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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – EXERCÍCIO 2015 

 

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     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, seguindo o modelo criado pela Associação Saúde Criança. O Renovar 

igualmente 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.  

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

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. Até dezembro de 2015 foram atendidas 369 famílias com renda mensal entre zero 

e dois salários mínimos, o que perfaz um total de 1.746 pessoas beneficiadas. 

Ao longo desses 17 anos a associação vem participando de diversos projetos financiados 

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

Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. Tais projetos colaboram direta ou indi-

retamente para o desenvolvimento e progresso da associação. 

Em 2011 o Renovar passou a ser chamado Saúde Criança Petrópolis e adotou uma nova 

identidade visual quando aderiu a recém criada Franquia Social Saúde Criança, criada pela 
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associação que criou a nossa metodologia e que vem monitorando e avaliando o atendimento às 

famílias de cada uma das franqueadas, no sentido de manter o mesmo padrão de qualidade 

reconhecido internacionalmente e garantir que as metas estabelecidas sejam alcançadas. 

AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2015 

Desde o início de 2015, a associação se preparou para receber a Dra Vera Cordeiro, 

fundadora da Associação Saúde Criança em Petrópolis, com o objetivo de oferecermos a 

população uma palestra gratuita sobre empreendedorismo social. Nesse sentido obtivemos o 

apoio da na Faculdade Arthur Sá Earp (FASE) que ofereceu o seu auditório e apoio na 

divulgação em todos os setores da universidade. Para atrairmos a população de um modo geral 

buscamos apoio das empresas da região visando obtermos patrocínio para produção do material 

de divulgação desse evento, tais como cartazes, folhetos, convites, etc. Mas lamentavelmente 

não conquistamos nenhum apoio além do 

obtido da FASE. Talvez por essa razão, 

também não conseguimos atrair nem 

metade do número de pessoas que 

esperávamos. Mas de qualquer modo, o 

saldo dessa ação foi positivo, tendo em 

vista algumas notas e matérias que saíram 

na imprensa, com destaque para entrevista 

feita com a Dra. Vera Cordeiro para o pro-

grama Em Questão da FASE TV que de 

certo modo tem repercutido até hoje.   

Até dezembro de 2015 contamos com o abastecimento de leite especial financiado pelo 

FUNCRIA através do projeto Ampliação do Atendimento V, que também pagava a remuneração 

da nutricionista. Assim que 25 crianças com necessidade de leite especial foram assistidas com 

os recursos desse projeto.  

Entretanto, até que a associação pudesse se beneficiar com o apoio de um novo projeto 

financiado pelo FUNCRIA, nos cadastramos para obtenção de um convênio com o SETRAC, 

que foi aprovado no mês de julho. Através desse convênio começamos a partir de setembro a 

receber recursos para financiar diversas despesas da associação, tais como gêneros 

alimentícios, material de limpeza, de escritório, telefone e o mais importante, a remuneração de 

um profissional especificamente para captação de recursos.  
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Tanto buscando atrair novos associados e/ou madrinhas, como para gerar renda para a 

associação, em Julho foi realizado um Chá Beneficente. Em termos de captação de recursos, 

esse evento foi um sucesso. O Saúde Criança Petrópolis conseguiu o apoio de dezenas de 

empresas que além de doarem tudo que foi servido no buffet, algumas também participaram 

doando brindes para um sorteio. Como resultado, toda a renda obtida com venda dos ingressos 

reverteu para a associação. 

No exercício de 2015 foram assistidas 33 famílias, envolvendo um total de 148 pessoas, 

incluindo crianças e adultos. Entre as crianças assistidas, permaneceram duas crianças com 

encefalopatias graves que vinham sendo atendidas desde 2014. As condições dessas crianças 

que se alimentam através de sondas gástricas geram despesas muito altas, difíceis de serem 

arcadas pelas suas famílias. Mas no final de 2015, felizmente o Saúde Criança pode dar alta a 

ambas uma vez que seus responsáveis se encontravam com uma renda estável, inseridos no 

mercado de trabalho e com boas condições de moradia. 

A seguir apresentamos as atividades de rotina desenvolvidas pela associação durante o 

ano regularmente. 

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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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, equipa-

mentos 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 leite, cesta alimentar, roupas, utensílios domésticos, etc. Os 

medicamentos são fornecidos mediante receita médica independente dos dias de atendimento.  

