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DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO DE PARCERIA E ATIVIDADE / PROJETO 

PROPOSTO COM AS METAS A SEREM ATINGIDAS 

 

Há 20 anos a Associação Renovar Saúde vem ajudando muitas famílias em risco social 

a passarem por um período difícil de suas vidas que é a convalescença de um filho doente. 

São famílias que viviam em condições miseráveis, praticamente excluídas da sociedade 

e com o agravante de ter que lidar com a convalescença de uma criança após um período de 

internação hospitalar. Sem condições de dar continuidade ao tratamento da criança, muitas 

dessas famílias acabam retornando ao hospital, tendo seus filhos reinternados. 

Acreditando que seu trabalho contribui para reduzir os casos de reinternação no setor 

de Pediatria do Hospital Alcides Carneiro, o Renovar Saúde Criança tem feito muito mais. 

Além de comprovadamente reduzir os casos de re-internação hospitalar, a associação tem 

colaborado para melhoria das condições de vida dessas famílias.  

Nesses 20 anos, mais de 402 famílias foram assistidas por um período de até 24 meses, 

beneficiando cerca de 1.860 pessoas, entre adultos e crianças. Através de um recente 

balanço dos resultados alcançados dentre as famílias atendidas, quase 40% tiveram um 

membro da família qualificado profissionalmente, sendo que 35% destes receberam 

equipamentos para realizarem seu trabalho e aproximadamente 47% estão hoje inseridos no 

mercado de trabalho. Entre as crianças assistidas oriundas de internações, menos de 12% 

precisaram de re-internação - um indicador de sucesso -, levando-se em consideração que 

dentre estas, estão incluídas crianças com graves problemas crônicos, como paralisia 

cerebral, por exemplo. 

A situação de extrema pobreza de parcelas consideráveis de nossa população gera 

problemas graves que afetam principalmente as crianças, comprometendo, muitas vezes de 

maneira irreversível, o seu futuro como cidadãos e até mesmo a sua vida. É fato que a baixa 

escolaridade, o desemprego e a desestrutura familiar somada a condições subumanas de 

moradia e higiene decorrem fatalmente em doença, principalmente na primeira infância. 

Os problemas enfrentados pela maioria das famílias assistidas são quase sempre os 

mesmos: falta de recursos para aquisição dos medicamentos receitados; falta de alimentos 

básicos e dos especificamente indicados para o tratamento da criança; impossibilidade de 

pagar o transporte para levar as crianças às consultas ambulatoriais e tantos outros 

problemas, conseqüentes da miséria. Esse quadro, entretanto, é o que costuma desencadear 

outras internações e fatalmente ao óbito. 

As causas mais freqüentes de internação são pneumonia, verminoses, diarréia e 

desidratação, conseqüências em geral da subnutrição e da falta de higiene. Mas ocorrem 

também doenças raras e de tratamento caro e difícil para uma família sem recursos. 
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Ao identificar famílias com esse perfil, a equipe médica do hospital encaminha para o 

Renovar Saúde Criança, selecionando-as segundo o grau de gravidade do estado de saúde 

da criança e da incapacidade verificada na família em desenvolver o tratamento. 

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

Young Monteiro Teixeira, seguindo o modelo criado pela, internacionalmente reconhecida, 

Associação Saúde Criança. O 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, 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.  

Ao longo desses anos a associação já foi beneficiada por diversos projetos financiados 

por instituições como a UNICEF, a White-Martins/Praxair Foundation e CMDCA – Conselho 

Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. Atualmente, conta com os recursos 

advindos de um Edital do CMDCA, assim como do financiamento de um projeto pela 

PETRORIO, através do FUNCRIA. 

Tais projetos têm colaborado direta ou indiretamente para o desenvolvimento e 

progresso da associação, cuja receita procedente da contribuição espontânea de associados 

gira em torno de somente R$ 4.000,00 mensais. De modo que a associação busca se manter 

através do financiamento de projetos, assim como da promoção de eventos e bazares. 

 

II - OBJETO DA PROPOSTA (OBJETIVO)  

Prestar assistência a 35 crianças pós-alta hospitalar, oriundas de famílias de baixa 

rendado município de Petrópolis, visando à plena recuperação da saúde da criança. 

III - AÇÕES/METAS/INDICADORES  
 

Ações Metas 
 

Indicadores de aferição de 
cumprimento das metas 

- Identificar e intervir 
nas condições de vida 
da família assistida 

- Prestar assistência adequada 
às necessidades específicas de 
cada família 

- Melhorar a qualidade de vida 
da família 

- Nº de atendimentos sociais 

- Nº de famílias assistidas 

- Nº de visitas domiciliares 

- Nº de palestras 
educativas/atividades extras 

- % de mães que participam 
ativamente das tarefas 
propostas 

- % de mães cumprindo as 
metas do PAF 

- % de famílias assistidas  
que receberam melhorias  
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na moradia 

