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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – EXERCÍCIO 2012 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Nome: Associação Renovar Saúde Criança                             

CNPJ: 02.848.772/0001-03 

End.: Joaquim Zeferino, 43 - Corrêas - Petrópolis - RJ  

Tel./Fax: (24) 2221-3324  

E-mail: petropolis@saudecrianca.org.br 

Data da Fundação: 06 de outubro de 1998 

Utilidade Pública Municipal: Resolução n0 173 de 19.11.99 

CMDCA: 046/14   CMAS: 029 

Banco: Itaú      Agência: 8017     Conta: 07140-1 

Nome da Principal Representante: Maria Lucia Thorstensen Sabugosa  

 

HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DA ENTIDADE 

A Associação Renovar Saúde Criança foi fundada em outubro de 1998 pela Srª. Sônia Young 

Monteiro Teixeira, esposa do Dr. Luís Carlos Vieira Teixeira que foi um dos fundadores da 

internacionalmente reconhecida Associação Saúde Criança.  

Seguindo o modelo criado por essa instituição, o então Renovar também se propunha a dar 

assistência a famílias de crianças em risco social após a alta de um hospital público. Com este 

objetivo a Associação uniu-se ao Hospital Alcides Carneiro, hospital referência no tratamento 

materno-infantil em Corrêas, Petrópolis/RJ.  

O Hospital Alcides Carneiro é o único Hospital Geral na área que compreende Petrópolis e 

municípios circunvizinhos a possuir uma UTI Neonatal, atendendo a uma população em torno de 

400.000 habitantes.  

As famílias são selecionadas segundo o grau de suas necessidades e encaminhadas a 

associação pela equipe da Pediatria do Hospital Alcides Carneiro e recebem o auxílio necessário por 

um prazo de até 24 meses que pode ser prolongado de acordo com o desenvolvimento de cada 

família.   
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Desde a sua fundação, o Renovar - atualmente identificado como Saúde Criança Petrópolis - já 

assistiu a um total de 295 famílias com renda mensal entre zero e dois salários mínimos, perfazendo 

um total de 1.416 pessoas beneficiadas. 

No ano de 1999, o Renovar /Saúde Criança Petrópolis - participou do Projeto Saúde Profissão 

II, financiado pelo UNICEF, cujo principal objetivo era à propagação de diversos temas ligados a 

saúde e prevenção de doenças, através do treinamento de um grupo de participantes capacitados 

para repassarem os conhecimentos adquiridos em suas comunidades. Vinte famílias foram 

beneficiadas por esse projeto, dentre as quais, nove pessoas foram profissionalizadas, garantindo 

seu autossustento. 

No período entre setembro de 2003 e agosto de 2004, o Renovar /Saúde Criança Petrópolis 

foi beneficiado por um projeto patrocinado pela White-Martins/Praxair Foundation, cujo objetivo era 

aperfeiçoar estrutural e profissionalmente a instituição, no sentido de aumentar seu impacto social.  

Através deste patrocínio, o Renovar/Saúde Criança Petrópolis reorganizou seus proce-

dimentos internos, desenvolveu a área de captação de recursos, ampliou sua capacidade de 

atendimento, ofereceu mais possibilidades de capacitação profissional, melhorou a assistência sócio-

educativa prestada aos assistidos e correspondeu com margem de sucesso as premissas impostas 

pelo projeto. 

Em 2005, Renovar/Saúde Criança Petrópolis teve seu primeiro projeto aprovado pelo CMDCA 

de Petrópolis, o projeto Brinquedoteca Cultural. A partir daí todos os anos a associação tem obtido 

aprovação para diferentes projetos financiados pelo FUNCRIA. Entre os anos de 2006 e 2012, 

através do projeto Ampliação do Atendimento, temos garantido o abastecimento de leite especial e 

atendimento multidisciplinar (nutricionista e psicóloga) para crianças prematuras, subnutridas e/ou 

com necessidade de alimentação especial. 