 

 

Quantidades Benefícios Regulares Doados em 2015 

Cestas doadas  232 

Alimentos (em  kilos) 4.239.680  

Leite Comum (latas) 1.064 

Leites Especiais (latas) 785 

Complementos alimentares (latas)  104 

Medicamentos* 341 

Fraldas 1.660 

Vales Transporte 1.628 

* Nesse índice não estão incluídos os materiais como gazes, 

seringas, fraldas e luvas descartáveis, entre outros equipamentos 

necessários para as duas crianças que se alimentam através de 

sondas gástricas. 
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Atendimento Nutricional – A maioria das crianças 

encaminhadas para o Saúde Criança Petrópolis está subnu-

trida ou com baixo peso, o que requer 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. 

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

prescritos pela nutricionista. 

 

Atendimento Nutricionista em 2015 

Estado  Percentual Nº de Crianças 

Desnutridos Graves 3% 1 

Desnutridos Moderados 16% 7 

Obesos 11% 5 

Saudáveis  70% 31 

Total 100% 44 

 

 

http://www.saudecrianca.org.br/petropolis


 

 
 

 
 

Rua Joaquim Zeferino, 43 - Corrêas - Petrópolis - RJ - 25.720-302 - Tel/Fax 24 2221-3324  
Utilidade Pública Municipal Res. N0 173 de 19.11.99 - CNPJ 02.848.772/0001-03 - CMDCA 46/14 - CMAS 029 

www.saudecrianca.org.br/petropolis - petropolis@saudecrianca.org.br 

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.       

Assistência Psicológica – O Saúde Crian-

ça Petrópolis oferece assistência psicológica para 

qualquer membro da família que necessite, de modo 

que depois de admitida a família na associação, 

uma conversa com a psicóloga é agendada para  

avaliar se há necessidade de atendimento regular, 

seja para os pais ou para os filhos.  

Grupos Reflexivos – Funcionam como uma 

dinâmica de grupo e consiste numa conversa com 

as mães, intermediada pela psicóloga que aborda e discute questões cotidianas, no sentido de 

despertar possibilidades alternativas de mudanças para melhor. A proposta visa reforçar a 

autoestima, trabalhar a motivação e estimular os assistidos a se qualificarem profissionalmente.  

   

Total de Atendimentos em 2015 

Assistente Social 

Triagem 15 

308 
Visitas Domiciliares 8 

Encaminhamentos 36 

Atendimentos 249 

Psicóloga 

Individual crianças 1 

40 

Individual mães 6 

Individual pai - 

Individual adolescente 1 

Grupos  32 

Nutricionista 
Consultas 199 

201 
Palestras 2 
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Qualificação Profissional - Durante o período que a família é assistida pela associação, 

pais e adolescentes têm a oportunidade de se qualificarem profissionalmente, de acordo com 

seus interesses e nível de escolaridade. 

No ano de 2015, encaminhamos uma das assistidas para um Curso de Formação de 

Vigilantes. Sabrina M., a assistida beneficiada, desde o início do atendimento dizia que seu 

sonho era trabalhar como segurança em festas ou empresas. Como tinha quatro filhos e era 

separada do marido, não tinha com quem deixar as crianças à noite, no horário do curso. Mas 

depois de alguns meses de atendimento, incentivada pela associação, Sabrina convenceu sua 

mãe a ficar com as crianças durante o período do curso. Depois de se candidatar a algumas 

vagas de trabalho, Sabrina foi chamada para entrevista por duas empresas e atualmente está 

aguardando ser chamada por uma delas.  
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AÇÕES PROMOVIDAS EM 2015 

Chá Beneficente 

Em julho, o Saúde Criança Petrópolis 

recebeu mais de 60 convidados para um Chá 

Beneficente. Além de gerar renda para a 

associação, o evento foi promovido com o 

objetivo de conquistar novas associados, 

padrinhos ou mesmo voluntários entre os 

presentes e, nesse sentido, foi exibido um curto 

slideshow apresentando as atividades desen-

volvidas, assim como os resultados alcançados. 

Em termos de captação o evento foi um sucesso, não somente pelo número de convites 

vendidos, mas também pela quantidade de empresas envolvidas que colaboraram doando 

praticamente todo o buffet servido, assim como as dezenas de brindes para um sorteio.  