- Encaminhar para rede 
de atendimento 
especifica e 
acompanhar andamento 

- Solucionar questões pontuais 
que afetam as famílias 

- Nº de encaminhamentos 

- % de resposta dos 
encaminhamentos 

- Avaliar as condições 
nutricionais das 
crianças assistidas e a 
seus irmãos 

- Crianças dentro do peso e 
altura ideais para idade 

- Nº de crianças atendidas 
pela nutricionista  

- % de crianças dentro do 
peso 

- % de crianças com a 
estatura ideal 

- Estimular a adoção de 
hábitos alimentares 
saudáveis 

- Melhoria na alimentação da 
família 

- Nº de cestas alimentares 
fornecidas 

- Nº de atividades de 
educação alimentar e 
nutricional 

- % de assistidos que 
participaram de atividades 
relativas à educação 
alimentar e nutricional 

- Fornecer leite, 
suplementos e 
medicamentos 

- Restabelecer a saúde da 
criança assistida 

- Nº de leites 

- Nº de suplementos 
alimentares 

- Nº de medicamentos 

- Nº de Avaliações Médicas 
encaminhadas 

- % de Avaliações Médicas 
respondidas pelos 
profissionais  
que atendem a criança 

- Orientação 
psicossocial para as 
famílias assistidas  

- Fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários 

- Favorecer o desenvolvimento 
da autonomia 

- Nº de intervenções 
psicossociais 

- % de assistidos que 
demonstram interesse pelas 
atividades propostas 

- % de familiares que 
participam ativamente dos 
encontros propostos 

- % de crianças e 
adolescentes que participam 
ativamente dos encontros 
propostos 



 

 
Associação Renovar Saúde Criança 

Rua Joaquim Zeferino, 43 - Corrêas - Petrópolis - RJ - 25.720-302 - Tel./Fax 24 2221-3324  
www.saudecrianca.org.br/petropolis - petropolis@saudecrianca.org.br 

- Proporcionar cursos 
de qualificação 
profissional 

- Capacitar um membro da 
família assistida para que seja 
capaz de gerar renda em seu 
próprio domicílio ou ser inserido 
pelo mercado de trabalho. 

- Melhorar a renda familiar 

 

- % de mães ou um membro 
da família  que  tenha 
participado das oficinas  
oferecidas na associação 
- % de mães que 
apresentaram progresso 
- % de mães ou membros da 
família encaminhados para 
um curso externo 
- % de mães trabalhando 
como autônoma 
- % de mães inseridas no 
mercado de trabalho 

 

Sistemas de Avaliação 

A equipe do Renovar Saúde Criança acompanha cada caso até a recuperação total do 

convalescente e da normalização da situação da família, o que normalmente ocorre no prazo 

de até 2 anos. Excepcionalmente, poderá haver uma prorrogação, quando a equipe da 

associação determinar que os resultados sejam válidos. 

O Renovar Saúde Criança faz o acompanhamento e o monitoramento de todas as 

atividades oferecidas e as famílias só recebem o apoio se seguirem rigorosamente todas as 

suas determinações. 

Para efeito de avaliação do desenvolvimento do presente projeto, a associação emitirá 

periodicamente uma Prestação Mensal de Contas. 

 

IV - DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO: 

A metodologia empregada nesse projeto consiste no desenvolvimento das seguintes 

atividades:  

Recepção da família da criança com a Assistente Social – Ao chegar à associação, 

encaminhadas pela rede pública, 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 (instrumento do serviço 

social) é agendado 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, Moradia, Cidadania, Renda e Educação. O objetivo dos 

atendimentos sociais é para acompanhar o progresso e avaliar o desenvolvimento social, as 

necessidades primárias da criança e da família. Determinando quando necessário 

encaminhamento para a Previdência Social, atendimento Jurídico, Psicológico, Creches, 

Postos de Saúde, Conselho Tutelar, CRAS, entre outros atendimentos da rede. 
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Distribuição de Benefícios - As famílias assistidas pelo Renovar Saúde Criança 

recebem regularmente medicamentos, latas de leite, 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. Os medicamentos são fornecidos 

mediante receita médica independente dos dias de atendimento.  

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

conversa com as mães, intermediada pela psicóloga, Assistente Social ou pela Nutricionista, 

que aborda e discute questões cotidianas, visando despertar a consciência de cidadania e 

auto estima para que se sintam capazes de promover seu auto-sustenho e a sempre 

buscarem alternativas de mudanças para melhor.  

Atendimento Nutricional – A maioria das crianças encaminhadas para o Renovar Saúde 

Criança 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. 

Intervenções psicossociais – Esse atendimento complementa o trabalho que é 

realizado pela associação com as famílias assistidas, visto que tem como objetivo observar e 

trabalhar aspectos subjetivos do sujeito, através da escuta das demandas. A saúde e o social 

são fatores que estão intimamente interligados. Portanto, ao realizar os atendimentos 

psicossociais, pretende-se promover a saúde mental dos assistidos, assim como favorecer o 

desenvolvimento da autonomia e fortalecer os vínculos familiares e comunitários.  

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

associação, pais, mães e adolescentes têm a oportunidade de se qualificar profissionalmente 

quando demonstram interesse e possuem nível de escolaridade que possibilite o 

encaminhamento para algum curso profissionalizante. 

