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Pelo segundo ano consecutivo, o Programa 
Saúde e Alegria (PSA) – programa social do 
Hospital Dom Antonio de Alvarenga – divul-
ga seus resultados para o público em geral. 
Assim, este documento tem como objetivos 
comemorar os avanços da ação beneficente 
– que celebra o primeiro ano em sede pró-
pria –, prestar contas aos atuais parceiros e 
engajar novas pessoas a contribuírem com 
a promoção da saúde e qualidade de vida 
infantil, fator fundamental para o desenvol-
vimento de uma sociedade mais justa, forte 
e igualitária.

Conheça a história do PSA, seus ideais, con-
tribuições e desempenho e colabore com 
essa corrente do bem em prol das crianças. 
Mais informações sobre este Relatório e os ser-
viços prestados pelo PSA podem ser solicitadas 
pelo endereço eletrônico psa@hdaa.org.br. 
 
Boa leitura!

Apresentação
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Missão
Promover a saúde de forma  

humanizada com profissionais  
qualificados e tecnologia atualizada, 

praticando filantropia e buscando 
excelência no atendimento. 

Visão
Ser reconhecida pela qualidade de 

seus serviços e pelo tratamento 
humanizado que oferece.

Valores
• Qualidade

• Ética
• Sustentabilidade

• Investimento na qualidade  
profissional dos colaboradores e  

na tecnologia utilizada
• Compromisso com a filantropia

Princípios organizacionais da Abensena.
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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. Nasceu assim 
em Maria Carmelita o sonho de cuidar da saú-
de das crianças. Ela buscou parcerias e, com o 
apoio da amiga Dulce Barbosa de Almeida e 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 aten-
dimentos, houve a necessidade da construção 
de um Hospital. O pai de Maria Carmelita doou 
um terreno para esse propósito e, com a ajuda de 
muitos, foi inaugurado em 1944 o Hospital Dom 
Antonio de Alvarenga (HDAA), mais conhecido à 
época como Clínica Infantil do Ipiranga e, após, 
renomeado de Associação Beneficente Nossa 
Senhora de Nazaré (Abensena).

Já em 2003 foi lançado, pelo então presidente 
da Abensena, Dr. João Luis Buarque de Gusmão, 
o Projeto Saúde e Alegria, que consistia em um 
ambulatório gratuito de pediatria e puericultu-
ra para atendimento dos alunos da Fundação 
Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga (Funsai), 
assim como dos irmãos dos estudantes na faixa 
de 0 a 12 anos. 

Em pouco tempo, em 2004, o Projeto passou a 
atuar com crianças, da mesma faixa etária, mo-
radoras do Ipiranga e seus arredores. 

Nos anos seguintes a iniciativa manteve sua evolução, 
com novos serviços ofertados. Adicionalmente, as 
crianças eram atendidas em regime de gratuidade no 
Pronto-Socorro Infantil do HDAA e, caso necessário, 
passavam por internação no Hospital.

Assim, o Projeto crescia na mesma medida da ne-
cessidade de os atendimentos serem realizados 
em local mais apropriado, amplo e organizado. 
Com esse foco, em 2011 foram reforçados os 
elos do Saúde e Alegria com as entidades mais 
representativas do Ipiranga e 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), além de ter sido realocado para uma área 
maior. Já em 2014 tem início a constituição de 
uma sede própria para o PSA, com o objetivo de 
aumentar o número de atendimentos e aprimo-
rar ainda mais o relacionamento com as crianças 
e suas famílias. 

Então, em 2015 o PSA deixa o espaço físico do 
HDAA e ganha uma nova e exclusiva sede, em 
dois sobrados cedidos pela Abensena e reforma-
dos com aporte da Instituição e outros doadores. 
Unidos, eles contam com oito consultórios, uma 
grande sala de espera e brinquedoteca deco-
rada pela parceira Associação Pureza. Todos os 
equipamentos foram doados por meio de um 
Projeto de Subsídio Global, realizado pelos Clu-
bes do Rotary Ipiranga, Taiwan e Internacional. 

História
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Inauguração do Projeto 
Saúde e Alegria pelo Dr. João Luís 
Buarque de Gusmão, para as crianças 
atendidas pela Funsai. 

O Projeto Saúde e Alegria
passa a atender também crianças 

do Ipiranga e arredores.

