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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ANO 2018 
 

 

 

SUMÁRIO 
 

A) FINALIDADES  ESTATUTÁRIAS  

A.1: Apresentação Institucional (de acordo com o Estatuto): 

I - Dar assistência à criança e ao adolescente logo após a alta hospitalar, estendendo este apoio 

às respectivas famílias; 

II - Colaborar com equipes multiprofissionais do Hospital Alcides Carneiro, procurando identificar 

os problemas que hajam motivado a hospitalização da criança e do adolescente, conscientizando 

os pais ou responsáveis da necessidade de resolvê-los; 

III - Assistir as famílias nas soluções dos problemas mencionados no item II, esclarecido que a 

assistência que for dada terá caráter supletivo e transitório e será prestada dentro dos limites de 

recurso e possibilidades da ARSC; 

IV - Conscientizar a família e/ou responsável pela criança ou adolescente assistido, para que 

adotem medidas e decisões necessárias à solução dos problemas familiares, em contrapartida à 

ajuda recebida; 

V - Procurar transformar os beneficiários recuperados em colaboradores a ARSC, segundo suas 

possibilidades e observados os preceitos éticos, incentivando, quando for o caso, as mani-

festações de ordem cultural e seus respectivos criadores, visando a sua difusão; 

VI - Desenvolver ações de qualificação profissional, com o objetivo de integrar o assistido e/ou 

família no mercado de trabalho; 

VII - Emprestar apoio às Instituições da Sociedade Civil, especialmente às direções hospitalares, 

bem como às suas congêneres, no sentido de aprimorar a assistência às crianças e aos 

adolescentes; 

VIII – Apoiar e exigir o cumprimento do ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

A.2: Entidades ou Organização de Assistência Social:  

( X ) De Atendimento  

(    ) De Assessoramento  

(    ) De Defesa e Garantia de Direitos  
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B) OBJETIVOS:  

B.1. OBJETIVO GERAL 

Prestar assistência a famílias de baixa renda cujos filhos passaram por um período de internação 

hospitalar e disponibilizar meios que promovam a melhoria da qualidade de vida dessas suas 

famílias, contribuindo para o resgate da cidadania e inclusão social. 

B.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Garantir a plena recuperação da saúde das crianças e adolescentes pós-alta hospitalar, visando 

reduzir os casos de reinternação.  

C) ORIGEM  DOS  RECURSOS :  

Contribuições regulares (mensais ou trimestrais) de associados, doações pontuais de pessoas 

físicas e/ou jurídicas, renda de bazares e/ou eventos e financiamentos de projetos. 

Financiamentos de Projetos (parceria/fomento) 

- CMDCA/FUNCRIA – R$ 106.028,80 – Período de execução: Março a Dezembro de 2018 

- CMDCA/FUNCRIA – R$ 100.000,00 – Período de execução: Setembro de 2018 a Julho de 2019 

- SAS/PMP – R$ 54.996,00 – Período de execução: Agosto de 2017 a Agosto de 2018   

- SAS/PMP – R$ 63.245,40 – Período de execução: Agosto de 2018 a Agosto de 2019  

Outra importante fonte de recursos foram as doações de alimentos decorrentes do pagamento de 

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

Janeiro.  

D) INFRA-ESTRUTURA – FÍSICA:  

 

RECURSOS QUANTIDADE 

Sala exclusiva de administração Sim /1 

Sala exclusiva para coordenadores / reuniões Sim /1 

Sala exclusiva para equipe técnica Sim /1 

Salas para atendimento em grupo Sim /1 

Salas para atendimento individualizado Sim /1 (mesma da equipe técnica) 

Recepção Não 

Banheiros Sim /1 
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Copa/cozinha Sim /1 

Biblioteca Não 

Brinquedoteca Não 

Jardim/ parque/Pátio Pátio / 1 

Almoxarifado Sim /1 

Quadra de esporte Não 

Quartos coletivos Não 

Quartos individuais Não 

Refeitório Não 

Enfermaria Não 

Lavanderia Não 

Espaço para animais de estimação Não 

Sala de repouso Não 

Televisão Sim /1 

Telefone Sim /1 

Mobiliários (armários, cadeiras, mesas, e outros) Sim  

Veículos para transporte de usuários e equipe. Não 

Computadores Sim/4 

Datashow Sim /1 

DVD - vídeo cassete Sim /1 

Equipamento de som Sim /1 

Armários para guarda de pertences da equipe  Não 
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Brinquedos e materiais pedagógicos e culturais Sim 

Filmadora Não 

Fogão Sim /1 

Geladeira/freezer Sim /1 

Impressora Sim /2 

Maquina Copiadora Não 

Máquina de lavar roupa Não 

Maquina fotográfica Sim /1 

Materiais esportivos Não 

Micro-ondas Sim /1 

Acervo bibliográfico Não 

OUTROS:  

Ventiladores = 4; Balança Digital e  Balança para bebês  1. 

