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O ano de 2012 refl ete signifi cativo crescimento de nossas ações 

internas e externas.  Ampliamos o número de benefi ciados, o 

total de meios mobilizados, o quadro de recursos humanos e os 

parceiros da causa.

Alcançamos 380.211 crianças e adolescentes benefi ciados e foram 

investidos R$ 19.756.693 em projetos e ações de comunicação, 

mobilização e advocacy. 

Intensifi camos nossa atuação nas regiões Norte e Nordeste por 

meio de novos projetos na área da saúde, com o objetivo de 

melhorar os serviços oferecidos para gestantes e crianças na 

Primeira Infância. Apesar de o Brasil ter atingido as metas dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) na redução 

das taxas de mortalidade infantil e na infância, ainda persistem 

iniquidades signifi cativas e desafi os na redução dos índices de 

mortalidade materna.

Fortalecemos e expandimos nossa presença em fóruns e 

conselhos, bem como as ações de incidência e advocacy. Também 

ampliamos o número de seguidores nas redes sociais e com a 

mídia falada e escrita. 

Acreditamos que juntos compomos uma parceria capaz de mudar 

para melhor o futuro das crianças e dos adolescentes e temos a 

certeza de que podemos realizar ainda mais no próximo ano.

 

Boa leitura.

Synésio Batista da Costa

Presidente 

Carta do Presidente



Declaração Universal dos 
Direitos da Criança

Aprovada pelas Nações Unidas em 30 de novembro de 1959

Todas as crianças têm direito:

1.  À igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.

2. A especial proteção para o seu desenvolvimento físico, 

mental e social.

3.  A um nome e uma nacionalidade.

4.  À alimentação, moradia e assistência médica adequadas 

para a criança e a mãe.

5. À educação e a cuidados especiais para a criança física ou 

mentalmente deficiente.

6.  Ao amor e a compreensão por parte dos pais e da sociedade.

7.  À educação gratuita e ao lazer infantil.

8.  A ser socorrida em primeiro lugar, em caso de catástrofes.

9.   A ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho.

10. A crescer dentro de um espírito de solidariedade, 

compreensão, amizade e justiça entre os povos.
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DADOS 
DEMOGRÁFICOS
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Fonte: IBGE/Censo (2010) 

População de 0 a 19 anos 

(por região/sexo)

Dados Demográficos

Em números absolutos

Em porcentagem



8

Fonte: IBGE/Censo (2010) 

População por faixa etária 

(por cor e raça)

Dados Demográficos
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Fonte: IBGE/Censo (2010) 

Rendimento médio da população 

brasileira (por grupo de idade)

Dados Demográficos 
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Fonte: IBGE/Censo (2010) 

População de 0 a 19 anos

no Brasil (por tipo de domicílio)

Dados Demográficos

Em números absolutos

Em porcentagem



SAÚDE
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Fonte: Ministério da Saúde/Datasus/SIM/Sinasc (2011)

Mortalidade infantil

Saúde

Taxa de mortalidade no Brasil - série histórica
(para 1.000 nascidos vivos)

Taxa de mortalidade
por região (2011)

15,92

15,02

13,27

11,57

12,37
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Fonte: Ministério da Saúde/Datasus/SIM/Sinasc (2010)

Mortalidade na infância

Saúde

Taxa de mortalidade no Brasil - série histórica
(para 1.000 nascidos vivos)

Taxa de mortalidade
por região (2010)

20,90

18,20

16,20

13,30

14,06
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Fonte: Ministério da Saúde/Datasus/SIM/Sinasc (2010)

Mortalidade materna

Saúde

afTaxa de mortalidade no Brasil - série histórica
(para 100.000 nascidos vivos)

Taxa de mortalidade
por região (2010)

62,65

71,09

59,78

52,17

53,75
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Fonte: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan/Ministério da Saúde (2012)

Desnutrição grave 
(Muito baixo peso para a idade)

Saúde

Porcentagem  
de casos - 2012 (por região)

Números absolutos de casos - 2012 (por região)

43,97
14,39

5,36

11,96

24,32
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Desnutrição crônica
(Muito baixa altura para a idade)

Saúde

Fonte: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan/Ministério da Saúde (2012)