 O Projeto passa a fazer 
parte dos serviços de gratuidade 
do HDAA e há ampliação dos 
atendimentos e das especialidades 
oferecidas (fonoaudiologia 
e psicologia). 

Lançamento da Campanha 
da Nota Fiscal Paulista. Início e 

fortalecimento de parcerias com as 
entidades mais representativas 

do Ipiranga. 

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 - 1° Happy 
Hour do Bem.

Inauguração da nova sede 
do PSA, situada na Rua Xavier de 

Almeida, 1.196, Ipiranga.

Realização do 5° evento de 
arrecadação de recursos, o “Noite 
Solidária do PSA”. Início dos
atendimentos em alergologia
e dermatologia. 

2003

2006

2012

2016

2004

2011

2015
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O Programa
Saúde  e Alegria

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 desenvolvimen-
to e em consideração às suas particularidades. 
Nesse contexto, a puericultura deve abranger a 
criança, sua família e seu entorno.

É exatamente essa a premissa do PSA. O Programa 
olha seus pacientes – crianças de 0 a 12 anos – de 
maneira multidirecional, abordando, investigando 
e tratando todos os aspectos. Assim, além das do-
enças sazonais e de acompanhamento da carteira 
de vacinação, evidencia-se uma grande quantida-
de 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 encaminhadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde e por meio de 
indicações de vários parceiros do Programa 
(saiba mais no quadro), de escolas e dos já par-
ticipantes. 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 re-
cursos e solicitações feitas ao poder público, a 
exemplo de auxílio-doença, transporte e bene-
fícios para deficiências ou síndromes. 

Após a acolhida inicial, é agendada uma primei-
ra 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: neurope-
diatria, otorrinolaringologia, psicologia, psico-
pedagogia, fonoaudiologia e, a partir de 2016, 
alergologia e dermatologia.

Além disso, os exames disponíveis no Hospital 
Dom Antonio de Alvarenga (HDAA), como (raio-X, 
ultrassons, tomografias, exames laboratoriais) são 
realizados gratuitamente. 
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Parceiros do Programa Saúde e Alegria

Objetivo do PSA

• 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.

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 do HDAA .



10

Mensagem do 
Diretor-Geral 

Como diretor-geral do Hospital Dom Anto-
nio de Alvarenga (HDAA), muito me orgulha 
contribuir e partilhar, por meio do Programa 
Saúde e Alegria (PSA), do sonho dos ideali-
zadores da então Clínica Infantil do Ipiranga.  

Vivenciamos em 2016 um ano de mudanças com 
as atividades na nova sede e trabalharemos nos 
próximos anos para consolidar os propósitos do 
PSA e aperfeiçoar continuamente os atendimen-
tos dispensados ao público infantil. Para isso, 
buscamos sempre melhorias e possibilidades de 
ofertar um atendimento completo, no qual as di-
ferentes demandas das crianças são examinadas 
por diferentes profissionais de forma integral.  
 
Nesse contexto, visamos ao aumento gradual 
das especialidades por conta das necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde, firmadas 
no Aditivo 002/2016 ao Termo de Parceria Nº 
03/2015-SMS.G, pelo qual nos compromete-
mos a ofertar atendimentos em pneumope-
diatria e exames audiológicos de audiometria 
e processamento auditivo completo. Adi-
cionalmente, temos a intenção de oferecer 
serviços de odontologia no médio prazo.  

Devido aos bons resultados já mensurados 
em 2016, os projetos Sala de Espera, Grupos 
Terapêuticos e Grupo de Linguagem também 
serão foco de atenção e terão continuidade 
em 2017. Dessa forma, poderemos atingir e 
beneficiar um número maior de crianças, com 
reflexos positivos na vida familiar e escolar. 

Outra novidade será o início da parceria com o 
Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assis-
tida por Animais (Ibetaa), pela qual, em alguns 
de nossos atendimentos, os cães tão queridos 
pela maioria das crianças serão instrumento 
facilitador nas terapias. 

Todas essas conquistas são resultados de 
um trabalho árduo dos profissionais que 
integram o quadro do PSA e dos voluntá-
rios que nos auxiliam com doações e/ou 
dedicam seu tempo a uma das mais impor-
tantes causas: o cuidado com o futuro do 
nosso País. Agradeço em nome do HDAA e 
do PSA a todos que compartilham, desde 
os tempos em que éramos a Clínica Infantil 
do Ipiranga, a construção de uma socieda-
de mais justa e sadia. 
 
