenciadas

Nossos Produtos
A Associação investe na área de Produtos a fim
de buscar a sustentabilidade da instituição.
A maioria dos artigos é confeccionado
na sede do Saúde Criança por mulheres.
Atualmente, esses produtos são vendidos
em quiosques em dois shoppings no Rio de
Janeiro, Rio Sul e BarraShopping, e na loja
virtual para todo o Brasil.
A produção é organizada por categorias:
Bebê, Bolsas e Acessórios, Cozinha,
Bonecos e Institucional. Em 2016 foi
criada a Linha Infantil com os seguintes
produtos: toalha, kit com giz de cera,
kit com lápis de cor, avental de pintura, bolsa lanche e babador lenço. Os campeões
de vendas nos quiosques do Saúde Criança são a almofada infantil conhecida como “Soninho”,
o kit de Lápis de Cor e outros produtos da linha de Bolsas e Acessórios.
Todos os recursos obtidos com a venda dos produtos são revertidos para os projetos da Associação.

Onde comprar os Produtos Saúde Criança?
Shopping Rio Sul | Av. Lauro Muller, 116 | 4º piso
BarraShopping | Av. Das Américas, 4.666 | 1º piso
Loja Virtual | loja.saudecrianca.org.br

Auditoria
e Prestação de Contas
A Associação Saúde Criança é auditada anualmente.
Atualmente somos auditados pela Ernst Young.

Prestação de Contas
de Janeiro a Dezembro de 2016:

Saude Criança

Realizado 2016

Receitas
Doação PF
Doação PJ
Eventos
Aplicações Financeiras
Receitas Anzol

Total Receitas

796.211
2.390.425
221.129
218.616
595.951
4.222.331

Despesas
Atendimento direto
Atendimento Indireto
Despesas Anzol

Total Atividade Fim
Administração
Captação e Divulgação

Total Atividade Meio
Total Despesas
Resultado (R-D)

1.995.041
478.886
577.040
3.050.968

70%

831.226
480.295
1.311.520
4.362.488
-140.157

30%

rePlicação

a expansão da metodologia já inspirou
trabalhos em vários lugares do mundo.
no Brasil, foi replicada inicialmente
por outras 23 instituições.

Política Pública
A fim de expandir o modelo da Associação Saúde Criança e ampliar significativamente
o impacto do nosso trabalho, a ASC agiu para transformar essa metodologia em política
pública. O primeiro exemplo de sucesso desse modelo de atuação foi com a Prefeitura de Belo
Horizonte, resultando no programa Família Cidadã: BH sem miséria.
A parceria entre Família Cidadã: BH sem miséria e a Associação Saúde Criança está baseada
em uma visão de atendimento integral à família, convergindo ações governamentais e não
governamentais para a promoção dos direitos e a melhoria imediata das condições de vida das
famílias atendidas. O diálogo entre as duas instituições foi promovido pela AVINA.

Franquia Social

Em 2010, o Saúde Criança adotou um novo
modelo de governança, a franquia social, a
fim de fortalecer sua metodologia inovadora.
As unidades atuam de maneira independente,
possuem o seu próprio conselho e contam
com equipe de profissionais e voluntários
independentes da Matriz. São responsáveis
por sua autossustentabilidade, buscando seus
próprios recursos financeiros e humanos.

LicenciameNTO
Para ser uma instituição licenciada pela Associação
Saúde Criança, a organização interessada deve entrar
em contato com ASC, assinar um contrato e seguir as
regras para utilização da metodologia Saúde Criança.
Além disso, deve se comprometer a fazer uso adequado
da metodologia, dentro dos valores estabelecidos pela
Associação. Também tem de enviar um relatório
anual apresentando o número de famílias beneficiadas,
resultados, indicadores, e outras informações pertinentes.
A equipe do Saúde Criança é responsável pelo treinamento e
capacitação dos profissionais envolvidos no processo. Para cobrir
os custos com a capacitação, é necessário pagar uma taxa mensal.
O contrato pode ser interrompido a qualquer momento por ambas as
partes, caso haja o descumprimento de alguma regra.
Há duas instituições usando o licenciamento da metodologia Saúde
Criança, o Instituto C, em São Paulo, e o Centro Comunitário da Paróquia
de Carcavelos em Cascais, Portugal.

Patrocinadores
e parceiros
Em nome das famílias assistidas e de toda
a equipe do Saúde Criança, eu agradeço o
patrocínio de empresas e fundações parceiras
de longa data, o comprometimento de todos
os nossos parceiros e a dedicação de cada um
de nossos stakeholders.
Toda a minha gratidão a todos que fazem
parte dessa grande rede de apoio ao Saúde
Criança!
A cada dia que passa, nesses meus 12 anos de
Saúde Criança, tenho a certeza de que sem
cada um de vocês nada teríamos conseguido.
Em 2017 a equipe de captação vai continuar
o trabalho de busca de novos parceiros e
patrocinadores e contamos com vocês nessa
jornada. O nosso objetivo é ter todos os
custos cobertos para que possamos crescer
e assim transformar a vida de mais pessoas
em situação de vulnerabilidade social. Vamos
continuar trabalhando pela mudança social
que queremos no Brasil e no mundo.
Muito obrigada por tudo e por fazer parte da
grande família Saúde Criança!
Mariana Ferreira Velloso
Gerente de Captação

