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MISSÃO 
 

 
Busca da melhoria da qualidade de 

vida tendo por bases o investimento na 

saúde, educação, na garantia da 

cidadania, dos direitos humanos e 

preservação do meio ambiente. 
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HISTÓRICO 
 

 
A ASPPE - Associação Santista de Pesquisa, Prevenção e Educação, foi 

fundada em 10/02/94 por um grupo de profissionais de saúde da 

cidade de Santos, com a finalidade principal de auxiliar nos trabalhos 

de prevenção as DST/AIDS no município. A partir dessa proposta a 

ASPPE ampliou seu foco de atividades. 

 

Reconhecida como utilidade pública municipal em maio de 1996, vêm 

desenvolvendo vários projetos nas áreas de: intervenção sócio-

comportamental, assistência e pesquisa, promoção à saúde, prevenção 

de doenças, desenvolvimento e fortalecimento das populações para o 

exercício pleno da cidadania. 

 

PROPOSTAS 

 

Todos os projetos da ASPPE estão de acordo com as propostas de sua 

missão, e baseados nas três linhas de ação: Pesquisa, Prevenção e 

Educação. 

 

Para atingir seus objetivos a associação vem desenvolvendo uma nova 

forma de ação caracterizada pela proximidade com as populações mais 

vulneráveis, procurando dar escuta a seus problemas e facilitando a 

possibilidade de conhecimento de seus direitos e dos recursos já 

existentes na comunidade. 

 

A contribuição com conteúdos técnicos e fortalecendo ações que 

permitam avaliar e medir avanços nas áreas sociais, de saúde, 

políticas e comunitárias, faz com que a ASPPE seja uma organização 

que busca: dividir responsabilidades com o poder público, somar as 
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possibilidades e facilitar a forma de encontrar os caminhos, para a 

melhoria da qualidade de vida. 

 

No ano de 2009 a organização deu continuidade a sua fase de 

reestruturação de objetivos e metas em busca do fortalecimento de 

suas atividades na capacitação de profissionais das mais diversas 

áreas, no desenvolvimento de atividades ligadas à pesquisa, 

comunicação científica e de estratégias de intervenção. 

 

Durante o ano a ASPPE investiu na construção de conhecimentos de 

seus membros através da realização de grupos de estudo, oficinas, 

discussões focadas em temas de interesse comum, disponibilização de 

bibliografia, incentivo  a participação em eventos e seminários. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2009 

 

 Manutenção do site da organização: www.asppe.org 

 Implantação de um Newsletter de tiragem mensal para 

divulgação de temas relevantes ao fortalecimento da missão da 

instituição. Foram veiculadas oito edições além da edição 

piloto, atingindo diretamente cerca de 1200 pessoas. 

 Realização de Evento comemorativo de 15 anos de 

atividades. 

 Elaboração de vídeo institucional com depoimentos e 

histórico de 15 anos de atividade. 

 Elaboração de dois folders institucionais da ONG. 

 Estratégia de Saúde da Família – parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Santos. 

 Programa de Agentes Comunitários de Saúde/PSF - 

Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Santos. 
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 Participação na CEVISS (Comissão Municipal de 

Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes de Santos). 

 Participação no CMDCA 

 Grupo de Estudo sobre Saúde da Família 

 Elaboração de proposta de treinamentos na área de Saúde 

da Família nível médio. 

 Realização de evento sobre Saúde da Família (Fusão de 

Horizontes, um caminho para a consolidação da Saúde da 

Família (19-20 de Junho) no município de Praia Grande em 

parceria com o Núcleo da Baixada Santista da Associação 

de Medicina de Família e Comunidade (APMFC). 

 Pesquisa sobre Taxa de Infecção de HIV e Sífilis e inventário 

de Conhecimentos, Atitudes e Práticas de Risco relacionado 

às Infecções Sexualmente Transmissíveis entre Usuários de 

Drogas em 10 municípios brasileiros. Utilizando a 

metodologia RDS- Respondent Driven Sampling envolvendo 

350 pessoas, com aplicação de questionário 

comportamental e sorologia para HIV e sífilis. Parceria 

Ministério da Saúde- FIOCRUZ. 