Roberto Franchini
Diretor-Geral 
Hospital Dom Antonio de Alvarenga
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Mensagem da 
Coordenadora de 

Projetos Sociais 

Comemoramos em 2016 importantes conquistas 
no Programa Saúde e Alegria, principalmente a 
consolidação do atendimento na nova sede com 
a integração de especialidades, o que proporcio-
na um atendimento mais completo às crianças. 
Também iniciamos projetos. Embasados em 
artigos científicos da Política Nacional de Huma-
nização (PNH) do Ministério da Saúde e em um 
antigo sonho meu de aproveitar o tempo que 
os pais aguardam seus filhos serem atendidos, 
desenvolvemos, dentro das nossas possibilida-
des e com auxílio de voluntários, o Projeto Sala 
de Espera. Com a iniciativa, pudemos ampliar o 
diálogo com a população atendida, propician-
do um espaço de interação e multiplicação de 
informações, além de desenvolver processos 
educativos e trocar experiências comuns entre 
os usuários.  Com mais informações e esclareci-
mentos, as famílias conseguem cooperar e en-
tender o processo de tratamento de seus filhos, 
principalmente nas terapias.

Outro projeto foi o de Grupos Terapêuticos, ação 
que tem base em literatura comprovada de efi-
cácia e visa atingir um número maior de crianças 
atendidas. Para isso, consiste em uma terapia 
breve (de 3 a 4 meses) com crianças na mesma 
faixa etária e/ou com diagnósticos semelhantes. 
O piloto durou 4 meses, com ótimos resultados. 

Tivemos 80% de altas, com uma devolutiva mui-
to positiva dos pais e das escolas sobre o com-
portamento das crianças. Por isso, manteremos 
o projeto com os dois profissionais de psicologia, 
ampliando sua resolutividade. Criamos também 
o Projeto Grupo de Linguagem, com o propó-
sito de desenvolver habilidades relacionadas à 
linguagem oral e escrita para ampliar o conhe-
cimento e o vocabulário, assim como estimular 

a criatividade e a imaginação. Vários temas 
atuais são usados para o contexto, incluindo 
conceitos de cidadania, educação e meio am-
biente. Além disso, os projetos Saúde e Alegria 
de Chuteiras e Voluntários na Brinquedoteca 
continuaram sendo executados, beneficiando 
nossos atendidos.

Estamos continuamente nos aprimorando 
para oferecer um tratamento completo e de 
qualidade. Possuímos uma equipe focada, 
interessada e em constante busca de conheci-
mento; as reuniões em equipe nos permitem 
discussão de casos clínicos em comum, para 
um melhor direcionamento e resolutividade 
destes casos.

Finalizamos o ano de 2016 com muita sa-
tisfação. Crescemos 40% como prevíamos! 
Realizamos 11.224 atendimentos, 7.389 exa-
mes laboratoriais e de imagem e esperamos 
continuar crescendo para atendermos cada 
vez mais crianças.

Mônica Ceron Sessa
Coordenadora de Projetos Sociais 
Hospital Dom Antonio de Alvarenga.
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Ações e
conquistas 

de 2016

Em 2016, em sede própria – que conta com 
espaços climatizados, oito consultórios, 
uma grande sala de espera e brinquedoteca 
formulada especialmente ao público infantil 
atendido –, o Programa Saúde e Alegria (PSA) 
obteve aumento de 40% no número de bene-
ficiados, ampliou as especialidades oferecidas 
com alergologia e dermatologia e lançou 
projetos que qualificaram os resultados e 
proporcionaram um atendimento ainda mais 
completo ao público infantil.

A perspectiva de alcançar a meta de 1,5 
mil atendimentos mensais em 2016 não foi 
alcançada – foram 1 mil atendimentos/mês 
em média no período –, mas se tornou mais 
ambiciosa: a nova expectativa é de conquista 
de 2,5 mil atendimentos/mês em três anos. 
Nesse sentido, e em linha com a expressiva 
demanda por atendimento psicológico – tan-
to por parte das famílias quanto das escolas, 
que registram grande quantidade de crianças 
com déficit de atenção e aprendizagem –, foi 
contratado no ano mais um psicólogo. 

