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Apresentação
Este primeiro Relatório Anual do Programa
Saúde e Alegria (PSA) é resultado do crescimento perene da iniciativa ao longo de seus
12 anos de dedicação à promoção da saúde
e qualidade de vida do público infantil.
O documento visa prestar contas das ações
desenvolvidas e divulgar os importantes
parceiros e doadores, sem os quais o atendimento às crianças em situação de vulnerabilidade social não seria possível.
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Conheça um pouco mais sobre o PSA e saiba
como contribuir com um futuro mais justo,
igualitário e repleto de saúde!
Mais informações sobre este Relatório e
os serviços prestados pelo PSA podem
ser solicitadas pelo endereço eletrônico
psa@hdaa.org.br.
Boa leitura!

Princípios Organizacionais
da Abensena
Missão
Promover a saúde de forma
humanizada com profissionais
qualificados e tecnologia atualizada,
praticando filantropia e buscando
excelência no atendimento.

Visão

Valores
Qualidade
Ética
Sustentabilidade
Investimento na qualidade
profissional dos colaboradores e
na tecnologia utilizada
Compromisso com a filantropia

Objetivo do PSA
Atender crianças de forma gratuita e
multidisciplinar, em especial na área
de saúde preventiva, fortalecendo o
núcleo familiar e dando continuidade
ao sonho dos fundadores.
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Ser reconhecida pela qualidade de
seus serviços e pelo tratamento
humanizado que oferece.

Mensagem da
Diretora-Geral
Caros Amigos,
Com a graça de Deus e a proteção de Nossa
Senhora de Nazaré, findamos o ano de 2015
no Programa Saúde e Alegria com excelentes
resultados, praticamente em todos os setores
e, de modo especial, no que diz respeito aos
atendimentos realizados.
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A existência deste Programa, que atende bem
e de forma absolutamente gratuita a crianças
de zero a doze anos, de famílias de baixa renda,
é, para nós do Hospital Dom Antonio de Alvarenga, motivo de grande satisfação.
Por isso, o presente Relatório merece leitura
atenta. O desempenho da ação no período
certamente decorre do interesse, do entusiasmo e da alegria de todos os profissionais
da saúde e de quantos no Programa labutam,
confirmando o axioma de Aristóteles: “O prazer
no trabalho aperfeiçoa a obra”.
Temos muitos motivos para crer que vamos
continuar nesse ritmo de progresso em todos
os aspectos, para o bem daqueles que nos
procuram e para orgulho desta Instituição, que
está chegando aos seus 85 anos com a credibilidade que, desde o seu início, conquistou com
a população em geral, especialmente os que
residem no Ipiranga e seus arredores.
Congratulo-me com todos os que, para tanto,
deram sua contribuição.
Maria Gabriela Franceschini Vaz de Almeida
Diretora-Geral do Hospital Dom Antonio de
Alvarenga

Mensagem da
Coordenadora
acessível, possibilitando à população uma mudança de qualidade de vida. Nessa nova realidade,
pudemos identificar uma melhora significativa
na saúde infantil.

Após triagem e orientações da assistente social,
as crianças são avaliadas por pediatras clínicos
gerais e, em seguida, se detectada alguma comorbidade, o pequeno paciente é encaminhado para
subespecialidades da pediatria e, se necessário,
para avaliação de psicólogos, psicopedagogos,
fonoaudiólogos e, em breve, dentistas.

O principal foco do Programa é a puericultura
e, nesses 12 anos de existência, não poupamos
esforços para transformar a vida de nossos pequenos brasileiros. A saúde, parte fundamental de
um crescimento sadio, é nosso principal objetivo.
Crianças saudáveis tornam-se adultos saudáveis.

Ao fim de 2015, realizamos 7.783 atendimentos
e 6.299 exames laboratoriais e de imagem. Com
a ampliação da clínica, contaremos com novas
especialidades, como de atividades odontológicas.
Nossa perspectiva é de aumentarmos em 40%
nossa capacidade de atendimento já em 2016,
contribuindo com um novo futuro para nossas
crianças.

Hoje o perfil do paciente pediátrico mudou muito,
mesmo na população mais carente. As campanhas
de vacinação são mais abrangentes e o acesso à
alimentação e aos cuidados básicos tornou-se mais

Mônica Ceron Sessa
Coordenadora de Projetos Sociais do Hospital Dom
Antonio de Alvarenga
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O ano de 2015 foi marcante para nós. Por meio
da Abensena, que disponibilizou dois sobrados,
ganhamos uma sede própria e espaçosa com oito
maravilhosos consultórios, incluindo um odontológico, uma brinquedoteca e todas as dependências que uma boa clínica necessita. Por meio de
parceria com o Rotary Ipiranga, fomos também
contemplados com a aprovação de projeto de
compra dos equipamentos necessários para que o
Programa Saúde e Alegria atenda cada dia melhor
nossas crianças.

