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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ANO 2019 

 
 
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, 

conforme suas possibilidades e observados os preceitos éticos, incentivando, quando for 

o caso, as manifestações 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: (isolada ou cumulativamente) 

( X) De Atendimento  

(   ) De Assessoramento  

(   ) De Defesa e Garantia de Direitos  
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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 a consolidação e 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.  

Articular ações em defesa contra a negligência da criança e do adolescente. 

C) ORIGEM DOS RECURSOS:  

Em 2019 contamos com os recursos dos seguintes projetos; 

Financiamentos de Projetos (parceria/fomento) 

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

de 2019 

- CMDCA/FUNCRIA – R$ 167.99,92 – Período de execução: Março de 2019 a Fev/PMP – 

R$ 63.245,40 – Período de execução: Agosto de 2018 a Agosto de 2019  

Além dos financiamentos de projetos, contamos também com as contribuições regulares 

de associados, doações pontuais de pessoas físicas e/ou jurídicas e/ou de eventos. 

Outra possível fonte de recursos são 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 
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Salas para atendimento individualizado Sim /1 (mesma da equipe 

técnica) 

Recepção Não 

Banheiros Sim /1 

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 



 

 
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 

Datashow Sim /1 

DVD- vídeo cassete Sim /1 

Equipamento de som Sim /1 

Armários para guarda de pertences da equipe  Não 

Brinquedos e materiais pedagógicos e culturais Sim  

Filmadora Não 

Fogão Sim /1 

Geladeira/freezer Sim /2 

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 = 1 - Balança para Bebês = 1 

E) IDENTIFICAÇÃO da atividade:  

(  ) Serviços   (X ) Programas    ( X ) Projetos     ( X) 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 alguma unidade de saúde do município. 
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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. Visitas domiciliares são 

agendadas para que a assistente social verifique as condições de moradia. A partir daí é 

traçado o PAF (Plano de Ação Familiar – ver Anexo I), 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 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 possamos planejar os meios de ajudá-las 

a se reestruturarem e adquirirem autonomia ao longo do período de atendimento na 

associação. 

Distribuição de Benefícios - As famílias assistidas pelo Renovar Saúde Criança 

receberam mensalmente - durante todo o ano de 2019 - medicamentos, leites, cestas 

alimentares, kits higiene e vale transporte. Os medicamentos são fornecidos mediante 

apresentação de receita médica independente dos dias de atendimento. 

Atendimento Social – Durante o ano de 2019, a Assistente Social atendeu as 

responsáveis pelas famílias assistidas semanalmente, as quartas e sextas-feiras, antes 

das atividades agendadas para o dia. O objetivo desses atendimentos foi avaliar o 

desenvolvimento da saúde da criança, identificar necessidades primárias, a evolução da 

família, atuando em favor contra displicência com a criança e o adolescente, em-

penhando-se ao acesso da cidadania de todos os membros, articulando de forma que 

leve, informações para incentivar o respeito e eliminação a todas as formas de violência. 

Foi através desses atendimentos que as mães assistidas receberam as orientações para 

o progresso do PAF traçado para sua família. 

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

Criança estão subnutridas, com baixo peso ou apresentam algum quadro de alergia 

alimentar, o que requer o acompanhamento de uma nutricionista.  As crianças assistidas 

durante o ano de 2019 receberam o atendimento de rotina, que é realizado mensalmente 

em duas ou três vezes por semana, quando as crianças passam por uma avaliação 

antropométrica (aferição do peso e altura/comprimento) e alimentar. Nesses 

atendimentos, as mães foram orientadas quanto à alimentação adequada para seus 

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

outras importantes indicações atendimento nutricional se estendeu também aos irmãos 
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dos assistidos, sendo que as crianças em bom estado nutricional foram acompanhadas 

de três em três meses, apenas para uma reavaliação. Os leites e/ou suplementos 

alimentares prescritos pela nutricionista foram fornecidos pela associação após cada 

atendimento nutricional.  

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 e dicas rápidas 

oferecidas ao final de cada atendimento elas aprenderam sobre a qualidade dos 

alimentos, a escolher alimentos da época, como manter a qualidade nutricional do 

alimento durante a cocção, a montar um prato saudável, por meio de oficinas e 

degustação de preparações, mostrando que alimentação saudável não é sinônimo de 

alimento caro. Abordamos ainda o tema sobre higiene bucal e alimentação, oferecido por 

palestrante Drª Luciana Queiroz Moreira – Cirurgiã-dentista. 

Iniciou-se o Grupo de reeducação alimentar e qualidade de vida em parceria com a 

psicóloga voltado para mães que se encontram em obesidade. O primeiro encontro foi 

realizado no mês de dezembro. O grupo tem como objetivo reeducação alimentar, que 

visa à mudança nos hábitos alimentares, e sua relação com a comida.  

Atendimento Psicológico – Em 2019 a associação passou a dispor também de 

assistência psicológica para as famílias em atendimento. Tendo como objetivo a 

promoção de saúde mental, qualidade de vida, desenvolvimento da autonomia e 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, o setor de Psicologia utilizou-se 

como principal ferramenta o acolhimento e a escuta para trabalhar os aspectos subjetivos 

dos sujeitos. Nota-se que o apoio psicológico torna-se fundamental, visto que auxilia nos 

aspectos internos e externos dos indivíduos, cooperando de forma ampla para a 

possibilidade de transformação frente às situações de vulnerabilidade e risco social que 

os assistidos encontram-se.  