Porcentagem 
de casos - 2012 (por região)

Números absolutos de casos - 2012 (por região)

48,12
16,00

4,79

9,92

21,18
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Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais/Boletim Epidemiológico (2011)

HIV/Aids

Saúde

(série histórica)

Taxa de incidência de Aids/faixa etária
(para 100.000 habitantes)
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Gravidez na adolescência

Saúde

Fonte: MS/SVS/DASIS/Sinasc - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (2010)

Porcentagem de crianças nascidas de mães 
adolescentes entre 10 e 19 anos em 2010
(por região)

26,33

22,02

19,31

17,52

15,96



EDUCAÇÃO
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Creche 

Fonte: IBGE/Pnad (2000-2010), MEC/Inep (2010)

Porcentagem de crianças entre 0 e 3 anos que
frequentam a creche (série histórica)

Educação

Porcentagem de 
crianças - 2010 
(por região)

6,88

13,54

16,59

25,56

25,08
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Fonte: IBGE/Pnad (2000-2010), MEC/Inep (2010)

Educação

Pré-escola

Porcentagem de crianças entre 4 e 5 anos que
frequentam a Pré-escola (série histórica)

Porcentagem de 
crianças - 2010
(por região)

69,0

86,3

71,3

69,4

83,8
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Fonte: IBGE/Pnad. Elaboração: Inep (2003-2011), MEC/Inep/DEED (2010), MEC /Inep /DTDIE (2010)

Educação

Ensino Fundamental

Taxas de abandono e reprovação em %
por região (2010)

Taxa de escolarização líquida em %
(série histórica)
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Fonte: IBGE/Pnad. Elaboração: Inep (2003-2011), MEC/Inep/DEED (2010), MEC /Inep /DTDIE (2010)

Ensino Fundamental

Taxa de distorção idade/série em %
por série (2010)

Educação
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Fonte: IBGE/Pnad. Elaboração: Inep (2003 - 2011), MEC/Inep/DTDIE (2010)

Educação

Ensino Médio 

Taxa de escolarização em % (série histórica)

Taxa de distorção idade/série em % 
por série (2010)
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Fonte: IBGE/Pnad. Elaboração: Inep (2003 - 2011), MEC/Inep/DTDIE (2010)

Ensino Médio 

Educação

Taxas de abandono e reprovação em %
por região (2010)



PROTEÇÃO
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Fontes: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais,  

Estatísticas do Registro Civil (2000-2010); e Projeto UNFPA/BRASIL  BRA/02/P02) - População e 

Desenvolvimento, Projeções Preliminares 

Registro civil

Brasil em % (série histórica)

Proteção
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2011)

Trabalho infantil

Proteção

Nível de ocupação das pessoas entre 5 e 13 anos 
em % (por região - 2011)

4,8

3,8

1,2

2,2

1,1
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2011)

Trabalho infantil

Proteção

Nível de ocupação das pessoas entre 14 e 17 anos 
em % (por região - 2011)

23,7

21,5

20,4

26,2

18
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Fonte: Levantamento Nacional do Sistema Socioeducativo (2011), DMF/CNJ. 

Elaboração: CNJ/DPJ (2010-2011)

Medidas socioeducativas

Proteção

por adolescentes inseridos no Sistema de 

Adolescentes restritos e privados de
liberdade em 2011 (por região)
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Proteção

RS
SC
PR
SP
RJ
ES

MG
MT
MS
GO
DF
BA
SE
AL
PE
PB
RN
CE

MA
PI

PA
AM
TO
RO
RR
AP
AC

108
91

111
69

99
101
100
99

60
103

129
65

20
70

61
72

37
90

86
43

108
160

88
104
103

178
221

Fonte: Levantamento Nacional do Sistema Socioeducativo (2011), DMF/CNJ. 