O nosso papel hoje é o acompanhamento pediátrico das crianças, a manutenção de sua saúde
e a atenção voltada como um todo para esse
pequeno ser em formação. Não tratamos somente
males físicos que possam surgir, como alergias e
gripes de inverno, mas avaliamos a criança na sua
totalidade, levando também em conta o aspecto
emocional e seu relacionamento no contexto
familiar, educacional e psíquico. Para alcançar tal
finalidade, a equipe se reúne mensalmente para
discussão de casos em conjunto com coordenadores, orientadores e membros de equipes de saúde
e ensino da região do Ipiranga. Assim, traçamos
um tratamento único e conciso para a criança.

História do Programa
Saúde e Alegria
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A primeira “semente” do Programa Saúde e
Alegria foi plantada nos anos 1930, quando
Maria Carmelita Vicente de Azevedo Barboza
de Oliveira ensinava catecismo na Paróquia São
José do Ipiranga e acompanhava, com tristeza,
a mortalidade infantil da época. Nascia assim
em Maria Carmelita o sonho de cuidar da saúde das crianças. Ela buscou parcerias e, com o
auxílio da amiga Dulce Barbosa de Almeida e o
total apoio do pediatra Dr. Augusto Gomes de
Mattos, tiveram início atendimentos gratuitos
ao público infantil em uma garagem e em salas
emprestadas por entidades.
Com o aumento do número de crianças que
buscavam auxílio e da complexidade dos
atendimentos, o sonho cresceu e com ele a
necessidade da construção de um Hospital. O
pai de Maria Carmelita doa um terreno para
esse propósito e, com o auxílio de muitos, é
inaugurado em 1944 o Hospital Dom Antonio
de Alvarenga (HDAA), mais conhecido à época
como Clínica Infantil do Ipiranga.
Com a entrada em vigor do novo Código Civil
Brasileiro, promulgado em 10/01/2002 e prazo
para adequação de todas as Instituições do
País à lei 10.406/02 até 11 de janeiro de 2004,
foi necessário fazer adaptações no Estatuto
do Hospital. Em 11/08/2003, por consenso, foi
escolhida uma comissão para estudar as modificações necessárias, sendo a primeira alteração a
mudança de nome para Associação Beneficente
Nossa Senhora de Nazaré (Abensena).
Também em 2003 foi lançado, pelo então presidente da Abensena, Dr. João Luis Buarque de
Gusmão, o Projeto Saúde e Alegria. Idealizado e
elaborado por Gusmão, o Projeto consistia em

um ambulatório gratuito de pediatria e puericultura, no qual eram atendidos os alunos das
diversas entidades da Fundação Nossa Senhora
Auxiliadora do Ipiranga (Funsai), assim como os
irmãos dos estudantes na faixa de 0 a 12 anos.
Inicialmente o Projeto funcionava de 2ª a 6ª
feira, das 12h às 17h, com consultas agendadas
por telefone, mas em pouco tempo adaptações
foram necessárias para o atendimento de um
número maior de crianças. Por meio de contribuição financeira da Funsai, o projeto passou
então a funcionar no mesmo espaço do HDAA.
Em 2004, foram inseridas no Projeto crianças
de 0 a 12 anos moradoras do Ipiranga e seus
arredores. O horário de atendimento também
foi estendido para o período matutino e, ao

fim do ano de 2004, a ação já somava 2.713
consultas em pediatria e outras especialidades.
No ano seguinte, em 2005, as crianças passaram
a contar também com serviço de otorrinolaringologia. Já em 2006, o rol de especialidades foi
novamente ampliado, com atendimentos nas
áreas de fonoaudiologia e psicologia. Houve
então o consequente aumento das consultas
oferecidas em quatro consultórios do HDAA
destinados especificamente ao Projeto Saúde
e Alegria. Adicionalmente, as crianças eram
atendidas em regime de gratuidade no Pronto
Socorro Infantil e, caso necessário, passavam
por internação no Hospital.

“

Ela ficou mais companheira,
está aceitando melhor as
ordens sem fazer birra e
emburrar.”

Silene de Santana Braga Serafini, mãe
de Mariane de Santana Braga Serafini,
atendida pelo PSA nas áreas de pediatria e
fonoaudiologia.

O Projeto crescia cada vez mais e a inclusão de
novas especialidades era latente, a exemplo
de odontologia e oftalmologia. Para isso, era
necessário que os atendimentos passassem a
ser realizados em um local mais apropriado,
amplo e organizado. Assim, em 2011 foram
reforçados os elos do Projeto Saúde e Alegria
com as entidades mais representativas do
Ipiranga: Associação Comercial – Distrital
Ipiranga, Rotary Clube e Lions Clube do Ipiranga. Também foram formadas parcerias
empresariais, por meio das quais foi lançada a
Campanha da Nota Fiscal Paulista e realizados
eventos diversos com o objetivo de arrecadar
recursos e divulgar a iniciativa.
Em 2012, em atendimento a uma solicitação
do Sistema Único de Saúde (SUS), o Projeto
ganhou a denominação de Programa Saúde
e Alegria (PSA). Também foi realocado em
uma área maior, que continha recepção, sete
consultórios e uma pequena brinquedoteca.
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Em 2008, com atendimentos em pediatria,
otorrinolaringologia, cirurgia infantil, psicologia
e fonoaudiologia, o Projeto beneficiou 6.855
crianças. Sempre em busca de ofertar um serviço multidisciplinar e completo, em 2009 a ação
passou a contar com outras especialidades: alergia, cardiopediatria, nutrição e psicopedagogia.
O ano foi de grandes conquistas: por meio do
atendimento de puericultura houve redução
dos casos de anemia ferropriva, comuns no
público infantil. Ao fim do período, o número
de atendimentos por meio do Projeto chegou a
8.361, em nove especialidades e com a atuação
de 15 profissionais.