Ao fim do exercício de 2016, o quadro de 
profissionais englobava três pediatras (uma 
contratada no ano), um neuropediatra, um 
otorrinolaringologista, dois psicólogos, dois 
fonoaudiólogos, um psicopedagogo e uma 
assistente social, além de uma supervisora de 
atendimento, um alergista e um dermatolo-
gista (os três últimos ingressantes na equipe 
em 2016).

Já em 2017, há previsão de início de atendi-
mento em pneumopediatria e da oferta de 
exames audiológicos: audiometria completa 
e processamento auditivo completo.



15

Projeto Sala de Espera: Embasada na Política 
Nacional de Humanização da Atenção e Gestão 
(PNH) do Sistema Único de Saúde (SUS), do 
Ministério da Saúde, a nova ação visa melhor 
aproveitamento do tempo em que os respon-
sáveis aguardam as crianças que passam por 

Projetos

Divulgação e conhecimento

Para que um número cada vez maior de pessoas conheça e se engaje nas ações promovidas pelo PSA, 
é mantida página do Programa no Facebook (https://www.facebook.com/programasaudeealegria/). 
Em 2016, a página manteve calendário de publicações com assuntos relacionados à saúde infantil e 
foco no crescimento e desenvolvimento sadio das crianças. Foram mais de 35 posts com orientações 
de cuidados e de prevenção de doenças, bem como atividades pedagógicas, dicas de brincadeiras e 

passeios para os pais, além da divulgação das atividades e eventos realizados no PSA.

atendimento(s). Para tanto, foram desenvolvidos 
processos educativos e estimulada a troca de 
experiências entre esses responsáveis, com vistas 
a ampliar o diálogo com a população atendida e 
propiciar um espaço de interação, compartilha-
mento e multiplicação de informações. Como 
resultado, o projeto possibilitou esclarecimento 
e maior cooperação no processo de tratamento 
das crianças, principalmente nas terapias. Pelo 
bom desempenho, a iniciativa será mantida em 
2017 com a ajuda de voluntários.
Beneficiados em 2016: 200 famílias (1.000 
pessoas)

Projeto Grupos Terapêuticos: Desenvolvido 
de modo piloto em 2016 e criado com base em 
reconhecida literatura médica, o projeto visa 
abranger um número maior de crianças assistidas 
em atendimentos terapêuticos de psicologia, psi-
copedagogia e fonoaudiologia. Isso porque são 
tratamentos com grande demanda e de longa 
duração, média de 2 a 3 anos, o que resulta em 
fila de espera para esse tipo de assistência. Assim, 
o piloto consistiu em uma terapia breve (de três a 
quatro meses), realizada com crianças na mesma 
faixa etária e diagnósticos semelhantes. Foram 
realizadas sessões em grupo uma vez por semana 
por quatro meses, com ótimos resultados, como 
80% de altas e devolutiva bastante positiva dos 
pais e das escolas a respeito do novo compor-
tamento das crianças beneficiadas. Por isso, o 
projeto deixará de ser piloto em 2017. 
Beneficiados em 2016: 28 famílias (140 pes-
soas)

Projeto Grupo de Linguagem: Outro piloto 
de 2016 que terá continuidade em 2017, o 
projeto foi também desenvolvido em razão da 
grande demanda por terapias. O objetivo da 
ação é desenvolver habilidades relacionadas 
à linguagem oral e escrita, ampliar o conheci-
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mento e o vocabulário, assim como estimular 
a criatividade e imaginação das crianças. Com 
dois grupos formados por 10 a 12 crianças, 
proporcionou melhora significativa na leitura, 
interpretação de texto e no comportamento 
dos beneficiados.   
Beneficiados em 2016: 15 famílias (75 pessoas)

Projeto Saúde e Alegria de Chuteiras: Inicia-
do em 2014 por meio de parceria com a escola 
Chute Inicial Corinthians Ipiranga, o projeto visa 
promover a saúde e o desenvolvimento social das 
crianças por meio da prática do futebol. 
Beneficiados em 2016: 23 famílias (115 pessoas)

Voluntariado na brinquedoteca: As voluntá-
rias da Associação Mães Pureza continuaram 
contribuindo com o PSA ao longo de 2016 
por meio de diversas iniciativas, entre as quais 
a permanência na brinquedoteca entre três 
a quatro dias por semana para brincadeiras, 
oficinas educativas como desenhos, colagens 
e/ou de livros de história.
Beneficiados em 2016: 200 famílias (1.000 
pessoas)