Elaboração: CNJ/DPJ (2010-2011)

Porcentagem de adolescentes internos em relação 
à capacidade total (por unidade de Federação)
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Fonte: Relatório Disque Direitos Humanos - Disque 100. Balanço das Violações de Direitos 

Humanos acolhidas pelo DDH - Disque 100 (2012)

Violência

Proteção

Taxa de homicídios entre a população de 0 a 19 
anos (para 100.00 crianças e adolescentes)

número total de denúncias - Disque 100 (2012)
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Fonte: Relatório Disque Direitos Humanos - Disque 100. Balanço das Violações de Direitos 

Humanos acolhidas pelo DDH - Disque 100 (2012)

Violência

Proteção

Número de homicídios entre a população de 
0 a 19 anos em 2010 (por região)

1.020

3.428

710

1.041

2.487



ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO ABRINQ 

- SAVE THE CHILDREN 
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Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

Por região

programas e projetos por região

Em números absolutos

Em porcentagem

Nº de municípios sob a atuação da Fundação Abrinq - Save the Children
Nº total de municípios da região
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Por eixo de trabalho

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

regiões por eixo de trabalho
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Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

-
nizações sociais que atendem diretamente crianças          
e adolescentes. 

Principais resultados em 2012
 23 organizações sociais conveniadas.
 171 organizações sociais ar ci an es da Rede 
Nossas Crianças.

 mais de R$ 1,8 milhão repassado às organizações.
 5.042 crianças e adolescen es ene ciados 
dire amen e.

 63.768 crianças e adolescen es ene ciados 
indire amen e.

Municípios atendidos pelo Programa por região (em %)

Por Programa / Projeto Proteção   
Programa Nossas Crianças
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Por Programa / Projeto Proteção   
Programa Prefeito Amigo da Criança

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

 Mobilizar e apoiar tecnicamente os 

crianças e adolescentes. 

Principais resultados em 2012 (Gestão 2009-2012)
 1.566 municípios aderindo ao Programa.
 180 municípios reconhecidos selo en regue .
 12 municípios ue implemen aram o Orçamen o 
Criança e Adolescen e OCA .

 216 municípios que apuraram o OCA.

Municípios atendidos pelo Programa por região (em %)
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Por Programa / Projeto Proteção  
Projeto Presidente Amigo da Criança

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

 -
tadas pelo governo federal na área da infância e da 
adolescência e monitorar o alcance das metas, com 
base no documento Um mundo para as crianças.

Principais resultados em 2012 (Gestão 2011-2014)
 O con nuo moni oramen o das polí cas p licas 
implan adas pelo governo ederal e a produção de 
análises dos indicadores. 

Municípios atendidos pelo Projeto por região 
 O Programa em a rang ncia nacional.
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Por Programa / Projeto Proteção  
Programa Empresa Amiga da Criança

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

 Engajar o setor empresarial, mobilizando e 
reconhecendo empresas que realizam ações sociais 
para a promoção e defesa dos direitos das crianças e 
dos adolescentes.

Principais resultados em 2012
 751 Empresas Amigas da Criança.
 R$ 5 ilhões em inves men o em programas 
vol ados para crianças e adolescen es.

 R$ 10,9 milhões des nados aos Fundos de Direi os 
da Criança e do Adolescen e.

 1.200 visi an es no es ande do Programa na HSM 
ExpoManagement 2012.

Municípios atendidos pelo Programa por região (em %)
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Principais resultados em 2012
 1.250 pro ssionais capaci ados na a enção in egral 
à Primeira In ncia.

 11.505 amílias ur anas, quilom olas e indígenas 
acessando serviços in egrados de a enção à 
Primeira In ncia.

 29.745 crianças com acesso a serviços de a enção 
in egral.

 15 escolas de Educação In an l implemen ando 
e peri ncias de a enção in egral à Primeira 
In ncia.

Por Programa / Projeto Proteção   
Programa Criança com Todos os Seus Direitos

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

    Melhorar a sobrevivência e o desenvolvimento 
de crianças de 0 a 5 anos de populações excluídas no 
Nordeste brasileiro.

Municípios atendidos pelo Programa por região 
 O Programa a ua e clusivamen e na Região Nordes e, 
onde 35 municípios do Es ado de Pernam uco oram 
con emplados com as ações.



Por Programa / Projeto Proteção   
Projeto É de Direito, Proteção e Justiça para 

Crianças, Adolescentes e Jovens

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

 Reduzir todas as formas de violência contra 

Principais resultados em 2012
 917 crianças e adolescen es ene ciados 
dire amen e.