A partir de 2010, novas especialidades passaram a ser ofertadas: neuropediatria e endocrinopediatria. No ano, o número de atendimentos somou 10.763, incluindo os realizados no
Pronto-Socorro Infantil.
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O ano foi marcado ainda pelo importante apoio
da Associação Pureza: Associação de Mães e
Amigas da Criança Carente, que cuidou da
decoração da sala de espera do PSA e cujas
voluntárias passaram a brincar e entreter as
crianças. Ainda no exercício, o valor recolhido
por meio das Notas Fiscais Paulista começava
a ser mais significativo – alcança o valor de R$
40.193,00 ao fim do exercício – e eventos, como
o “1º Happy Hour do Bem”, foram promovidos
em prol do PSA.
Em 2013 é formada uma biblioteca, com o
sistema de “leva e traz”, para proporcionar e
inculcar o hábito da leitura no público infantil. O
Programa Saúde e Alegria passa ainda por mais
uma reestruturação, com o estabelecimento
de critérios mais claros durante a triagem das
crianças, para que os atendimentos fossem
prestados àquelas em real situação de vulnerabilidade social. A mudança possibilitou novas
parcerias, por meio das quais crianças do PSA e

das seguintes instituições eram atendidas em várias áreas ofertadas por cada entidade: Centro de
Recursos em Deficiência Múltipla, Surdocegueira
e Deficiência Visual (Adefav); Associação de Pais
e Amigos de Pessoas com Deficiência (Apade);
Associação Pureza: Associação de Mães e Amigas
da Criança Carente; Comunidade Assistencial
Rainha dos Apóstolos; Centro de Referência em
Educação Irmã Ângela (Creia); Fundação Nossa
Senhora Auxiliadora do Ipiranga (Funsai); Instituto Baccarelli; Instituto Theodoro Ratisbonne;
Movimento Assistência Encarcerados Estado de
São Paulo (Maesp); Obra Social Dona Júlia Billiart;
Projeto Crescer e Projeto Quixote – Unifesp.
Em 2014, os atendimentos em todas as especialidades passam a ser protocolados e os relatórios
dos serviços e dos testes aplicados são padronizados, o que facilita o entendimento de cada
profissional que atende as crianças. Também
são realizadas reuniões mensais para a troca
de informações de cada caso clínico, de modo
a permitir um tratamento completo. O ano é
marcado ainda pelo início da constituição de
uma sede própria para o PSA, com o objetivo
de aumentar o número de atendimentos e
aprimorar ainda mais o relacionamento com as
crianças e suas famílias.
Em 2015, o PSA deixa o espaço físico do HDAA
e ganha uma nova e exclusiva sede, em dois
sobrados cedidos pela Abensena e reformados
com aporte da Instituição e outros doadores.
Unidos, eles contam com oito consultórios, uma
grande sala de espera e brinquedoteca decorada
pela parceira Associação Pureza.

Mensagem do pediatra
Dr. Jayme Murahovschi
A Clínica Infantil do Ipiranga (CII), criada como
uma entidade filantrópica, no melhor sentido da
palavra, iniciou suas atividades em 02/01/1932
como um ambulatório para seguimento e proteção do crescimento e desenvolvimento de crianças pobres do bairro do Ipiranga e adjacências.
Simultaneamente eram tratadas as doenças e,
na década de 1960, eu ficava impressionado com
o efeito extraordinário que fazia o tratamento
dos vermes intestinais associado com ferro para
corrigir a anemia. Concomitantemente se fazia
puericultura realista e que incluía a distribuição
de leite preparado no lactário.

Os tempos continuaram mudando, e a CII tornouse um nome fantasia incrustado na Associação
Beneficente Nossa Senhora de Nazaré (Abensena).
Isso se explica porque se na década de 1930 a
mortalidade infantil era muito alta, a desnutrição
grave era frequente e a longevidade baixa. O
Brasil melhorou (não tanto quanto desejaríamos)
a ponto de a mortalidade infantil cair muito e a
longevidade (vida longa) estar garantida. Estimase que a geração de crianças que está nascendo
hoje vai viver até os 100 anos.
Então é ainda necessária uma puericultura dirigida para a medicina preventiva? Sim, pois a
longevidade está garantida, mas a qualidade de
vida, não. Existem doenças como arteriosclerose,
hipertensão e obesidade, que fazem decair essa
qualidade.
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Só vários anos depois foi criado o serviço de
emergência para tratamento imediato de doenças
agudas e encaminhamento para o ambulatório.
Em seguida, houve a criação do serviço pré-natal,
antecedendo a existência da maternidade e do
Hospital Dom Antonio Alvarenga para internações
hospitalares.
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Acontece que muitas dessas doenças têm base
genética e como se diz por aí “a genética determina o destino e contra a genética nada se pode
fazer”. Isso foi no século XX, porque o século
XXI está sendo o século da epigenética, isso é, a
influência do ambiente sobre a genética. Por ambiente entende-se tudo que envolve o organismo,
incluindo o ambiente psicossocial e o estilo de
vida – alimentação, atividade física, educação – e
até problemas com os quais a criança nasceu e os
que foram adquiridos no começo da vida. E se a
genética é irreversível, na prática o funcionamento dos genes pode ser modificado e corrigido.