A adesão a Franquia Social Saúde Criança ocorreu no ano de 2011 visando principalmente 

obtermos mais visibilidade e, consequentemente, maior poder de captação. Desse modo, o Renovar 

passou a ser chamado Saúde Criança Petrópolis, adotou uma nova identidade visual e vem sendo 

acompanhado em todos os aspectos, no sentido de garantir que o atendimento às famílias tenha o 

mesmo padrão de qualidade da matriz  e que as metas estabelecidas sejam alcançadas. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2012 

Para 2012 o Saúde Criança Petrópolis havia estabelecido como uma das metas o 

atendimento as crianças pós alta do neonatal do Hospital Alcides Carneiro que necessitassem de 

alimentação especial e acompanhamento nutricional constante. 

Para tanto tivemos nosso projeto Ampliação do Atendimento IV aprovado pelo FUNCRIA e os 

recursos foram direcionados especificamente para aquisição de leite especial e remuneração da 

nutricionista pelo período de 12 meses.  

Entre fevereiro de 2012 e janeiro de 2013, este projeto beneficiou a 28 crianças, sendo que 

25 delas ainda estão sendo assistidas pela associação. E, é importante ressaltar, que apenas o leite 

especial e o atendimento nutricional foram financiados pelo projeto e todos os demais benefícios 

foram oferecidos pelo Saúde Criança Petrópolis. 

No exercício de 2012 foram assistidas 53 famílias perfazendo um total de 265 pessoas - entre 

pais e filhos - das quais 163 são crianças. Nesse período foram desenvolvidas as seguintes 

atividades: 

Recepção da família da criança – Ao chegar à associação, encaminhadas pelo Hospital 

Alcides Carneiro, as mães são entrevistadas pela assistente social para averiguação de alguns 

indicadores sociais, como renda familiar, condições de saúde, nível de escolaridade, documentação, 

entre outros. Uma visita domiciliar é agendada para que a assistente social reconheça as condições 

de moradia, que muitas vezes são a razão da doença da criança. A partir daí é traçado o PAF (Plano 

de Assistência Familiar), através do qual, é possível prestar assistência adequada às necessidades 

específicas de cada família e estabelecer as metas a serem atingidas nas seguintes áreas: saúde, 

assistência básica, cidadania, auxílio moradia, profissionalização e educação.  

O PAF é essencial para que possamos 

acompanhar os progressos da criança e da 

família e determinar, quando necessário, 

encaminhamentos para a Previdência Social, 

Atendimento Jurídico, Creches, Postos de 

Saúde, Conselho Tutelar, CRAS, entre outros. 
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Visita Domiciliar 

  

 

Distribuição de Benefícios - As famílias assistidas pelo Saúde Criança Petrópolis recebem 

regularmente medicamentos, leites, cestas alimentares, um kit de higiene e vale transporte. Além 

destes benefícios, roupas, utensílios domésticos, filtros de água, cobertores, materiais de construção, 

equipamentos para trabalho, entre outros, são doados de acordo com as necessidades identificadas 

em cada família. 

Atendimento Individual - Este atendimento precede as atividades agendadas para o dia e 

tem como objetivo avaliar o desenvolvimento da saúde da criança, identificar necessidades primárias 

e a evolução da família. É nesse atendimento que a mãe recebe benefícios como cesta alimentar, 

roupas, utensílios domésticos, etc. Os medicamentos são fornecidos mediante receita médica 

independente dos dias de atendimento.  

Psicóloga - Após a entrada da família na associação, uma conversa com a psicóloga é 

agendada para avaliar se há necessidade de atendimento regular para algum membro, seja para os 

pais ou para os filhos.  
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Atendimento Nutricional – A maioria das crianças encaminhadas para o Saúde Criança 

Petrópolis está subnutrida ou com baixo peso, o que requer o acompanhamento de uma nutricionista. 

Mensalmente as crianças são pesadas e medidas e suas mães são orientadas quanto à alimentação 

adequada, sobre quais os melhores alimentos e quantidades que devem ser oferecidas, dentre 

outras importantes indicações. Esse atendimento se estende também aos irmãos dos assistidos, mas 

as crianças em boas condições retornam apenas trimestralmente para uma reavaliação de seu 

estado nutricional. 

É neste atendimento que a família recebe as latas de leite e/ou reforços alimentares 

prescritos pela nutricionista. 