Palestra da Dra Vera Cordeiro na FASE  

O Saúde Criança Petrópolis em parceria com a Faculdade Arthur Sá Earp Neto promoveu 

em setembro uma palestra com a Dra. Vera Cordeiro, médica e fundadora da Associação Saúde 

Criança sobre questões sociais, terceiro setor e políticas de saúde. A proposta dessa palestra foi 

estimular o empreendedorismo social na cidade, atraindo um público diverso e por isso o Saúde 

Criança ofereceu entrada franca, sugerindo apenas a doação de um quilo de alimento não 

perecível. O resultado não foi exatamente o esperado, tendo em vista que atraímos apenas um 

nicho da população - a maior parte do público foram alunos da faculdade-, mas gerou mídia 

espontânea, o que de certo modo colabora para fortalecer a imagem da associação. 

Duas grandes festas 

A associação preza muito as datas comemo-

rativas como Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças 

e Natal porque além de uma oportunidade de confra-

ternização entre a equipe e seus assistidos, são 

também uma possiblidade de oferecer uma atividade 

de laser e entretenimento para as crianças.  

http://www.saudecrianca.org.br/petropolis
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Em 2015, a associação comemorou como sempre todas essas datas oferecendo no 

mínimo um lanche especial, mas duas confraternizações se destacaram, podendo ser 

consideradas duas festas grandes. A primeira foi por ocasião da Páscoa e foi realizada na sede 

da associação com o apoio da voluntária Eliane Licht que arrecadou entre seus amigos todos os 

itens necessários, desde o bolo e refrigerantes até os doces e ovinhos de chocolates distri- 

buídos para as crianças. 

Já a Festa de Natal foi realizada no Esporte Clube Correas também com o apoio de 

diversas voluntárias que além de colaborarem arrecadando os itens necessários, estiveram 

presentes no dia ajudando a receber e servir as famílias. Um das voluntárias se vestiu de Papai 

Noel e entregou um presente para cada criança e Cestas de Natal para os pais.   

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 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. 

O Saúde Criança Petrópolis também conta com Empresas Parceiras, consideradas 

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

doando artigos de primeira necessidade como leite, cestas alimentares, fraldas, etc. 

Outra importante contribuição tem sido as doações de alimentos decorrentes do paga-

mento de Penas Alternativas encaminhadas pelos Tribunais de Justiça. No Anexo 3, apre-

sentamos um Balanço Financeiro do ano. 

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 que atua também na captação de recursos. 

A associação é administrada pela presidente com o auxilio de uma secretária. As 

voluntárias atuam na captação de doações e na realização de bazares ou eventos. 

http://www.saudecrianca.org.br/petropolis
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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  

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. 

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 

uma brinquedoteca para as crianças enquanto as mães esperam pelo atendimento e é também 

onde são ministradas as palestras.  

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 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 
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estão sendo oferecidas para melhorarem a vida de suas famílias. Também solicitamos 

sugestões das mães e, sempre quando possível, as acatamos. 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

A receita media atual do Saúde Criança Petrópolis comporta o atendimento de no 

máximo 30 famílias. Quando atingimos a capacidade de atendimento, a família necessitada fica 

em lista de espera aguardando ser chamada até que alguma família em atendimento tenha alta. 

Nos casos de urgência, fornecemos emergencialmente o que for mais necessário à saúde da 

criança até esta família vir a ser atendida. 

Eventualmente nossa capacidade de atendimento é reduzida em função do aumento das 

despesas com algumas famílias em particular, como nos casos das duas crianças com ence-

falopatias graves, por exemplo. 

PLANO DE TRABALHO PARA 2016 

Em função do convênio realizado com o SETRAC, a associação está concentrando 

esforços no planejamento e execução de ações voltadas para captação de recursos. A 

necessidade de aumentar a receita da associação é urgente. As contribuições dos associados e 

padrinhos não são suficientes nem para cobrir as despesas com os assistidos, que somada às 

despesas administrativas, acaba gerando um déficit que tem sido compensado através de 

resgates frequentes de um fundo de reserva financeira – uma espécie de poupança - criada para 

situações de emergência. 