E de maneira avançada, a Abensena resgata suas
origens eternas na Clínica Infantil do Ipiranga ao
criar seu programa com o sugestivo nome Saúde
e Alegria.

E com isso conseguiremos proporcionar uma vida
não só longa, mas saudável, digna de ser vivida.

Jayme Murahovschi*
Professor livre-docente de Pediatria Clínica, Titular
da Academia Brasileira de Pediatria, Pediatra Geral
convicto e atuante, eternamente ligado à CII

E aí surge a nova puericultura.

Modernização e atualização mantendo o mesmo
espírito.
Continuidade com renovação.
Maria Carmelita, Dr. Mattos, Dra. Zacchi e, modestamente, eu, nos sentimos realizados e emocionados.
O caminho é esse. Sejamos fortes!

*Dr. Jayme Murahovschi, no início de sua carreira, trabalhou voluntariamente na Clínica Infantil do Ipiranga (CII), em que atendeu por quase 30 anos. Com ospediatras Dr. Augusto Gomes de Mattos e Dra. Maria
Aparecida Sampaio Zacchi, executou e escreveu trabalhos científicos avançados sobre diarreia, a principal
causa de morte das crianças brasileiras na época. Atuou no serviço de emergência da CII e na revista Pediatria Prática da CII, foi redator, diretor científico e redator-chefe. Foi presidente do Centro de Estudos da CII,
ocupou a chefia da Pediatria e o cargo de Diretor Clínico. Atualmente é membro associado da Abensena.

O Programa Saúde
e Alegria

É exatamente essa a premissa do PSA. O Programa
olha seus pacientes – crianças de 0 a 12 anos em
situação de vulnerabilidade social do bairro do
Ipiranga e seus arredores – de maneira multidirecional, abordando, investigando e tratando todos
os aspectos. Assim, além das doenças sazonais e
de acompanhamento da carteira de vacinação,
evidencia-se uma grande quantidade de crianças
com transtornos diversos: déficit de atenção/
hiperatividade e de desenvolvimento, ansiedade
e distúrbios alimentares, entre outros. Diante dos
fatos, toda equipe do PSA trabalha em conjunto,
reunindo-se mensalmente para avaliação de casos
clínicos, opções de tratamento e condutas.
As famílias chegam ao PSA por meio de indicação
de vários parceiros do Programa (saiba mais no
quadro ao lado), de escolas e dos já participantes.
A porta de entrada é uma entrevista com uma
assistente social, que colhe todos os dados e documentos para avaliar cada caso. Adicionalmente, o
serviço social do PSA atua permanentemente em

contato com a equipe médica e orienta as famílias
em casos de recursos e solicitações feitas ao poder
público, a exemplo de auxílio-doença, transporte
e benefícios para deficiências ou síndromes. Em
2015, foram 1.119 atendimentos realizados pelo
serviço social.
Após a acolhida inicial, é agendada uma primeira consulta com o pediatra clínico, que avalia
a criança como um todo, solicitando exames e
encaminhando-a, caso necessário, para as demais
especialidades, que incluem:neuropediatria,
endocrinopediatria, otorrinolaringologia, psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia. No médio
e curto prazo, o Programa contará, também, com
serviços de dermatologia e odontologia.

13

Todos os exames de baixa e média complexidade
(raios-X, ultrassons, tomografias e exames laboratoriais) são oferecidos gratuitamente aos pacientes. Em 2015, foram realizados 6.299 exames nas
crianças do PSA.
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O Programa Saúde e Alegria tem como seu
principal objetivo a puericultura, especialidade
médica contida na pediatria e definida como
a arte de promover e proteger a saúde infantil
por meio de atenção integral, na qual a criança é
compreendida como um ser em desenvolvimento
e em consideração às suas particularidades. Nesse
contexto, a puericultura deve abranger a criança,
sua família e o entorno.

Parceiros do Programa Saúde e Alegria
• Fundação Nossa Senhora Auxiliadora
do Ipiranga (Funsai);
• Centro de Recursos em Deficiência Múltipla
Surdocegueira e Deficiência Visual (Adefav);
• Associação de Pais e Amigos de Pessoas
com Deficiência (Apade);
• Comunidade Assistencial Rainha dos Apóstolos;
• Centro de Referência em Educação – Irmã
Ângela (Creia);
• Instituto Baccarelli;
• Movimento de Assistência aos Encarcerados
do Estado de São Paulo (MAESP);
• Obra Social Santa Julia Billiart;
• Projeto CRE-SER; e
• Projeto Quixote – Unifesp.