  

 

 

 

Oficinas de Qualificação Profissional - Durante o período que a família é assistida pelo 

Saúde Criança Petrópolis, pais, mães e adolescentes têm a oportunidade de se qualificar profis-

sionalmente quando demonstram interesse e possuem nível de escolaridade que possibilite o enca-

minhamento para algum curso profissionalizante.  

Mas como a maioria dos assistidos não 

possui a escolaridade mínima exigida, a 

associação também oferece na sede uma 

Oficina de Artesanato, com o objetivo de 

estimular as mães a desenvolverem alguma 

habilidade para gerar renda em seu próprio 

domicílio. 
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Grupos Reflexivos – Funcionam como uma dinâmica de grupo e consiste numa conversa 

com as mães, intermediada pela psicóloga e/ou demais profissionais, que aborda e discute questões 

cotidianas, no sentido de despertar possibilidades alternativas de mudanças para melhor.  

Palestras Educativas – Regularmente palestras e debates são promovidos, visando orientar 

as mães sobre temas importantes como planejamento familiar, higiene, doenças sexualmente 

transmissíveis, direitos e deveres do cidadão ou questões do interesse das próprias mães. Este 

processo sócio-educativo busca o envolvimento e participação constante do grupo, contribuindo para 

a formação de uma consciência crítica.       
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PROJETOS INTERNOS 

Há cerca de três anos o Saúde Criança Petrópolis implantou alguns projetos internos que vem 

dando bons resultados não só para os assistidos como para a Associação.  

Projeto Nutrição – O objetivo desse projeto é acompanhar o estado nutricional das crianças 

assistidas e intervir nas inadequações alimentares percebidas. Como resultando, além da 

significativa melhora no estado nutricional das crianças, percebemos uma surpreendente redução 

nas despesas com medicamentos, possibilitando a associação aumentar o número de assistidos.  

Atividades educativas também são desenvolvidas 

pela nutricionista, visando passar para as mães conceitos 

de nutrição e enfatizar a importância de uma alimentação 

saudável para manter a saúde. Através de pequenas 

palestras elas aprendem sobre a qualidade dos alimentos, 

a escolher os mais adequados e meios de aproveitamento 

total que resultem em economia com gastos na 

alimentação, condutas muito úteis, sobretudo para pessoas 

de baixa renda. 

 

 

Projeto Madrinha – Através do apadrinhamento de uma família madrinhas e padrinhos doam 

mensalmente cestas alimentares ou latas de leite. Esse projeto visa garantir de certo modo a 

assistência a um determinado número de famílias, possibilitando a associação estender seu 

atendimento a um maior número de famílias. 

Os padrinhos podem escolher uma das três cestas alimentares que são distribuídas 

mensalmente a cada família assistida em função do número de membros.  Relatórios quadrimestrais 

são enviados aos padrinhos para descrever o desenvolvimento da família apadrinhada. Após a alta 

dessa família, outra lhe é atribuída, seguindo o mesmo processo. 

 Geração de Renda – Com o objetivo de estimular as mães a desenvolverem alguma 

habilidade que as possibilite gerar renda em seu próprio domicílio, a associação oferece aulas de  

artesanato nos dias de atendimento. A instrutora é uma voluntária que se propôs a ensiná-las a 

confeccionar artigos fáceis de fazer e que podem ser vendidos.  Embora nem todas as assistidas se 

mostrem interessadas em participar, a proposta abre a questão da importância de exercer alguma 

atividade que melhore a renda da família, uma vez que a assistência dada pelo Saúde Criança 

Petrópolis tem um prazo de até dois anos, com raras exceções.  
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Essa discussão pretende despertar nas mães a necessidade de voltar a estudar e se 

qualificar profissionalmente, mostrando a elas que a associação está disposta a encaminhá-las para 

alguma instituição regular de ensino. 

Nesse sentido, diversos adolescentes assistidos têm sido encaminhados para cursos de 

informática e, como consequência, temos observado uma melhora no desempenho escolar, além de 

prepará-los minimamente para o mercado de trabalho. 
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EXEMPLOS DE EVOLUÇÃO DE CRIANÇAS ASSISTIDAS 
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Gêmeos Prematuros – 2 meses 

 

Gêmeos Prematuros – 2 meses 

 

 

 

 

 

 

Mesmos gêmeos – 12 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encefalopatia / Broncodispalsia 

14 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesma criança 

24 meses 
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Desnutrição 

5 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesma criança 

24 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criança Prematura – 15 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesma criança – 9 meses 
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Obstrução anal / Fenda palatal 

06 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesma criança – 12 meses 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstrução anal / Fenda palatal 

06 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mesma criança – 12 meses 
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ATUAIS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 

A associação é mantida basicamente através da contribuição mensal de associados, do 

projeto madrinha, de doações pontuais de pessoas físicas e/ou jurídicas (incluindo o Saúde Criança 

Matriz) e da renda de bazares.  

