
 
 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2019. 

 

TERMO DE FOMENTO:  Nº 285/17 

             Ano: 2019 

I – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

1. EXECUTORA: 
 

ADAM- Associação dos Diabéticos de Americana 

2. ENDEREÇO: 
 

Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria 

2.1. BAIRRO: 
 

Vila Santa Maria 

2.2. MUNICÍPIO: 
 

Americana 

3. MANTENEDORA: 
 

ADAM  - Associação dos Diabéticos de Americana 

4. TIPO DE PROTEÇÃO: 
 

Assistência, educação e orientação à portadores de diabetes 

5. PÚBLICO ALVO: Pessoas com diabetes e familiares 

6. PROBLEMA SOCIAL: 
Falta de assistência e programas de educação e orientação às 

pessoas com diabetes do município, podendo com isso provocar 

várias complicações decorrentes do mau controle da doença. 

7. TERRITÓRIO DE    
    ABRANGÊNCIA: 

 

Todo município e região 

 

                                                          
                                                RECURSOS HUMANOS 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL: 
 

 01 –  

NÍVEL MÉDIO: 
 

01 – Coach motivacional – Thiago Nunes 

NÍVEL SUPERIOR 07 

FORMAÇÃO NOME CARGA HORÁRIA 

Serviço Social: 
Josane Bosso da Costa 

 

38 hs semanais 

 

Psicologia: 
 

Rosiléa Mendes Rodrigues 

 

20 hs semanais 

Nutrição: 
 

Denise Bonesso Carvalho 

 

20 hs.semanais 



FORMAÇÃO NOME ÁREA C.H. 

Ciências Biológicas: 

 

- André Augusto Vicente 

 

 

- Aparecida Luiza Lopes 

 

 

 

Fisioterapia 

 

 

Enfermeira 

 

 

 

10 hs 

mensais  

 

20 hs 

semanais 

 

PÓS - GRADUAÇÃO:  

ESTAGIÁRIOS: 
 

 

MONITORES:  

II – AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Dados quantitativos/ nº de atendidos: (colocar número total) 

Projeto: Assistência, educação e orientação para controle do diabetes  

 

Oficinas/Serviço: 

(descrição da atividade) 

Atendimentos individuais nas áreas de serviço 

social, educação em diabetes, psicologia, nutrição, 

enfermagem, fisioterapia  

Objetivo: Atenção integral às pessoas com diabetes e mostrar 

que é possível viver com saúde e em sociedade 

mesmo tendo diabetes. 

Atividades realizadas no mês: Atendimentos diários em todas as áreas 

Período - carga horária: 40 horas semanais 

Nº Turmas: 05  

Nº Atendidos ano anterior: 1459 

Desligamentos:   01 

Matrículas:   37 

Retorno: Semanais 

Atendidos no ano: 191 

 

 



 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO: 

 

 

Ação 

 

Instrumento Utilizado 

 

Indicador 

 
Oficinas/Serviços: 
 
 
 
 

 
Reuniões técnicas 

 
Freqüência dos associados 

  

 

                           

 

 

 

 

 

Resultados Alcançados 

 
De um modo geral a maioria dos usuários apresenta melhora em seu quadro, depois 
que começam a aceitar a doença e seguir as orientações e conselhos de nossos 
profissionais. 
 

 

 Dificultadores da Ação 

 
A aceitação da doença, a mudança de hábitos e a falta de adesão ao tratamento. 
 
 

 

Superação das dificuldades 

 
Com os atendimentos individuais e a convivência, alguns conseguem mais facilmente 
obter melhora em seu quadro que outros.  
 
 



 

 

Socioeducativo: 

(descrição da atividade) 

Grupos de apoio e educativos – 3 reuniões 

semanais, realizadas sempre sob a coordenação de 

um dos técnicos, que dentro de sua área, 

desenvolve um tema que será trabalhado com as 

pessoas com diabetes e seus familiares. 

Grupos terapêuticos (Psicologia) – 1 reunião 

semanal. 

Grupo de reeducação alimentar (Nutrição) – 1 

reunião semanal. 

Objetivo: Convivência e troca de experiências, orientações 

para viver bem, mesmo tendo diabetes 

Atividades realizadas no ano:   60 reuniões 

Período - carga horária: Grupo de apoio e educativo: 

2ª feira das 19:30hs às 21:00hs; 

5ª feira das 13:30hs às 15:00hs e das 19:30hs às 

21:00hs. 

Grupo de reed. Alimentar: 

3ª feira das 13:30 hs às 15:30 hs. 