2003
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Inauguração do Projeto
Saúde e Alegria pelo
então presidente do
Conselho do HDAA,
Dr. João Luís Buarque de
Gusmão. Inicialmente,
a ação era voltada aos
alunos das Unidades
Assistenciais da Funsai.

Linha do Tempo
Programa Saúde e Alegria

2004

O Projeto Saúde e
Alegria, até então
financiado pela Funsai,
passa a atender também
crianças do Ipiranga e
arredores, em horário
estendido.

2010

Inclusão das
especialidades
neuropediatria e
endocrinopediatria.

2005

Ampliação do
atendimento pediátrico
para otorrinolaringologia,
Pronto-Socorro Infantil e
internações em regime
de gratuidade no HDAA.

2011

Lançamento da
Campanha da
Nota Fiscal Paulista.
Início e fortalecimento
de parcerias com as
entidades mais
representativas do
Ipiranga.

2006

2012

O Projeto passa a se
chamar Programa Saúde
e Alegria e é realocado
para um espaço maior.
Realização do primeiro
evento de arrecadação
de recursos para as obras
da nova sede (1° Happy
Hour do Bem).

Inclusão das
especialidades
imunoalergologia,
cardiopediatria, nutrição
e psicopedagogia.

2013

Comemoração dos 10
anos do PSA. Mudança
nos critérios de admissão
dos beneficiários por
meio de assistente social
e inclusão do serviço de
neuropsicologia.
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2014

Início das obras de
reforma de dois sobrados,
pertencentes a
Abensena, para criação
da nova sede do
Programa Saúde e
Alegria. Implementação
de protocolo de
atendimento, permitindo
o envio de um relatório
de tratamento ao
paciente.

2015

Inauguração da nova
sede do PSA, situada na
Rua Xavier de Almeida,
1.196, Ipiranga.

RELATÓRIO ANUAL - PSA

O Projeto passa a fazer
parte dos serviços de
gratuidade do HDAA e
há ampliação dos
atendimentos. Novas
especialidades são
incorporadas, como
fonoaudiologia e
psicologia.

2009

Ações e conquistas
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Nova sede
Em 2015, o Programa Saúde e Alegria deixou
o espaço físico do Hospital Dom Antonio de
Alvarenga e ganhou sua sede exclusiva, na Rua
Xavier de Almeida, 1.196, no bairro do Ipiranga.
A mudança ocorreu após amplas reformas, realizadas com aportes da Abensena e de doadores,
em dois sobrados cedidos pela Instituição. A
reforma do espaço contou com a doação de R$
150 mil, por parte da família de Maria Salette
Freire Vicente de Azevedo, e com o valor de R$
380 mil, provenientes da venda de uma casa cedida pela Aracy da Costa Fernadez (in memorian).
A aquisição da mobília e dos equipamentos foi
possível graças ao Projeto de Subsídio Global
do Rotary Internacional, realizado pelo Rotary
Club Ipiranga, Fundação Rotária e mais doze
unidades do Rotary Club de Taiwan, resultando
num aporte de US$ 139 mil (correspondentes a
aproximadamente R$ 340 mil).
A nova sede conta com salas climatizadas,
oito consultórios, uma grande sala de espera
(que sediará ações educativas em 2016) e uma
brinquedoteca formulada especialmente ao
público infantil atendido, decorada pela parceira
Associação Pureza. Também foram adquiridos
mobílias e equipamentos modernos, com destaque para os de odontologia, audiometria e
processamento auditivo, que possibilitaram a
ampliação das especialidades oferecidas pelo
Programa. A sede também abriga uma coleção
de quadros de brincadeiras infantis, doada pelo
pintor Laerte Agnelli.

A inauguração do novo espaço foi realizada com
a bênção do Padre Sidinei Lang e coffee break
cedido pelo Supermercado Hirota.
Em sede própria, o PSA poderá atender um número maior de crianças, com mais conforto, e,
ao longo do tempo, agregar subespecialidades
pediátricas que contribuam para o atendimento
integral do público infantil. A meta para 2016 é
alcançar 1.500 atendimentos mensais.
Projeto Saúde e Alegria de Chuteiras
Para promover a saúde e o desenvolvimento
social das crianças por meio da prática do futebol, foi firmada parceria entre o PSA e a escola
Chute Inicial Corinthians Ipiranga. Inicialmente,
foram 25 beneficiados do PSA que, por meio da
campanha de crowdfunding Saúde e Alegria de
Chuteiras, realizada no fim de 2014, receberam
kits com dois uniformes, um par de chuteiras e
caneleiras. Já em junho de 2015 foi realizada uma
nova arrecadação, cujos recursos permitiram que
mais 16 crianças do PSA, nove filhos de colaboradores do HDAA e cinco abrigados pela Casa Maria
Thereza, da Funsai, iniciassem na Chute Inicial.