Festividades
O PSA celebrou com as crianças as principais datas comemorativas. Na Páscoa, com apoio da Associação 

Pureza e do Rotary, houve doação de chocolates; em junho, a Associação Pureza promoveu uma festa junina 
com personagens e oficina de desenho; em setembro, novamente a Associação Pureza promoveu comemo-
ração do início da primavera, com distribuição de mudas de plantas e promoção de oficinas de plantio; em 
dezembro, com a colaboração de um voluntário – que há dois anos doa seu tempo como Papai Noel – foi 

realizada festa de Natal, que contou com distribuição de presentes cedidos pela Associação Pureza.
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O Programa Saúde e Alegria é mantido pelo 
Hospital Dom Antonio de Alvarenga e conta com 
aportes e contribuições de parceiros pessoas físicas 
e jurídicas. Para incrementar os apoios, em 2016 
teve início o desenvolvimento de uma estratégia 
de captação de recursos e relacionamento com o 
doador pessoa física por meio da contratação, em 
setembro, da empresa Trackmob, que mantém 
plataforma de doação on-line e sistema Customer 
Relationship Management (CRM).

A solução, que será adotada já no primeiro semestre 
de 2017, permitirá a captação de doações on-line e 
off-line – via boleto virtual, boleto via Correios ou 
cartão de crédito –, com a vantagem de estarem 

Contribuições concentradas em um sistema unificado.

O ano contou ainda com o cadastro do PSA no 
Projeto EU FAÇO CULTURA (http://www.eufaco-
cultura.com.br/). Apoiada pelo Ministério da 
Cultura e pela Caixa Seguradora e financiada 
com recursos do Imposto de Renda de Pessoa 
Física (IRPF), a iniciativa prevê a distribuição 
gratuita de produtos culturais para pessoas de 
baixa renda com o objetivo de democratizar 
a cultura. Assim, instituições do terceiro setor 
podem se cadastrar para retirar ingressos – no 
caso do PSA foram 100 entradas para a peça “As 
Aventuras de Peter Pan e Chapeuzinho Vermelho” 
cedidas para crianças que não tiveram nenhuma 
falta em consultas e terapias entre os meses de 
janeiro e fevereiro de 2016.

Campanha de Arrecadação de Nota Fiscal Paulista (NFP)
Por meio da Campanha de Arrecadação da NFP, que contou com a parceria de 99 empresas

(37,5% mais que no período anterior) e diversas pessoas físicas, foi conquistado aumento de 107% 
no valor total de cupons fiscais doados em relação ao exercício de 2015. A arrecadação em si, contudo,
sofreu decréscimo devido às mudanças na política pública da NFP, que incluíram redução de sorteios,

menor porcentagem destinada às organizações e definição de teto para arrecadação referente às
compras do Hospital Dom Antonio de Alvarenga. 

Assim, no ano o total de recursos por meio da NFP foi de R$ 66.242,00.
Para motivar o engajamento de doações por meio da NFP, em 2017 o PSA busca aumento dos pontos de

coleta e irá desenvolver nova arte para renovar o material de comunicação sobre a campanha.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

66.242
60.809

84.507

45.736

39.703

10.160

790

Compras Digitação/Sorteio

Resultados Campanha NFP (R$)
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Amanda Soraya Fernandes ME
Ana Valdete de Andrade Petshop ME

Ateliê das Meias Limitada ME
Auto posto 28 de Setembro Ltda.
Auto Posto Jardim de Cintra Ltda.
Banzai Comercial Magazine Ltda.

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A.
Bicaletto Comercial de Alimentos

Café e Lanchonete Miyashiro Ltda. EPP
Café Luinese Ltda. EPP

Carletti e Paiva Cosméticos Ltda. EPP
Castilho e Silva Com. de Artesanatos Ltda. ME

CCH Alimentos Eireli ME
Churrascaria Esteio Ltda.

Claudiceia S. O. Couto Mercadinho ME
Clerio Espindula Rocha ME

Comercial Chocolândia Ltda.
Comercial Comapi de Tintas e Vernizes Ltda.