Pretendemos ainda promover um almoço beneficente, planejado desde o ano passado, 

mas que não foi possível realizar, tendo em vista o tempo que os outros eventos levaram para 

ser realizados em 2015.  Além de gerar recursos, tais eventos geram mídia espontânea e 

ajudam a atrair um público novo para conhecer a associação. 

 

 

 

 

Maria Lucia Thorstensen Sabugosa 
Presidente 

 
Petrópolis, 15 de abril de 2016 
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ANEXO 1 – CASO DE SUCESSO  

Família da Jussara 

Jussara tem apenas dois filhos e passou a ser atendida no Saúde Criança Petrópolis 

depois que seu filho caçula, Miguel, de apenas 7 meses foi internado no HAC com bronquiolite e 

desnutrição moderada. 

Na época, a família vivia num local de difícil acesso, numa casa de apenas quatro 

cômodos com muitas infiltrações e goteiras. Com renda de apenas um salário mínimo e uma 

Bolsa Família, Jussara e o marido não tinham condições de oferecer um tratamento adequado 

ao Miguel. Além de precisar sair daquele ambiente úmido, a criança precisava de uma 

alimentação reforçada e de uma série de medicamentos não fornecidos pelo hospital.  

Através do Saúde Criança Petrópolis, Miguel passou a ser acompanhado pela 

nutricionista que logo indicou a Jussara que passasse a introduzir alimentos sólidos na dieta 

dele. No decorrer das consultas, Jussara foi sendo orientada sobre as quantidades e a qualidade 

dos alimentos mais adequados para dieta de seus filhos. 

Muito tímida, Jussara aceitou ser atendida pela psicóloga e depois de poucos meses já 

começou a mostrar certo desembaraço e a participar ativamente dos grupos reflexivos e 

palestras. 

 Dentro de poucos meses, Miguel estava com o peso normal e altura ideal para uma 

criança de sua idade. Saudável, Miguel revelou-se uma criança muito esperta e quase tão 

levada quanto seu irmão mais velho, Kaiki, que devido às freqüentes queixas vindas da escola, 

passou também a ser atendido pela psicóloga. 

Entusiasmada com a melhora de seus 

filhos e sua pessoal, Jussara, resolveu voltar a 

estudar e até começou a trabalhar como 

acompanhante de idosos. O bem estar da 

mulher parece que contagiou o marido que, 

depois de alguns meses, também voltou a 

estudar. O casal resolveu então mudar-se para 

um local melhor, onde começaram a construir 

uma casa própria.  
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Visando um emprego fixo, com carteira assinada, Jussara se inscreveu para trabalhar 

numa empresa de limpeza e recentemente foi contratada. Assim, o Saúde Criança Petrópolis 

pode dar alta a essa família com muito orgulho pelo progresso que conquistaram, tanto na 

melhoria de renda, quanto na qualidade de vida. 

 

 

 

 
EXEMPLO DE EVOLUÇÃO DE CRIANÇAS ASSISTIDAS 

Kyara & Yago – Dezembro de 2014 

Gêmeos prematuros  

com necessidade de leite especial  

Kyara & Yago - Outubro 2015 

Gêmeos saudáveis  

com peso e altura adequados para a idade 
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ANEXO 2 – CENAS DE EVENTOS E FESTAS  

 

Páscoa 2015 
 

  

 

Dia das Crianças 2015 
 

 
  

 
 

Natal 2015 
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ANEXO 3 – BALANÇO FINANCEIRO 

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015  

 
 
 
RENDIMENTOS         
 
Doações Pessoas Físicas             R$   84.115,81 
 
Doações Pessoas Jurídicas             R$   57.217,12 
 
 Aplicações               R$   86.792,07  
  
 
Total Rendimentos                                                R$ 247.287,07 
_____________________________________________________________ 

 
DESPESAS  
 
Apoio ao Assistido               R$  89.232,81 
 
Despesas Financeiras    R$   2.812,34 
 
Despesas Operacionais    R$  96.793,54 
 
Imobilizado      R$    3.212,37 
 
Impostos e Taxas     R$    1.624,25 
 
Manutenção e Reparos    R$    2.221,93 
 
Aplicações      R$     902,801 
 
 
Total. Despesas              R$ 191.570,98 
_______________________________________________________________ 

 
TOTAL RENDIMENTOS (-)  DESPESAS  R$   19.633,35 
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