Em função da demanda, eventualmente, são criados projetos ou realizadas campanhas 

específicas para arrecadação de alimentos ou leite, assim como promovidos eventos com o objetivo 

de gerar mais recursos. 

Em 2102, por exemplo, através do projeto Ampliação do Atendimento IV - financiado pelo 

CMDCA - obtivemos os recursos necessários para garantir o abastecimento de leite especial e 

contratação da nutricionista. 

O Saúde Criança Petrópolis também conta com Empresas Parceiras, consideradas aquelas  

que contribuem regularmente, seja arcando com alguma despesa da associação ou doando artigos 

de primeira necessidade como leite, água mineral, cestas alimentares, fraldas, etc. 

Outra importante contribuição tem sido as doações de alimentos decorrentes do pagamento 

de Penas Alternativas encaminhadas pelos Tribunais de Justiça, tanto de Petrópolis, quanto do Rio 

de Janeiro.  

 

RECURSOS HUMANOS 

Contamos com uma equipe composta basicamente por 10 pessoas entre funcionários, 

voluntárias e profissionais liberais. Dentre os profissionais qualificados que atuam no dia a dia, 

contamos com uma assistente social, uma nutricionista, uma psicóloga, uma assessora de imprensa 

e marketing e uma captadora de recursos. 

A associação é administrada pela presidente com o auxilio de uma secretária e uma auxiliar 

de serviços gerais. As voluntárias atuam junto ao projeto Madrinha, na realização de bazares e 

eventos, na Oficina de Artesanato e na captação de doações. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

O Saúde Criança Petrópolis conta com equipamentos e móveis indispensáveis ao 

funcionamento de um escritório, dispondo de um aparelho de fax, quatro computadores e três  
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impressoras. Uma televisão e um aparelho de som atendem tanto as atividades educativas quanto à 

recreação. 

A cozinha está equipada com geladeira e forno de micro-ondas; aparelhos necessários para a 

associação servir um lanche para as mães e crianças nos dias de atendimento. 

A Oficina de Artesanato dispõe de uma máquina de costura comum e de estantes de aço 

onde são guardados os retalhos de tecidos, aviamentos e demais matérias utilizados nas aulas.    

 

RECURSOS FÍSICOS  

A associação funciona numa pequena casa onde se distribuem a administração, a captação 

de recursos, o serviço social e os serviços de nutrição e psicologia. Na copa e cozinha há uma 

despensa própria para armazenar alimentos e uma área externa coberta serve como brinquedoteca  

para as crianças enquanto as mães esperam pelo atendimento e é também onde são ministradas as 

palestras e as aulas de artesanato.  
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CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

O Saúde Criança Petrópolis tem capacidade financeira para o atendimento de no máximo 35 

famílias contando com as atuais contribuições de associados, padrinhos e das doações de 

mantimentos, leite em pó comum e/ou complemento alimentar. 

Quando ultrapassa este número, a família fica em lista de espera aguardando ser chamada 

assim que alguma família em atendimento tiver alta. Em caso de urgência, fornecemos, 

emergencialmente, o que for mais necessário à saúde da criança até que esta família possa ser 

atendida. 

 

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

Ações de avaliação e monitoramento fazem parte dos procedimentos básicos impostos pelo 

Saúde Criança Matriz e são realizadas regularmente. 

 O monitoramento é realizado mensalmente através de uma reunião na qual toda equipe 

examina o caso de cada família através dos dados do o PAF (Plano de Assistência Familiar). 

Havendo algum problema a equipe discute a melhor forma de abordá-lo e na reunião seguinte é 

cobrado do profissional responsável o resultado obtido. Nessa reunião também são discutidas as 

altas e/ou desligamentos das famílias. 