Comercial Elisabeth Ltda. EPP
Confecções Afamya Ltda. ME
Daniel Gonçalves Lopes EPP

Deisevani Colnachi ME
Doces Sabores Alimentos CRV Ltda. ME

Donguri Comércio Ltda. ME
Drogaria Paula Ney Ltda. ME

Drogaria São Paulo S.A.
Empório do Bacalhau

Emporium Osiro Com. Mercadorias Ltda. EPP
Enprin Comercial Ltda. ME

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

F O Modas Ltda. EPP
Fabio D. N. Presentes

Far Comércio de Vestuário Ltda. ME
Farmácia e Lab. Homeopático Cisplatina Ltda. EPP

Fatute Comércio de Alimentos Ltda. ME
Foto Yamada Ltda. EPP
Fpvm Lanches Ltda. ME

Hamburgueria 122 Ltda. ME
Isabel da Costa Matias Conf. ME

Ivan Souza Rangel MEI.
JF Store Conf. Ltda. EPP
Joceli Fasson Presentes

Juncho Comércio de Artigos Vestuário Ltda. ME
Ksara Com. Bebidas e Alimentos Eireli EPP

Lanchonete do Magrão Ltda ME
Lanchonete Lanxereta

Lanchonete Quatro Sete Quatro Ltda. ME
Larsol Pães e Doces Ltda.

Lelian Restaurante Ltda. EPP
Leve Nutri OK Comércio de Produtos Naturais Ltda.

Liberdade Comércio de Cosméticos
Luiz Augusto Goldstein Cuenca ME
Lupe Perfumaria e Cosméticos Ltda.

M.P.S. Toschi Gianotti de Souza Modas ME
Manjerona Restaurante Ltda. ME

Mario Pereira Cardoso
Mercado Xnyu

Minari Confecções Roupas Importadora Export
Miyoko Com. de Presentes e Utilidades Ltda. ME

Monumento Sports Ltda. ME
Mr Beefs Prazer da Carne Ltda.

Multi Café Com. de Produtos Alimentícios Ltda.
Nova Mix Com. de Materiais Elétricos Ltda. EPP

Nutrisom Rest. e Lanchonete Veget. Ltda.
Paellas Pepe Restaurante e Eventos Ltda.

Pani�cadora Cisne Ltda. EPP
Pani�cadora e Confeitaria Big Pão Ltda. ME
Pani�cadora Pioneira de Pinheiro Ltda. EPP

Pérola Restaurante Vila Mariana
Pollito Comércio de Alimentos Ltda. ME

Posto Atmo
Posto Status LT

Rebolico Ipr Modas Ltda. EPP
Regina Emilia de Moraes Sampaio ME
Restaurante Cheia de Graça Ltda. ME

Roal Pizzaria e Bar Ltda. EPP
Sabor Gaúcho Grill Ltda. EPP

Se Esta Pizza Fosse Minha Ltda. ME
Sendas Distribuidora S.A.

SH Distribuidora Ltda.
Soares Lima Chocolates

Supermercado Líder do Carrão
T.A.H. Luk Janenko Confecções ME

Tecidos A Graciosa Ltda.
Tecnicolor Lab. e Com. Mat. Fotográ�cos Ltda. ME

Tender Bu�et
Tennessee Premium Alimentos Ltda. EPP

Theodora Restaurante Ltda.
Tintas MC Ltda.

Truex Fashion Enterprise Eireli EPP
TS OK Comércio de Produtos Naturais Ltda.

Tudem Comércio de Embalagens e Descartáveis Ltda.
Valéria Cosméticos Ltda. ME

Valter Barros Ribeiro Decoração
Youco Doces e Salgados Ltda. ME

Tennessee Premium Alimentos Ltda. EPP

Principais doadores de cupons fiscais  2016
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grande encerramento com a bateria da Escola 
de Samba Imperador do Ipiranga.

No evento, que faz parte do calendário de come-
morações de aniversário do Ipiranga, foram arre-
cadados R$ 31.788,95 e vendidos 418 ingressos. 
A confraternização solidária obteve importante 
divulgação em mídia espontânea, a exemplo 
dos jornais Estadão, Ipiranga News e Gazeta do 
Ipiranga, além de sites. 

O tradicional evento em prol do PSA foi nome-
ado de Noite Solidária e recheado de atrações. 
Realizado no Salão Nobre do Clube Atlético 
Ypiranga, contou com atrações como o show de 
stand up comedy do apresentador e humorista 
Rafael Cortez, apresentações de dança da Escola 
Dançare ao som da banda de samba Músicos do 
Bem, além de jantar, sorteios de prêmios e um 

Noite Solidária

Centro de Voluntariado de São Paulo
Outra inovação de 2016 foi a inscrição do Programa Saúde e Alegria no Centro de voluntariado de São Paulo, 

associação que ajuda programas e organizações sociais a aperfeiçoarem a mobilização e o gerenciamento 
de voluntários. Há também uma palestra ministrada pelo Centro, que visa esclarecer e orientar os voluntários 
sobre seu importante papel, cuja participação é exigida para ingresso no corpo de voluntários do PSA. Ao fim 

de 2016, o Programa Saúde e Alegria contava com o valioso apoio de 48 voluntários. 