Nº Turmas: 05 

Nº Atendidos ano anterior: 1459 

Desligamentos:   01 

Matrículas:  37 

Retorno: semanal 

Atendidos no ano:  191 

 

 

 



 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO: 

 

 

Ação 

 

Instrumento Utilizado 

 

Indicador 

 
Socioeducativo: 
 
 
 

 
Técnicos e 
voluntários 

 
Procura pelos associados com 

outras necessidades 
associadas ao diabetes. 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Alcançados 

 
De um modo geral a maioria dos usuários apresenta melhora em seu quadro, depois 
que começam a seguir as orientações e conselhos dos profissionais. 
 
 

 

 Dificultadores da Ação 

 
Depois de freqüentarem por um período das atividades, acham que já sabem tudo e 
deixam de participar das reuniões e dos atendimentos. 
 
Ou a procura é só por determinado profissional e não pelo trabalho da equipe. 

 

Superação das dificuldades 

 
Deixamos as pessoas à vontade para quando necessitar nos procurarem novamente. 
 
 



 

 

Atividades Complementares: 

(descrição da atividade) 

Controle glicêmico e de pressão, diariamente 

Controle glicêmico e de PA 

Atendimentos individuais em todas as áreas 

 

Objetivo: 

Fazer o controle do diabetes e avaliar até onde o 

usuário entende e segue o que lhe é informado. 

Com profissionais nas áreas de nutrição, 

psicologia, serviço social, enfermagem e 

fisioterapia, às pessoas que têm necessidade de 

um acompanhamento individualizado. 

Atividades realizadas: Diariamente 

2 vezes na semana 

Semanal 

Período - carga horária: - Manhã das 08:00hs às 11:00hs. 

- 3ª feira das 13:30hs às 14:30hs e 

 5ª feira das 15:00hs às 16:00hs 

- Através de agendamento  

Nº Turmas: Os mesmos usuários participam das várias 

atividades oferecidas. 

Nº Atendidos ano anterior: 1459 

Desligamentos:   01 

Matrículas:   37 

Retorno: semanal 

Atendidos no ano: 1496 

 

 

 



 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO: 

 

Ação 

 

Instrumento Utilizado 

 

Indicador 

 
Atividades Complementares 
 
 
 
 

 
Caixa de sugestões 

 

Pesquisa com os 
usuários 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Resultados Alcançados 

 
1ª - Satisfação por ter conseguido alcançar níveis glicêmicos mais baixos. 
 
2ª – Bem estar, por se sentirem bem e estar num local com outras pessoas na mesma 
condição que a sua. 
 
 

 

 Dificultadores da Ação 

 
Adesão de todos, frequentam por um período, depois “acham” que já conseguem fazer o 
tratamento sozinhos e não vêm mais. 
 
 

 

Superação das dificuldades 

 
Convites e persuasão para que veja que é necessário se cuidar e conviver com outros na 
mesma condição que a sua. 
 
 



 

 

Reunião de Equipe Técnica: 

(descrição da atividade) 

 

 

Objetivo: Avaliação dos resultados obtidos 

Atividades realizadas no mês: 1 vez ao mês 

Período - carga horária: Manhã – 2 horas 

 

Contato e Apropriação da Rede de Serviços (CRAS, CREAS, Saúde, Educação, 

Entidades (proteção básica e especial), Conselhos, etc. 

Apontar o número de contatos dos técnicos com a Rede Intersetorial do Município 

(x)  CRAS (territórios)____________________________________________ 

Objetivo: Acompanhamento familiar e suporte que possibilitem a freqüência do 

portador a ADAM  

() CREAS _____________________________________________________ 

Objetivo:___________________________________________________________ 

() Poder Judiciário  (       ) promotor   (       ) juiz    (       ) equipe forense 

Objetivo:___________________________________________________________ 

(x) Área  da Saúde  (    x   ) CAPS   (     x  ) UBS  (    x   ) Hospital 

Objetivo: Suporte de profissionais especialistas em áreas específicas 

()     Área da Habitação  

Objetivo:________________________________________________________________ 

()     Área de Esporte   

Objetivo:________________________________________________________________ 

() Cultura e Lazer 

Objetivo: ________________________________________________________________ 

() Entidades Sociais do 3º Setor ________________________________________ 

Objetivo:_________________________________________________________________ 

()     Empresas privadas ________________________________________________ 

Objetivo:_________________________________________________________________ 

() Profissionais liberais (médicos, dentistas, psicólogos)  

Objetivo:_________________________________________________________________ 

(x) Faculdades (Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Educação Física outras )  



 

 

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
ITENS DE DESPESA Municipal Estadual Federal CMDCA Próprio 

RH 

 

151.542,73     

Manutenção 

 

   

23.100,85                      

    

 

 

 

 

Americana, 04 de fevereiro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Goreti Cavinato Favaretto                  Josane Bosso da Costa                     

              Presidente                                         Assist. Social/Enc.administ. 

                                                                                                             
 

 

OBSERVAÇÕES 

 