PatroCinadores

ParCeiros

Amigos do Saúde Criança
padrinhos e sócios
Em 2016 semeamos para crescer! E vocês contribuíram para
fazer a diferença na vida dessas famílias com crianças que
possuem doenças crônicas e vítimas da desigualdade social.
Investimentos foram feitos para a
estruturação da área de captação de
recursos de pessoas físicas, com a
aquisição de um sistema de banco de
dados mais moderno, que atende às novas
necessidades, e o aumento da equipe.
Os objetivos da área foram aprimorar
as formas de comunicação e aumentar
a base de doadores. A introdução de
diversas campanhas durante o ano
contribuiu para um resultado melhor,
quando é de conhecimento de todos
as dificuldades econômicas e políticas
do país. Neste cenário, a divulgação
foi uma grande aliada para conseguirmos
nossa sustentabilidade. Ficamos muito
felizes com a participação de muitos amigos em nossas
novas atividades!
Convidamos vocês a continuarem conosco nessa luta pela
inclusão social através de uma saúde integrada.
Sabemos que cuidar de famílias em vulnerabilidade social é
uma grande missão e ao mesmo tempo um grande desafio,
por isso queremos agradecer imensamente o gesto de
solidariedade de todos os que acreditam no nosso trabalho
como fonte de transformação.
Por meio de pequenas ações como as nossas podemos almejar
um futuro com mais dignidade e saúde para todos. Juntos
somos fortes na construção de um mundo mais humano
e mais justo.
Leticia Abreu
Coordenadora de Captação de Recursos Pessoa Física

Equipe
Termos o voluntariado tão presente em todas as áreas e
atividades da Associação Saúde Criança, principalmente em
nossa atividade fim de transformação de vidas, faz com que
testemunhemos, no dia a dia, uma revolução da sociedade
civil, um trabalho que cria ondas de solidariedade e atinge o
cerne da inclusão social.
Não teríamos chegado tão longe e nem alcançado resultados
tão positivos sem a força desses voluntários e todos os outros
que viabilizam o trabalho do Saúde Criança, nesses 25 anos,
com muita alegria, inovação e superação, agradecemos
profundamente aos funcionários, conselheiros, patrocinadores,
parceiros, padrinhos e amigos do Saúde Criança.
Esperamos continuar contando com o apoio de todos para
cada vez mais aumentarmos o impacto do nosso trabalho!
Cristiana Velloso,
Diretora Executiva

Nossa visão de futuro
2016 foi um ano de celebração das conquistas realizadas ao longo
dos 25 da Associação Saúde Criança e também foi marcado pela
mudança e inauguração da nova sede da Associação, o que unificou a
maioria das atividades e projetos desenvolvidos em um só lugar. Para
o futuro, o atendimentos às famílias será otimizado e aperfeiçoado
para que nossos resultados sejam cada vez mais impactantes e para
que possamos transformar cada vez mais vidas. Com a conclusão
do auditório e da sala multiuso, organizaremos eventos a fim de
discutir cada vez mais a inclusão social e os determinantes sociais
de saúde, inspirar outras instituições com a metodologia Saúde
Criança e aprender melhores práticas com outros trabalhos sociais
para gerarmos cada vez mais impacto.

Aperfeiçoar as diferentes áreas
do Atendimento às Famílias;
Ampliar atividades de áreas que em
nossa avaliação podemos fazer mais
e obter melhores resultados;
Fortalecer e ampliar a captação pessoa
física (indivíduos), já que a crise econômica
e jurídica dificulta muito a captação pessoa
jurídica (empresas);
Promover o desenvolvimento de todas
as unidades que usam a metodologia
do Sáude Criança e inspirar novas instituições
a trabalharem com base na metodologia;
Investir na conclusão das obras do auditório
e trabalhar para a efetiva criação do
Centro de Excelência.

Como Apoiar
DOE.SAUDECRIANCA.ORG.BR
Banco do Brasil
Agência: 3519-X
Conta corrente: 29905-7
Bradesco 237
Agência: 1444-3
Conta corrente: 26259-5

Vera Cordeiro, fundadora e presidente
do Conselho de Administração
da Associação Saúde Criança

“Criamos uma Organização que trabalha
com a família, sob o ponto de vista
biopsicossocial, não para substituir
o Estado, mas para complementar o ato
médico, dando maior sentido às suas ações.
Para quebrar esse círculo vicioso, o Saúde
Criança mudou na prática o paradigma
da saúde, executando junto às famílias
intervenções mais abrangentes, integradas
em cinco áreas: saúde, educação, renda,
cidadania e moradia, promovendo assim
o desenvolvimento humano.”

associação saúde criança
Rua das Palmeiras 65 – Botafogo
Rio de Janeiro – RJ
+ 55 21 22869988
saudecrianca@saudecrianca.org.br
w w w.saudecrianca.org.br