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 socioeducativo busca o envolvimento e participação constante 

do grupo, contribuindo para a formação de uma consciência crítica.   
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V – PÚBLICO ALVO 

Crianças oriundas de famílias de baixa renda que passaram por um período de internação 

no Hospital Alcides Carneiro e seus irmãos. Os demais membros da família também são 

beneficiados pela associação, sendo igualmente assistidos nas 5 áreas acompanhados pelo 

PAF (Plano de Assistência Familiar); Saúde, Moradia, Cidadania, Renda e Educação. A 

média é de quatro filhos por família; a mulher é quem mantém a casa em 80% das famílias 

assistidas e a renda média mensal é de aproximadamente um salário mínimo e meio por 

família. 

 

VI – CONTRAPARTIDA DA INSTITUIÇÃO:  
 
 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT

. 

VALOR 
MENSAL 

R$ 

1.  Assistência alimentares 

Cestas alimentares 

Leite em pó comum 

Subtotal 1 

2. Assistência ao Paciente 

Medicamentos (média mensal) 

Utensílios domésticos* 

Exames médicos* 

Material Hospitalar* 

Vale transporte 

Subtotal 2 

3. Despesas Administração 

                   Despesas administrativas 

Manutenção 

Subtotal 3 

 

           TOTAL GERAL (1+2+3) 

 

 

22 

   120      

 

 

 

 

2.532,20 

1.580,48 

4.112,68 

 

800,00 

 

 

 

 

600,00 

1.400,00 

 

     800,00                 

350,00 

       1.150,00 

 

6.662,68 
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A associação funciona numa casa alugada no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). A 

casa dispõe de uma sala de reuniões, uma sala para atendimento da Assistente Social e da 

Nutricionista com computador, impressora, balança e equipamento e mobiliário para atender a 

essas funções. Há também um escritório, dispondo de quatro computadores e impressora, 

uma sala de depósito de doações, banheiro, cozinha e despensa para os alimentos. Uma 

área externa serve para reuniões e palestras com as mães. 

Recursos Humanos 

 Presidente  

 Assistente Social  

 Nutricionista 

 Psicóloga 

 Gerente Administrativo  

 Coordenadora de Projetos 

 Serviço Administrativo 

 Auxiliares em atividades diversas (voluntárias) 

Fontes Atuais de Recursos Financeiros 

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

de doações pontuais de pessoas físicas e/ou jurídicas e da renda de bazares e outros 

eventos. 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. 

Os recursos necessários para garantir o abastecimento de leite especial para bebês 

com necessidade de alimentação especial, assim como as remunerações da nutricionista, 

psicóloga, assistente social e auxiliar administrativo vem sendo financiadas através de um 

projeto aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente. 

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.  
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VII – PLANILHA DE CUSTOS MENSAIS 

 

atureza da Despesa 
Mensal 

(R$) 

Anual 
(12 
meses) 

Total 
(R$) 

Coordenador de Projeto 1.570,00 18.000,00 18.000,00 

Serviços Administrativos 2.750,00 33.000,00 33.000,00 

Luz 200,45 1.925,40 1.925.40 

Água 70,00 840,00 840,00 

Telefone 130,00 3.240,00 3.240,00 

Contador 550,00 6.240,00 6.240,00 

    

Total 5.270,45  63.245,40 

 
 
 

VIII – Valor Unitário e Global 
 

 
Valores: 

Quantidade 
de Usuários 

Valor 
Mensal 

Valor Anual 

  

TOTAL GLOBAL 

 R$ 63.245,40 

 

 

35 

 

 

R$ 5.270,45 
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RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 
 

 
 

Presidente: Fernando José 
Silveira Imbelloni 

CPF: 
010.797.187-96 

RG: 06424387-6 IFP/RJ 

Endereço: Rua I, Lote 14, Vale 
dos Esquilos, Retiro, 
Petrópolis/RJ 

Tel.: (24) 2248-
5076 

E-mail: 
petropolis@saudecrianca.org.br 

 

1ª Vice-Presidente: Emilia 
Salomão Schirmer Hammes 

CPF: 
022.423.887-62 

RG: 009.654.853-2 Detran/RJ 

Endereço: Rua São Sebastião, 
525, Bl. 10B Apto 402, São 
Sebastião, Petrópolis/RJ 

Tel.: (24) 2245-
6804 

E-mail: 
petropolis@saudecrianca.org.br 

 

2ª Vice-Presidente: Margarete 
Vidal Dias de Moraes  

CPF: 
055.831.477-50 

RG: 12.307.3089-0 Detran/RJ 

Endereço: Rua Doutor Bina 
Calembe, 396,  Nogueira, 
Petrópolis/RJ 

Tel.: (24) 99228-
8955 

E-mail: 
petropolis@saudecrianca.org.br 

    

                                                                

                                                                                   Petrópolis, 08 de julho de 2020  
 
 

   

 

 

 

Fernando José Silveira Imbelloni 
Presidente 

 
 
 