 Pesquisa sobre Taxa de Prevalência de HIV e Sífilis e 

conhecimento, Atitudes e Práticas de Risco relacionada às 

Infecções Sexualmente Transmissíveis entre Mulheres 

Profissionais do Sexo no município de Santos. Utilizando 

a metodologia RDS- Respondent Driven Sampling 

envolvendo 300 pessoas, com aplicação de questionário 

comportamental e sorologia para HIV e sífilis. Parceria 

Ministério da Saúde- FIOCRUZ. 

 Pesquisa sobre Taxa de Prevalência de HIV e Sífilis e 

conhecimento, Atitudes e Práticas de Risco relacionado às 

Infecções Sexualmente Transmissíveis entre Homens que 
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fazem sexo com outros Homens no município de Santos. 

Utilizando a metodologia RDS- Respondent Driven 

Sampling envolvendo 300 pessoas, com aplicação de 

questionário comportamental e sorologia para HIV e sífilis. 

Parceria Ministério da Saúde- FIOCRUZ. 

 Análise da Pesquisa Formativa  sobre Taxas de Prevalência 

de HIV e Sífilis e Conhecimento, Atitudes e Práticas de 

Risco Relacionadas às Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, no Grupo de Mulheres Profissionais do 

Sexo no Brasil. (Projeto Corrente da Saúde), parceria 

Ministério da Saúde- FIOCRUZ. 

 Estudo sobre Taxa de Transmissão Vertical de HIV e 

Avaliação das Medidas de Prevenção dessa Transmissão no 

município de Santos em parceria com Ministério da Saúde, 

Coordenação Nacional de DST/AIDS. 

 Elaboração de Relatório final do Projeto Taxa de 

Transmissão Vertical de HIV. 

 Elaboração de Projeto de Cartilha sobre o Plano Municipal 

de Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes. Aprovado pelo CMDCA. 

 Elaboração de projeto Rede Santos Legal, sobre Direitos 

Humanos e AIDS. Enviado ao Ministério da Saúde para 

concorrência em processo de avaliação. 

 Elaboração de Projeto de Diagnóstico da Exploração Sexual 

de Crianças e Adolescentes, aprovado no CMDCA e enviado  

a  concorrência da MRS. Projeto não selecionado. 

 Elaboração do projeto do CEDECA – Centro de Defesa de 

Direitos das Crianças e Adolescentes, aprovado no CMDCA- 

Santos, enviado para concorrência do CONDECA. 

 Elaboração do Projeto Pérolas – Capacitação para o 

Trabalho de Famílias de Portadores do HIV / AIDS, em 
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parceria com o SECRAIDS e o SENIC, da Secretaria 

Municipal de Saúde. Financiado pela Petrobras. 

 Realização de Oficina de Elaboração de Projetos. 

Direcionado para voluntários da ASPPE. 

 Participação como Membro do Comitê Metropolitano da 

Costa da Mata Atlântica para o Fundo Global de 

Tuberculose. 

 Projeto de Coleção de Material Educativo utilizando 

Histórias em Quadrinhos, abordando temas de difícil 

abordagem. 

 Elaboração de do primeiro número da Coleção “Se Liga 

Nessa” sobre “Abusos na Internet”. 

 Evento de Lançamento da proposta no SESC-SANTOS, com 

mesa redonda sobre o tema. 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A ASPPE tem sua sede na cidade de Santos, na Rua Paraguaçu nº 42, 

Boqueirão, Santos / SP. Funciona de segunda a sexta em horário 

comercial. 
 

A nova diretoria eleita para o biênio de 2010 -2012 é composta por: 

• Diretora Presidente: Tânia Maria Justo 

• Vice Presidente: Fabiano de Abreu Moreira 

• Diretor Financeiro: Hércules Mosteiro Rozo 
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