E) IDENTIFICAÇÃO da atividade:  

Serviços  (X),  Programas  (X ),  Projetos (X) e Benefícios sócio assistenciais  

E.1. PÚBLICO ALVO:  

Crianças e adolescentes oriundas de famílias de baixa renda que passaram por um período de 

internação no Hospital Alcides Carneiro ou que sofrem de doenças crônicas e/ou recorrentes 

encaminhadas por PSF (Postos de Saúde da Família).  

E.1.1. ESPECIFICIDADES :   

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

Carneiro, as mães (ou responsável pela família) são entrevistadas pela assistente social para 

averiguação de alguns indicadores sociais, como renda familiar, condições de saúde, nível de 

escolaridade, documentação, entre outros. A partir daí, seguindo a metodologia adotada pela 

associação, é traçado o PAF (Plano de Ação Familiar – ver Anexo I). Através do PAF, é possível 

prestar a assistência adequada às necessidades específicas de cada família e estabelecer as 

metas a serem atingidas nas seguintes áreas: Saúde, Moradia, Cidadania, Renda e Educação. 
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O PAF é elaborado através do preenchimento de um complexo Banco de Dados por profissionais 

da equipe em parceria com cada família, identificando individualmente, as suas necessidades e 

potencialidades para que a equipe do Renovar possa planejar meios de ajudá-las a se 

reestruturarem e adquirirem autonomia ao longo do período de atendimento na associação. Nesse 

sentido, foram realizadas visitas domiciliares para que a assistente social pudesse atestar as 

condições de moradia, que muitas vezes são a razão da doença da criança.  

Distribuição de Benefícios - As famílias assistidas pelo Renovar Saúde Criança receberam 

mensalmente - durante todo o ano de 2018 - medicamentos, leites, cestas alimentares, kits de 

higiene e vale transporte. Os medicamentos são fornecidos mediante a apresentação de receita 

médica independente dos dias de atendimento.  

Atendimento com Assistente Social – A Assistente Social atendeu regularmente a cada  

responsável pelas famílias assistidas, sempre antes das atividades agendadas para o dia. O 

objetivo desse atendimento foi avaliar o desenvolvimento da saúde das crianças, identificar 

necessidades primárias e a evolução de cada uma das famílias em atendimento. Nesses 

atendimentos, as mães receberam as orientações para o progresso do PAF traçado para suas 

famílias. 

Atendimento Nutricional – A maioria das crianças encaminhadas para ao Renovar são sub-

nutridas ou com baixo peso, necessitando acompanhamento de uma nutricionista. As crianças 

assistidas durante o ano de 2018 receberam o atendimento de rotina, sendo mensalmente 

pesadas e medidas e suas mães foram orientadas quanto à alimentação adequada, quais os 

melhores alimentos e quantidades que devem ser oferecidas, dentre outras importantes 

indicações. Esse atendimento se estendeu também aos irmãos dos assistidos, sendo que as 

crianças em boas condições deveriam retornar apenas trimestralmente para uma reavaliação de 

seu estado nutricional até que sua família tenha alta. 

Atividades educativas também foram desenvolvidas pela nutricionista, visando passar para as 

mães conceitos de nutrição e enfatizar a importância de uma alimentação saudável para 

manutenção da saúde. Através de pequenas palestras elas aprenderam sobre a qualidade dos 

alimentos, a escolher os mais adequados e meios de aproveitamento total que resultem em 

economia com gastos na alimentação. Os leites e/ou suplementos alimentares prescritos pela 

nutricionista foram fornecidos pela associação após cada atendimento nutricional. 

Palestras Educativas – Palestras e debates foram periodicamente promovidos ao longo do ano, 

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. Esse processo socioeducativo teve como objetivo fomentar a participação e envolvimento 

do grupo, contribuindo para a formação de uma consciência crítica.  

Grupos de Acolhimento – Foram propostas diversas dinâmicas de grupo que consistiam 

basicamente em conversas com as mães, intermediadas pelas profissionais da equipe que 
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abordavam e discutiam questões cotidianas. A proposta dessas conversas foi despertar a 

consciência de cidadania e autoestima para que as assistidas se sentissem capazes de promover 

seu auto-sustento e a buscar  alternativas de mudanças para melhorar suas vidas.  