Grupos Reflexivos – Os grupos reflexivos favorecem a troca de experiências, através 

das discussões e reflexões acerca dos diversos temas levantados. Os atendimentos 

grupais são espaços que propiciam a escuta de si e do outro. Cada integrante ocupa o 

lugar de fala, ao mesmo tempo em que se coloca no lugar de escuta. Em parceria com o 

setor de nutrição, foi desenvolvido o grupo de Reeducação Alimentar e Qualidade de 

Vida, com o principal objetivo de promover saúde, através da estimulação de hábitos 

saudáveis e o favorecimento da reflexão acerca da relação de cada sujeito com o 

alimento. 

Grupos Infantis – Através dos atendimentos individuais com as mães, observaram-se 

demandas trazidas em relação aos filhos. Tais queixas, relacionadas ao comportamento 

ou preocupações quanto às situações traumáticas vividas, motivaram a realização do 



 

 
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 

grupo infantil.  Visto que a brincadeira ocupa um lugar fundamental no desenvolvimento 

infantil, o principal instrumento de trabalho usado nos encontros grupais foram as 

atividades lúdicas. O brincar possibilita a elaboração de conflitos e a expressão dos 

desejos, angústias e sofrimentos. 

Palestras Educativas – Durante o ano de 2019 foram promovidas 09 palestras, visando 

orientar os assistidos (os pais, eventualmente também comparecem) sobre temas 

importantes como autoestima, sobre como é o funcionamento do CRAS e seus benefícios 

disponibilizados, educação financeira, pais como referência para os filhos, manobras de 

emergência (primeiros socorros) e o papel da psicologia e suas contribuições para o ser 

humano e sociedade. Este processo socioeducativo busca o envolvimento e participação 

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

Oficina de Culinária – Em 2019, a associação deu continuidade às aulas da Oficina de 

Culinária implantada no ano anterior. Com o objetivo de capacitar as mães assistidas para 

trabalharem nessa área num emprego formal ou mesmo por conta própria, na 

informalidade, de modo a melhorar a renda da sua família. A primeira turma, iniciada em 

2018, concluiu os quatro módulos dessa capacitação em junho de 2019. Através de uma 

Cerimônia de Formatura, onde as assistidas puderam convidar seus familiares, 5 

alunas/mães assistidas receberam um Certificado de Conclusão do Curso. Qualificar para 

o trabalho é um dos meios encontrados pela associação para driblar a falta de 

escolaridade e a baixa empregabilidade dos nossos assistidos. 

 

E.2  NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS:   

 

NÚMERO TOTAL DE ASSISTIDOS EM 2019 

 

Famílias 

 

35 

 

Adultos (pai e mãe) 

 

51 

 

Crianças (criança atendida + irmão) 

 

 

79 

 

Total de pessoas assistidas em 2019 

 

 

130 

 

TOTAL DE ATENDIMENTOS EM 2019 

Serviço Social  Atendimentos 212 
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Promoção de palestras 05 

Bate- Papos 03 

Encaminhamentos 05 

Visitas Domiciliares 08 

Triagem 33 

Famílias atendidas 35 

Dia de atendimento 4ª e as 6ª Feira 

Nutricionista  

Consultas 253 

 
Palestras* 

 
3 

Dicas rápidas de nutrição 2 

Visita Domiciliar com foco na Nutrição 07 

Grupo de Reeducação Alimentar e 
Qualidade de Vida 

1 

Dias de atendimento 2ª, 3ª e 5ª feiras 

Psicologia  

Atendimentos Individuais 100 

Grupos Reflexivos 4 

Grupos de Reeducação Alimentar e 
Qualidade de Vida 

1 

Grupos Infantis 3 

Palestras 1 

Visitas Domiciliares 4 

Dias de atendimento 4ª e 6ª feiras 
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E.3. RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS:   

 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 

 
 
RECEITAS         
 
Doações Pessoas Físicas e Associados (*)            R$    82.900,70  
 
Doações Pessoas Jurídicas (*)              R$  104.952,69   
 
Patrocínio e Parcerias               R$   163.686,37    
 
Outras       R$    12.385,16     
 
Total Categ. Rendimentos                                       R$  363.924,92     
 

 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
DESPESAS  
 
Apoio ao Assistido  (*)      R$  101.847.69   
 
Despesas Financeiras     R$      2.953,13    
 
Despesas Operacionais     R$  122.629,92 
 
Salários e Encargos      R$  121.316,71    
 
Imobilizado      R$      4.067,19  
 
Impostos e Taxas     R$      2.703,40    
 
Total Categ. Despesas     R$  355.518,04  
 
 

 Estes valores incluem alimentos doados à associação. 
______________________________________________________________ 
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E.4: RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 

( X ) Administrativo 

( X ) Assistente Social 

( X ) Nutricionista     

( X ) Psicóloga 

( X ) Contador 

( X ) Captadora de Recursos 

( X ) Coordenadora de Projetos  

 ( 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 

E1.1. (acima) que expõe as Especificidades do serviço prestado pela associação. 

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

monitoramento e avaliação utilizadas, são 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, foram preenchendo as questões do PAF, identificando individualmente suas necessidades 

e potencialidades de modo a acompanhar a evolução da família e verificar os progressos 

alcançados.  

 

 

 

 

 

 

 