Happy Hour do Bem
Para angariar fundos em prol do PSA, é promovido anualmente o Happy Hour do Bem. Em 2015,
em sua quarta edição, o evento foi realizado no salão nobre do Clube Atlético Ipiranga e incluiu
coquetel, música ao vivo, apresentação de dança, rodadas de bingo e sorteios. No total, foram arrecadados R$ 4.481,17.
Os alunos do Senai Conde José Vicente de Azevedo atuaram como voluntários na organização e no
atendimento durante o evento. Além disso, o Happy Hour do Bem contou com os seguintes apoios
e doações:
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Campanha Nota Fiscal Paulista (NFP)
Por meio da Campanha de Arrecadação da NFP, que contou com a parceria de 72 empresas e diversas
pessoas físicas, foi conquistado aumento de 39% no valor total de cupons fiscais doados em relação ao
exercício de 2014. Em 2015, o total arrecadado foi de R$ 84.507,00.
Principais doadores de cupons fiscais 2015
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Amanda Soraya Fernandes ME

Lanchonete do Magrão Ltda. ME

Ana Valdete de Andrade Petshop ME

Lanchonete Lanxereta Ltda. ME

Ateliê das Meias Limitada ME

Lanchonete Quatro Sete Quatro Ltda. ME

Banzai Comercial Magazine Ltda.

Larsol Pães e Doces Ltda.

Bicaletto Comercial de Alimentos

Lelian Restaurante Ltda. EPP

Café e Lanchonete Miyashiro Ltda. EPP

Leve Nutri OK Comércio de Produtos Naturais Ltda. ME

Café Luinese Ltda. EPP

Liberdade Comércio de Cosméticos Ltda. ME

Carletti e Paiva Cosméticos Ltda. EPP

Luiz Augusto Goldstein Cuenca ME

Casa de Massas de Camargo Ltda. ME

Lupe Perfumaria e Cosméticos Ltda.

Castilho e Silva Com. de Artesanatos Ltda. ME

M.P.S. Toschi Gianotti de Souza Modas ME

Catedral Refeições e Esp. Árabes Ltda.

Manjerona Restaurante Ltda. ME

CCH Alimentos Eireli ME

Mário Pereira Cardoso EPP

Clério Espíndula Rocha ME

Minari Confecções Roupas Import Export Ltda. EPP

Comercial Chocolândia Ltda.

Miyoko Com de Presentes e Utilidades Ltda. ME

Comercial Comapi de Tintas e Vernizes Ltda.

Monumento Sports Ltda. ME

Comercial Elisabeth Ltda. EPP

Mr. Beefs Prazer da Carne Ltda.

Confecções Afamya Ltda. ME

Multi Café Com de Produtos Alimentícios Ltda.

Daniel Gonçalves Lopes EPP

Nova Mix Com de Materiais Elétricos Ltda. EPP

Donguri Comércio Ltda. ME

Nutrisom Rest. e Lanchonete Veget. Ltda.

Drogaria Paula Ney Ltda. ME

Paellas Pepe Restaurante e Eventos Ltda.

Drogaria São Paulo S.A.

Pérola Restaurante Vila Mariana

Enprin Comercial Ltda. ME

Rebolico Lpr Modas Ltda. EPP

EVSK Com. e Distr. de Prod. de Cosméticos Ltda.

Regina Emília de Moraes Sampaio ME

F O Modas Ltda. EPP

Restaurante Cheia de Graça Ltda. ME

Fábio D. N. L. Presentes

Roal Pizzaria e Bar Ltda. EPP

Farmácia e Lab. Homeopático Cisplatina Ltda. EPP

Sabor Gaúcho Grill Ltda. EPP

Farofino Comércio de Roupas Ltda. ME

Se Esta Pizza Fosse Minha Ltda. ME

Fatute Comércio de Alimentos Ltda. ME

SH Distribuidora Ltda.

Foto Yamada Ltda. EPP

T.A.H. Lukjanenko Confecções ME

FPVM Lanches Ltda. ME

Tecidos A Graciosa Ltda.

Isabel da Costa Matias Conf. ME

Tecnicolor Lab. E Com. Mat. Fotográficos Ltda. ME

Ivan Souza Rangel 27965250289

Tennessee Premium Alimentos Ltda. EPP

JF Store Conf. Ltda. EPP

Truex Fashion Enterprise Eireli EPP

Joceli Fasson Presentes

TS OK Comércio de Produtos Naturais Ltda. ME

Juncho Comércio de Artigos Vestuário Ltda. ME

Valerie Cosméticos Ltda. ME

Ksara Com. Bebidas e Alimentos Eireli EPP

Youco Doces e Salgados Ltda. ME

Festividades e oficinas
Anualmente, o PSA promove, para as crianças
beneficiadas, festividades e oficinas pedagógicas nas principais datas comemorativas, como
Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia
da Criança e Natal. As ações são realizadas com
o apoio de voluntários e da Associação Pureza,
que, além das atividades culturais e recreativas,
oferece doações de brinquedos às crianças.
Em 2015, em celebração ao Natal, voluntários
oficineiros e profissionais do PSA se reuniram

para ofertar às crianças uma tarde de atividades
divertidas e de estímulo à criatividade, com
contação de história, pintura a dedo e oficina
de cartão de Natal. A festividade, que reuniu
cerca de 60 crianças e seus responsáveis, contou
ainda com a presença do voluntário Marcos
Nunes que, fantasiado de Papai Noel, presenteou os pequenos com livros. O evento incluiu
lanche, bebidas e frutas doados pelo Hirota
Supermercados.
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“