A avaliação é feita através de uma reunião semestral com cada grupo de mães assistidas. 

As famílias assistidas são divididas em três grupos de atendimento de no máximo dez pessoas. 

Reunimos toda a equipe com as mães e propomos uma conversa franca e amigável com o 

intuito de analisarmos os resultados alcançados e informá-las sobre como aproveitar melhor as 

oportunidades que estão sendo oferecidas para melhorarem a vida de suas famílias.  

Também solicitamos sugestões por parte das mães e, sempre quando possível, as acatamos. 

 

PLANO DE TRABALHO 2013 

Em 2013 pretendemos estender nosso atendimento a mais famílias, abrindo algumas vagas 

para crianças ou adolescentes oriundas também do ambulatório do Hospital Alcides Carneiro e não 

somente da pediatria. Observamos que varias internações são decorrentes de uma série de 
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atendimentos ambulatoriais que não lograram curar a criança e acreditamos que com a nossa 

intervenção será possível evitarmos muitas internações. 

Nesse sentido precisamos estar preparados financeiramente para arcarmos com todos os 

compromissos, então novas metas foram traçadas.  

Uma das metas pretendidas é aumentar o número de associados, concentrando esforços na 

área de captação de recursos. Realizaremos uma campanha publicitária que será veiculada 

inicialmente através de busdoors. 

Pretendemos também atrair novas Empresas Parceiras e, nesse sentido, será produzido um 

vídeo institucional para apresentar o trabalho da associação. Também estamos buscando patrocínio 

para financiar a impressão de um pequeno livreto e atender a mesma proposta. 

Outra meta é desenvolver novos meios de estimular os assistidos a se qualificarem 

profissionalmente. Pretendemos buscar apoio de profissionais especializados em dinâmicas de 

motivação e aumentar o número de palestras sócio educativas. 

No ano em que a associação completará 15 anos de fundação será muito satisfatório 

alcançar todas essas metas. 

 

 

 

 

 

 

Maria Lucia Thorstensen Sabugosa 

Presidente 

 

 
 
 
 
 
 
Petrópolis, 10 de abri de 2013 
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ANEXO 1 – CENAS DE FESTAS EM 21012 

Dia das Crianças no HAC 

  

Páscoa  

  

Natal  
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ANEXO 2 – CASOS DE SUCESSO 

Julieta Vendora 

Julieta foi encaminhada ao Saúde Criança 

Petrópolis após uma longa internação de seu filho, 

Vitor, uma criança com diversos problemas 

neurológicos e grave desnutrição. Vitor ainda 

precisava passar por uma cirurgia e por ser 

alimentado através de sonda gástrica já havia tido 

muitas infecções. Havia necessidade urgente de 

trocar a sonda por um botton. 

 

Após três meses de atendimento e de ser assistido semanalmente pela nutricionista da 

associação Vitor alcançou o peso ideal para ser submetido a cirurgia e o Saúde Criança Petrópolis 

doou o botton.  

Sua mãe que antes do nascimento do filho era uma excelente vendedora de produtos de 

beleza teve que para de trabalhar para se dedicar exclusivamente somente ao filho doente, mas com 

a melhora da criança, foi sugerido pela psicóloga que ela trabalhasse em casa via computador. 

Julieta ficou bastante animada com essa possibilidade e sua estória foi incluída no programa 

“Realize um Sonho” da matriz da Associação Saúde Criança. 

Resultado: em menos de um mês Julieta ganhou um computador novinho adquirido 70% 

através do programa e 30% foi doado pelo Saúde Criança Petrópolis. Julieta retomou suas vendas e 

parte do dinheiro que ganha é aplicada em aulas de informática em sua casa.   

Seu filho Vitor, apesar da doença crônica, está muito bem. 
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 Andressa Costureira 

Andresa fez o curso de Operador de Máquina de Costura 

Industrial no SENAI e foi logo contratada por uma confecção. 

Após seis meses trabalhando com carteira assinada, ela recebeu 

no dia de sua alta do Saúde Criança Petrópolis uma máquina de 

costura Overlock, dando início a seu sonho de montar seu próprio 

negócio. 

Hoje trabalha na confecção durante o dia e tem uma 

pequena facção em casa. 

 

 

              

 