 4.089 ene ciários indire os em comunidades.
 1.748 ene ciários indire os nas ins uições do 
sis ema socioeduca vo.

 12 ins uições do sis ema socioeduca vo visi adas 
para uma inspeção independen e.

 35 pro ssionais das ins uições selecionadas 
e 50 ora des as ins uições que demons ram 
compreensão con nua das dire rizes e suas 
o rigações con orme a lei em relação às crianças e 
adolescen es.

 39 pro ssionais ormados.

Municípios atendidos pelo Projeto por região
 A ua e clusivamen e na Região Nordes e, em 3 
municípios da região me ropoli ana do Reci e, PE.



Por Programa / Projeto Proteção   
Prêmio Criança

 Reconhecer boas práticas voltadas para a 
Primeira Infância (0 a 6 anos), gestantes e parturien-
tes.

Principais resultados em 2012
 202 inicia vas inscri as no processo de seleção do 
Pr mio Criança.

 10 inicia vas nalis as reconhecidas 2 empresas e 8 
ONGs .

 4 inicia vas vencedoras 1 empresa e 3 ONGs .
 500 par cipan es no even o de premiação.
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Por Programa / Projeto Educação   
Projeto Creche para Todas as Crianças

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

 Contribuir na ampliação do acesso às creches 
e na melhoria da qualidade do atendimento da Educa-

proteção das crianças.

Principais resultados em 2012
 7.527 crianças ene ciadas dire amen e.
 1.762 crianças ene ciadas indire amen e.
 8 creches re ormadas e com equipamen os adequados.
 82 ar culadores volun ários par cipando das ações.

Municípios atendidos pelo Projeto por região (em %)
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Por Programa / Projeto Educação   
Projeto Escola no Campo

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

 Contribuir para o desenvolvimento sustentá-
vel das comunidades do campo através da qualidade 
na educação. 

Principais resultados em 2012
 25.835 crianças en re 11 e 14 anos ene ciadas 
dire amen e.

 21 ormações realizadas, ormando 1.942 
pessoas pro essores, dire ores, coordenadores 
pedag gicos, pro ssionais corpora vos e 
volun ários .

 622 escolas par cipan es do Pro e o.
 188 represen an es das Secre arias de Educação 
envolvidos com o Pro e o.

Municípios atendidos pelo Projeto por região (em %)
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Por Programa / Projeto Educação   
Projeto Jeitos de Aprender na Educação Infantil

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

: -
ra, escrita e raciocínio lógico por meio de formações e a 

Principais resultados em 2012
 42 pro ssionais das escolas com conhecimen os de 
mediação de lei ura e raciocínio l gico.

 6.534 crianças ene ciadas com as novas prá cas 
implemen adas.

 14 escolas da Rede Municipal de Educação In an l 
com novas prá cas na mediação de lei ura e na 
me odologia de ogos ma emá cos.

 4.656 amílias envolvidas no processo de 
aprendizagem.

Municípios atendidos pelo Projeto por região 
 A ua e clusivamen e na Região Sudes e, 
especi icamen e na zona sul da cidade de       
São Paulo.
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Por Programa / Projeto Educação   
Projeto Crescer Aprendendo

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

da Primeira Infância.

Principais resultados em 2012
 18 CEIs par cipan es do Pro e o.
 54 pro ssionais com novos conhecimen os.
 500 pro ssionais de Educação par cipan es de 

ormações.
 4.118 amiliares de crianças de 0 a 6 anos 
par cipando de a vidades promovidas pelas 
escolas.

Municípios atendidos pelo Programa por região
 A ua e clusivamen e na Região Sudes e, 
especi camen e na zona sul da cidade de            
São Paulo.
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Por Programa / Projeto Educação   
Projeto Educaesporte 

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

 Fortalecer e promover vivências que envol-

Principais resultados em 2012
 3.410 crianças e adolescen es das organizações e 
escolas ene ciados dire amen e.

 30 pro essores e educadores ene ciados com a 
ormação.

 6 escolas e organizações com recursos pedagógicos 
ampliados.

