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1.

Nome do Projeto: Prevenção da Gravidez na adolescência.

2.

População alvo: Crianças
Município de São Paulo.

e

adolescentes residentes na região de Parelheiros,

3. Objetivo: Reduzir o número de gravidez entre

crianças

e

adolescentes de

Parelheiros.

4.

Descrição do Projeto: Dados epidemiológicos do Município de São Paulo apontam
que as taxas de gravidez na adolescência na região de Parelheiros são as mais
elevadas do Município de São Paulo.

o

a

gravidez na adolescência realizou
capacitação de profissionais de saúde que foram acompanhados ao longo do projeto
através de reuniões de supervisão e monitoria para avaliar as intervençôes junto à
população alvo. Uma série de intervenções educativas foram realizadas diretamente
com crianças, adolescentes e responsáveis familiares.

lniciado em 2011

projeto prevenção

5.

Resultados: a) Foram capacitados 314 profissionais de saúde; b) foram beneficiados
19.238 crianças, adolescentes e pais; c) 71 gestantes adolescentes.

6.

Conclusão: a) O projeto teve grande adesão dos profissionais de saúde que por sua
vez beneficiaram um elevado número de crianças, adolescentes e pais.

7.

Recursos: Em 2013 foram doados recursos alocados para a implementação deste
projeto pela Johnson & Johnson à Associação Saúde da Família. Todas as atividades
foram integralmente gratuitas para os participantes.
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Ano 2014
Título do projeto: Dê um sorriso
População alvo: lndivíduos totalmente desdentados.
Objetivo: Reabilitação de indivíduos totalmente desdentados através de
próteses inferiores e superiores realizadas por protético.
Descrição do projeto: Iniciado no ano de 2013 foram identificados nas regiões
de Capela do Socorro e Parelheiros indivíduos totalmente desdentados para
reabilitação oral. No ano de 2013,36 pacientes desdentados receberam
próteses inferiores e superiores. No ano de 2014 um total 39 pacientes
adicionais recebeu próteses inferiores e superiores.
Resultados: a) Um total de 39 pessoas receberam próteses dentarias inferior e
superior em 2014. b) Pacientes que receberam as próteses recuperaram a
capacidade de mastigação, referem melhora digestiva, melhoria da ingestão de

6.

7.

ffr

alimentos e aumento da autoestima.
Conclusão: O fornecimento de próteses dentarias a indivíduos totalmente
desdentados melhorou a qualidade de saúde e de vida dos pacientes. Total de
indivíduos com próteses em 2013 e 2Ol4 = 75 pacientes.
Recursos alocados: Doação da Johnson & Johnson foi de RS 123.251,00 em
2013. Parte dos recursos foram Bastos em 2013 e no ano de 2OL4. No ano de
2014 um total de RS 64.090,65 foi utilizado para a confecção de próteses foram
100% gratuitas para 39 indivíduos participantes do projeto. Os recursos foram
doados pela Johnson e Johnson a Associação Saúde da Família.
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1. Título do Projeto: Adolescendo.
2. População alvo: Adolescentes

3.

4.

das regiões de Parelheiros

e

Capela do

Socorro, região sul do município de São Paulo.
Objetivo: a) Fortalecer os vínculos familiares e propiciar o desenvolvimento
saudável dos indivíduos que residem nas regiões de Capela do Socorro e
Parelheiros; b) Promover cultura de paz junto à população alvo.
Descrição do Projeto: Estabelecido em 2011 o projeto adolescendo visava
supervisionar através de encontros mensais de 30 profissionais de saúde
capacitados para executar intervenções junto à população adolescente e
seus pais das regiões de Capela do Socorro e Parelheiros. Nestes encontros
as atividades são bastante participativas e dinâmicas. Técnicos da ASF
consideram motivar e atualizar os profissionais de saúde, treinados em

temas relacionados à adolescência e ao desenvolvimento de vínculos entre
pais e filhos. Durante o ano de 2OL4 uma série de reuniões foram realizadas
para definir conjuntamente ações visando o fortalecimento dos adolescentes
através de atividades culturais, lazer, realização do festival de talentos, vale

5.

sonhar e socio-dramas.
Resuftados: Em 2014 foram beneficiados uma média mensal de 7.749
participantes diretos dos grupos no período de janeiro a dezembro de 2014
num total de 20.988 participaçôes de adolescentes e pais nas atividades
oferecidas pelo projeto.

6.

Conclusão: a) O projeto está integrado às açôes de saúde e tem grande
abrangência; b) Em 2014 ocorreu um grande número de participantes foi
beneficiado pelo projeto.

7.

Recursos: A ASF recebeu recursos doados do setor privado para o
desenvolvimento deste projeto. As atividades foram ofertadas com 100% de
gratuidade aos participantes.
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1.

Título do projeto/Programa: CIínica de Psicologia da Associação Saúde da Família
(ASF): Um serviço próprio de atendimento psicológico à população da região
oeste da cidade de São Paulo.

2.

População alvo: lndivíduos e funcionários da ASF com sofrimento e/ou agravo
psíquico, residentes a região oeste da cidade de São Paulo.

3.

Objetivo: Atender pessoas com sofrimento psíquico incluindo funcionários da
ASF na clínica de psicologia da instituição.

4.

Descrição do projeto: Estabelecido em 2Ol2 a clínica de psicologia inaugurada
pela ASF, tem como objetivo atender às pessoas com sofrimento psíquico de
forma a reintegrar estes indivíduos de forma a viver com qualidade de vida.

A clínica realiza triagem dos pacientes em estreita cooperação com os Centros
de Atenção Psicossocial (CAPS) da rede pública de saúde da região oeste da
cidade de São Paulo.
Após triagem pelo setor público, os pacientes são incluídos no atendimento da
clínica de psicologia para atendimento individual ou em grupo. Neste ano
observou-se uma demanda reprimida. Por restriçôes orçamentárias a ASF não
pode expandir o atendimento.

5.

6.

Resultados alcançados em 2014: Durante 2014 a clínica de psicologia atendeu
1.199 pacientes através de psicólogos qualificados.
a)

Ocorreu uma demanda de pacientes acima das possibilidades da clínica
de psicologia da ASF poder prover atendimento aos indivíduos com
sofrimento psíquico na região.

b)

Foram realizadas 1.175 sessões de massoterapia de 60 minutos cada.

Conclusão:

a)

Necessidade de aumentar o espaço físico de atendimento da clínica em
consequência da demanda.

b)
7.

WT

Grande adesão por parte de pacientes e funcionários as sessões de
massoterapia para redução do estresse.
Recursos alocados: Um total de RS 98.444,00 foram alocados pela Associação
Saúde da Família para as atividades da Clínica de Psicologia. Os recursos foram
doados pelo setor privado. A clínica não gera receita ou lucro para a ASF.
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Sumário das atividades de promoção a saúde realizadas pela Associação Saúde da
Família, com recursos doados por instituições e fundações privadas nacionais e
internacionais na cidade de São Paulo em 2014.

Total

Categoria
Ne de profissionais de saúde

370

capacitados
Ns de indlvíduos beneficiados pelas
intervenções educativas
Ne de indivíduos que receberam
próteses dentarias inferlor e superior
Ne de pessoas atendidas em sessões de
psicoterapia e massoterapia na Clínica
de Psicologia da ASF
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40.226
39

2.374
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