Oficina de Culinária – Em 2018 foi implantada uma Oficina de Culinária com o objetivo de 

oferecer uma capacitação profissional para as mães interessadas em trabalhar nessa área ou 

melhorar a renda da sua família ainda que seja trabalhando em sua casa, por conta própria. Essa 

foi a melhor opção encontrada para driblar a falta de escolaridade, um dos fatores impedi- 

tivos da associação para encaminhar os nossos assistidos a um curso regular de ensino.  

Em principio oito mães assistidas ingressaram nas aulas oferecidas uma vez por semana durante 

4 horas na sede do Renovar. Mas ao longo do ano, duas alunas precisaram abandonar as aulas; 

uma por incompatibilidade de horário, tendo em vista que arranjou um emprego formal e a outra 

porque não tem com quem deixar os filhos. 

 

 

E.2  NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS:   

 

NÚMERO TOTAL DE ASSISTIDOS EM 2018 

 

Famílias 

 

23 

 

Adultos (pai e mãe) 

 

35 

 

Crianças (criança atendida + irmão) 

 

 

57 

 

Total de pessoas assistidas em 2017 

 

 

92 

 

TOTAL DE ATENDIMENTOS EM 2018 

Serviço Social 

Atendimentos 98 

Promoção de palestras* 02 

Encaminhamentos  0 

Visitas Domiciliares 16 

Triagem 10 

Famílias atendidas 23 

Dia de atendimento 
4ª Feira e, 

eventualmente, as 6ª 
Feiras 
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Nutricionista 

Consultas 165 

 
Palestras** 

 
duas 

Dias de atendimento 3ª e 5ª feiras 

 

*Temas das palestras: 

- Para que serve o conselho Tutelar? 

**Temas das palestras: 

- Arroz com feijão – Uma dupla perfeita! 

 

E.3. RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS:   

 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 

 
 
RECEITAS         
 
Doações Pessoas Físicas e Associados (*)            R$    111.142,64 
 
Doações Pessoas Jurídicas (*)              R$      104.629,73 
 
Patrocínio e Parcerias               R$      106.028,80 
 
Outras       R$          8.044,00 
 
Total Categ. Rendimentos                                       R$       329.845,17 
 

 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
DESPESAS  
 
Apoio ao Assistido (*)      R$    61.953,17 
 
Despesas Financeiras     R$    2.665,83 
 
Despesas Operacionais     R$     163.909,92 
 
Imobilizado      R$   18.012,41 
 
Impostos e Taxas     R$          2.152,02      
 
Total Categ. Despesas     R$      260.177,99  
 
 

       *Estes valores incluem alimentos doados à associação. 
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______________________________________________________________ 

 

E.4: RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 

( X ) Administrativo 

( X ) Assistente Social 

( X ) Nutricionista     

( X ) Contador 

( X ) Captadora de Recursos 

( X ) Coordenadora de Projetos  

( X ) Assessora de Imprensa/Marketing 

( X ) Instrutora de Culinária 

 

E.5) ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

O atendimento da associação abrange uma população em torno de 400.000 habitantes, entre 

residentes em Petrópolis e municípios circunvizinhos, tendo em vista que são crianças/famílias 

atendidas no Hospital Alcides Carneiro, o único hospital público na região a possuir uma UTI 

Neonatal. 

E.6) DEMONSTRAÇÃO DA FORMA COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL FOMENTOU INCENTIVOU, QUALIFICOU A PARTICIPAÇÃO DOS 

USUÁRIOS E/OU ESTRATÉGIAS UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DE SUAS 

ATIVIDADES, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 

A forma como o Renovar fomentou e incentivou a participação das usuárias foi descrita no Item 

 E- 1.1. (acima) que expõe as Especificidades do serviço prestado pela Associação. 

Quanto à qualificação da participação das assistidas, assim como as estratégias de 

monitoramento e avaliação utilizadas, questões observadas e acompanhadas regularmente 

através do PAF (Plano de Ação Familiar),  um conjunto de ações com metas e prazos de 

execução que é a base da nossa metodologia e atua em cinco áreas fundamentais para o 

processo de inclusão social pretendido. São elas: saúde, moradia, cidadania, renda e educação. 

Ao longo do ano, durante os atendimentos, os profissionais da equipe em parceria com cada 

família,  vão preenchendo as questões do PAF, identificando individualmente as necessidades e 

potencialidades de cada um, de modo a acompanhar a evolução da família e verificar os 

progressos alcançados.  

 

 

 

 