Participação

Apoio

Patrocínio ouro Patrocínio Bronze
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Como resultado do esforço e da dedicação de 
funcionários, diretores, associados, voluntários 
e parceiros, o PSA beneficiou 1.745 crianças em 
2016 – 40% mais que no ano anterior – por meio 
de 11.224 atendimentos. Os custos dos atendi-
mentos totalizaram R$ 2.003.451,43, aumento 
de 19,35% na comparação com 2015.

As atividades promovidas pelo PSA são parte 
dos atendimentos gratuitos prestados pelo Hos-
pital Dom Antonio de Alvarenga por meio do 
Termo de Parceria Nº 003/2015-SMS.G firmado 
com a Secretaria Municipal da Saúde da Prefei-
tura de São Paulo. Assim, as ações multidisci-
plinares têm seu crescimento orientado pelas 
demandas identificadas tanto internamente 
quanto pelas necessidades apontadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde.

Desempenho 
e resultados

Crianças atendidas

2.1032012

2013

2014

2015

2016

1.510

1.304

1.398

1.745

Número Total de atendimentos

2012 2013 2014 2015 2016

7.686
8.323 8.289

7.783 11.224

Custo anual do PSA

2012  R$ 1.042.690,06

2013

2014

2015

2016

R$ 1.291.029,97

R$ 1.307.581,18

R$ 1.678.623,18

 R$ 2.003.451,43
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* Os atendimentos de Dermatologia tiveram início na segunda quinzena de outubro e os de Alergologia em 7 de novembro de 2016.
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Para mensurar a qualidade do Programa e aprimorar continuamente as atividades, é desenvolvida 
anualmente pesquisa que, em 2016, indicou 89% de satisfação entre os beneficiários.

Exames

Laboratório

Radiogra�a

Ultrassom

Tomogra�a

94

17

6943

335

Exames
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Exames 2016
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Faça parte
Ajude a construir um futuro melhor para todos 
ao mudar a trajetória de desenvolvimento de 
uma criança. O apoio pode ser realizado por 
meio das seguintes valiosas contribuições:

Amigo doador
Apoio ao Programa por meio de doações men-
sais, trimestrais, semestrais e anuais. Acesse: 
https://doe.programasaudeealegria.org.br

Doação de cupom fiscal
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 (http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br).

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

Voluntariado
Também é possível dedicar tempo ao Programa 
Saúde e Alegria por meio da participação em 
atividades com as crianças na brinquedoteca ou 
nos eventos beneficentes, com a digitação de 
notas fiscais e a captação de parceiros.

Agradecimentos
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 2016 e ao longo dos 13 anos de existência 
do PSA em prol da promoção da saúde do pú-
blico infantil.

Para saber mais, entre em contato com 
psa@hdaa.org.br e acompanhe as novidades 

pelo Facebook oficial do PSA –  
facebook.com/programasaudeealegria.
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EQUIPE PSA

Ana Luiza Rangel Chaves de Oliveira - Pediatria
Ana Paula Marabelli - Fonoaudiologia

Ciro Matsui Junior - Neuropediatria
Claudia Nakamura - Alergologia

Danielli Ponciano Pereira - Psicologia
Elaine Machado Rodrigues Rey - Psicologia
Erica Furtado de Moraes Maluf - Pediatria
Juliana Turatti Von Borell - Dermatologia

Lorena Cecilia Pistono Nunez - Fonoaudiologia
Marina Yuri Teramae - Pediatria
Paulo Cesar Marcos - Psicologia

Marcela Ferreira Cesário - Assistência Social
Mônica Ceron Sessa - Coordenação
Silvia Cristina da Silva - Supervisão

Letícia Ferreira dos Santos - Atendimento
Edineia Oliveira - Aprendiz

Etelvina Fabiana Ferreira Rodrigues - Atendimento
Maria de Fátima Souza dos Santos - Atendimento
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