O Programa está ajudando no desenvolvimento
do meu filho e muito em todos os aspectos.
Na escola melhorou principalmente na escrita e
está se comportando melhor.”
Camila Avoletto - mãe de Cauã Avoletto Andrade, atendido pelo PSA nas áreas
de pediatria e fonoaudiologia.

Números
Como resultado do esforço e da dedicação de funcionários, diretores, associados, voluntários e parceiros,
o PSA beneficiou 1.398 crianças em 2015 por meio de 7.783 atendimentos. Os custos dos atendimentos
totalizaram R$ 1.678.623,18, aumento de 22% na comparação com 2014.
As atividades promovidas pelo PSA são parte dos atendimentos gratuitos prestados pelo Hospital Dom Antonio de Alvarenga – o principal financiador do Programa – por meio do Termo de Parceria Nº 003/2015-SMS.G
firmado com a Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de São Paulo. Assim, as ações multidisciplinares
têm seu crescimento orientado pelas demandas identificadas tanto internamente quanto pelas necessidades
apontadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Crianças atendidas

Total de atendimentos
7.713

RELATÓRIO ANUAL - PSA
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9.263
1.984

2011

2.103
1.510

2012

8.323

8.289

2013

2014

7.686

2013

1.304

2014

7.783

1.398

2015

2011

2012

2015

Nota: A queda no número de atendimentos
resulta de adequações realizadas no quadro
de colaboradores do PSA em 2015.

Custo anual do PSA
R$ 1.307.581,18

R$ 1.678.623,18

R$ 1.291.029,97
R$ 855.830,72

R$ 1.042.690,06

2011

2012

2013

2014

2015

Atendimentos PSA 2015

11
Alergologia

2.455
Pediatria

1.700

212

Fonoaudiologia

Otorrinolaringologia

1.119

477

Assistência
Social

Neuropediatria

708

Psicologia

1.101
Psicopedagogia
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Total de atendimentos: 7.783
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Colesterol
Glicose

645

Hemograma

638

Urina

625

Parasitológico

487

T4

422

IGE

387

TSH

339

Triglicérides

199

Ferro

166

Ureia

152

Creatinina

152

TGO

117

TGP

115

Potássio

100

Sódio

96

Gama glutamil

87

Fosfatase alcalina

79

Cálcio

42

Total de atendimentos: 6.067

RELATÓRIO ANUAL - PSA

Exames laboratoriais 2015

Exames de imagem 2015
RX Tórax PA Lat.

77

Outros RX

59

RX Cavum

29

RX Adenoides

22

RX Mãos e Punhos

22

Ultrassonografias

15

Tomografias

6

Total de atendimentos: 232

Atendimentos Assistente Social 2015

RELATÓRIO ANUAL - PSA

22

93 104 137 128 96

91

33

84 105 97 103 48

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
FÉRIAS

Total de atendimentos: 1.119

“

Depois que ele começou a fono, ele melhorou muito, pois
agora ele consegue perceber os erros, a letra melhorou.
Avançou o desenvolvimento dele, e amadureceu um pouco,
pois agora está na fase da pré-adolescência.”
Maria do Socorro B. do Nascimento , mãe do Danilo Bezerra de Sousa, atendido
pelo PSA nas áreas de pediatria e fonoaudiologia.

Faça parte
Faça parte
Para que o impacto do Programa Saúde e
Alegria seja ainda maior, todos podem
contribuir por meio das seguintes ações:

Amigo doador
Apoio ao Programa por meio de doações
mensais, trimestrais, semestrais e anuais.
Acesse: facebook.com/programasaudeealegria.

Doação de cupom fiscal

“

Eu acho que depois que ele
começou no Programa, ele passou
a entender que precisa se esforçar
para cada dia melhorar com as
dificuldades e limitações.
Em casa ele tem sido mais
participativo nas tarefas diárias.”
Eraldo José C. dos Santos, pai de Vitor
José da Silva, atendido pelo PSA nas
áreas de pediatria e fonoaudiologia.

Apoio aos eventos do bem
Todos os anos, o PSA realiza eventos para
arrecadação de recursos. O apoio se dá por meio
da participação ou do patrocínio a essas ações.