Municípios atendidos pelo Projeto por região
 A ua e clusivamen e na Região Sudes e, 

especi camen e nas cidades de São Paulo                
e Campinas.
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Por Programa / Projeto Educação   
Projeto Planeta Musical

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

 Proporcionar a interação e a comunicação de 
crianças e adolescentes com a música.

Principais resultados em 2012
 360 crianças en re 6 e 14 anos ene ciadas 
dire amen e.

 20 pro essores da Rede P lica capaci ados com as 
ormações realizadas.

 19 o cinas musicais realizadas nas escolas da Rede 
P lica.

 3 organizações sociais ene ciadas pelas ações do 
Pro e o.

 500 mem ros de amílias par cipan es das 
apresen ações musicais. 

Municípios atendidos pelo Projeto por região
 A ua e clusivamen e na Região Sudes e, 
especi camen e na zona sul da cidade de             
São Paulo.
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Por Programa / Projeto Saúde   
Progama Adotei um Sorriso

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

 Contribuir, por meio da atuação voluntária, 
na saúde de crianças e adolescentes.

Principais resultados em 2012
 275 organizações sociais par cipan es do 
Programa.

 3.894 pro ssionais volun ários mo ilizados.
 1.997 pro ssionais volun ários em a endimen o.
 212.165 crianças e adolescen es ene ciados com 
ações ins ucionais.

 1.655 crianças e adolescen es ene ciados por 
adoções clínicas.

Municípios atendidos pelo Programa por região (em %)
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Por Programa / Projeto Saúde   
Projeto Hábitos Alimentares Saudáveis

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

 Contribuir na saúde e na nutrição das crianças 
de 0 a 5 anos das regiões Norte e Nordeste.

Principais resultados em 2012
 10.000 crianças acompanhadas em seu es ado 
nu ricional.

 100 merendeiras e cozinheiras capaci adas.
 1.300 amílias capaci adas.
 132 agen es de sa de capaci ados.
 56 lideranças capaci adas como mul plicadores.

Municípios atendidos pelo Projeto por região (em %)
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Por Programa / Projeto Saúde   
Projeto Salvando Vidas

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

-
de de mulheres e crianças de 0 a 5 anos.

Principais resultados em 2012
 1.874 crianças com maior acesso aos serviços             
de sa de.

 1.243 adolescen es in ormadas so re direi os 
se uais e reprodu vos.

 323 mães capaci adas.
 58 mulheres capaci adas.
 62 pro ssionais de sa de capaci ados.

Municípios atendidos pelo Projeto por região 
 A ua e clusivamen e na Região Nordes e.                
O Pro e o es eve presen e em 4 municípios           
do Es ado de Pernam uco.
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Por Programa / Projeto Emergência   
Projeto Construindo Resiliências e Fortalecendo 

Comunidades: Redução de Riscos de Desastres 

em Ação no Brasil

Fonte: Mapa de Atuação da Fundação Abrinq - Save the Children (2012)

 Tornar cidades mais resilientes através do 
fortalecimento de capacidades das comunidades 

desastres.

Principais resultados em 2012
 137 adolescen es ormados como ovens  

rigadis as.
 29 pro essores que conduziram prá cas de redução 
de risco de desas re.

 1.800 ene ciários indire os alcançados pela 
disseminação das prá cas do Pro e o.

 145 ormadores de opinião p lica com 
in ormações so re redução de risco de desas res.

 5 escolas par cipan es do Pro e o. 

Municípios atendidos pelo Projeto por região 
 A ua e clusivamen e na Região Sudes e.                  
O Pro e o es eve presen e em 3 municípios            
do Es ado do Rio de Janeiro.
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RESULTADOS GERAIS

Em 2012, a Fundação A rinq  Save he Children, por 
meio de 15 Programas e Pro e os, a uou em 1.865 
municípios em odas as regiões do Brasil.

96.679 crianças e adolescen es dire amen e.

283.532 crianças e adolescen es indire amen e.

416.229 pessoas no o al.

Outros números
751 Empresas Amigas da Criança.

180 Pre ei os Amigos da Criança reconhecidos.
171 organizações par cipan es da  Rede Nossas Crianças.

23 organizações conveniadas.
R$ 1,84 milhão repassado às organizações.

3.894 pro ssionais volun ários mo ilizados.

17.961 mem ros de amílias ene ciados.
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