Voluntariado
Também é possível dedicar tempo ao Programa, seja participando de atividades com
as crianças na brinquedoteca ou nos eventos
beneficentes, seja por meio da digitação de
notas fiscais e captação de novos parceiros.
Para saber mais, entre em contato com
psa@hdaa.org.br e acompanhe as novidades
pelo facebook.com/programasaudeealegria.
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Por meio do programa de Nota Fiscal Paulista
é possível cadastrar cupons sem CPF até o dia
20 do mês seguinte ao da compra no site da
Fazenda ou por meio do aplicativo Cupong.
Os links para cadastro são: http://www.nfp.
fazenda.sp.gov.br e http://cupong.me/doar.
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Membros Associados e
Diretoria Estatutária
Membros Associados
Ana Luisa de Oliveira Ribeiro
Ana Silvia Bloise
Angelina Claudina M. Bueno de Azevedo Wright
Fernando Freire Vicente de Azevedo
Guilherme Yazbeck
Irene de Azevedo Mangini
Jayme Murahovschi
José Gaspar Gonzaga Franceschini
José Maria de Mello Freire
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Laerte Losacco Toporcov
Luiz Fernando de Moraes Bourroul
Marcelo Baptista Conti
Maria Alice Mangini do Rego Freitas
Maria Angelina Franceschini Brandão
Maria de Lourdes Vicente de Azevedo Tarnoczy
Maria Gabriela Franceschini Vaz de Almeida
Maria Helena Vecchio Fornari
Mariana Franceschini Brandão
Marina Aguirre Bueno de Azevedo
Marta Sampaio Lima Elia
Mônica Morato de Mattos Pimenta
Odila Maria Azevedo de Oliveira
Roberto Franchini

Diretoria Estatutária
Diretora-Geral – Maria Gabriela Franceschini Vaz de Almeida
Vice-Diretora – Odila Maria Azevedo de Oliveira
Diretor Tesoureiro – Roberto Franchini
Diretora-Secretária – Ana Silvia Bloise
Diretora 2ª Secretária – Maria de Lourdes Vicente de Azevedo Tarnoczy
Diretora Institucional – Maria Helena Vecchio Fornari

Conselho Fiscal
João Batista Soares
Marcos de Mattos Pimenta
Salvador Francisco A.C. Santoro Conti

Assessor Jurídico
Carlos Eduardo Franceschini Vecchio

Diretoria-Executiva
Superintendente – Eduardo Halfen Grill
Diretor Administrativo – Nilson Gonçalves
Diretor Técnico – Cássio Jerônimo Machado de Barros
Diretor Clínico – Sérgio Antônio Pulzi Junior

Agradecimentos e
créditos
Em nome das crianças atendidas, o Programa Saúde e Alegria agradece aos diretores
do HDAA, aos profissionais que atuam na
iniciativa e, em especial, aos voluntários que
trabalharam em 2015 e ao longo dos 12 anos
de existência do PSA em prol da promoção
da saúde ao público infantil em situação de
vulnerabilidade social.

Expediente

Redação
Marina Bueno (KMZ Conteúdo)
pro bono
Fotos
Agência Pérgola e Eduardo Yamada
Projeto gráfico e diagramação
Agência Pérgola

Programa Saúde e
Alegria
Razão Social: Associação Beneficente
Nossa Senhora de Nazaré
CNPJ: 60.975.976/0003-73
Endereço: Rua Xavier de Almeida,
nº 1196 – Ipiranga
CEP 04211-001 – São Paulo - SP
Telefone: (11) 2163-1739
E-mail: psa@hdaa.org.br
facebook.com/programasaudeealegria
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Coordenação
Milena de Lima Sliumba
Coordenadora de Desenvolvimento
Institucional do Hospital Dom
Antonio de Alvarenga

“

Todos são muito legais e
atenciosos com as pessoas, são
pessoas muito boas. Não tenho
o que reclamar, adoro muito o
Programa Saúde e Alegria, foi
a melhor coisa que aconteceu
para mim e para meus filhos.”
Antonia Márcia da Silva Sousa , mãe do
Karlos Eduardo da Silva Sousa, atendido pelo PSA nas áreas de pediatria e
fonoaudiologia.
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“

Só tenho a agradecer. Desde
quando comecei com o Programa
só coisas boas e maravilhosas
aconteceram na vida do meu
filho. Sou uma mãe mais
contente e feliz com o carinho e
atenção dos profissionais do PSA,
dedicados e atenciosos.
A eles, nosso muito obrigada.”
Josefa Maria de Farias, mãe do Rafael
Farias, atendido pelo PSA nas áreas de
pediatria e psicopedagogia.

“

Estamos muito mais próximos.
Agora enxergo que antes não
dava a atenção e o apoio que meu
filho precisava. Hoje procuro dar
uma atenção com qualidade.
Ele está mais à vontade para
dividir as coisas comigo.”
Ana Paula Porfírio da Silva, mãe do Matheus
Silva Alves, atendido pelo PSA nas áreas de
pediatria, fonoaudiologia e psicopedagogia.

“

O Programa tem me ajudado
bastante e tem me dado
muita força para lidar com as
situações. Tenho tido mais
paciência com meu filho.”

Claudia Rodrigues Justino, participa do Grupo
de Orientação ao Familiar, sob a monitoria de
Psicólogo e Assistente Social.
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