
 

 



 

  



 

Mensagem da Superintendência 

FAZENDO O HOJE E PLANEJANDO O AMANHÃ 

COM RESPONSABILIDADE E DETERMINAÇÃO 
 

Desde a sua criação, em Maio de 1991, O CEJAM, vem dando apoio as mais diversas ações nas áreas 

sociais, destacando-se a área da SAÚDE. Priorizou, desde o início, suas atenções à camada mais pobre da 

população, especialmente a localizada na periferia de São Paulo e nos municípios mais desassistidos do 

Estado. Graças a um convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, iniciado em 1991, participou junto ao 

Hospital Perola Byington da implementação do PAISM (Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher), 

um modelo de assistência à mulher, elogiado e copiado no mundo todo. Este convênio encerrou-se em 

2001. 

A partir daí, o CEJAM estendeu suas ações para programas de Responsabilidade Social, dentre os 

quais um voluntariado de profissionais ligados à saúde denominado “Dr Conforto”e, posteriormente, outros 

programas visando a disponibilidade de equipamentos de saúde para pessoas com deficiência, de 

oportunidades profissionais para elas e acessibilidade nos serviços disponíveis, denominado “Deficiente 

Saudável”. 

Na área de saúde, em meados de Fevereiro de 2002, o CEJAM, num marco histórico da sua 

existência, firmou com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, o convênio para implantar e 

implementar o Programa de Saúde da Família (PSF) no Distrito do Jardim Ângela. Ao assumir as seis unidades 

de saúde existentes e sem destinação definida no PSF, o CEJAM dedicou-se integralmente na recuperação 

dos serviços existentes e, de comum acordo com a Coordenação de Saúde do Jardim Ângela, foi 

progressivamente completando a rede planejada, num padrão extraordinário de qualidade e eficiência. 

Conseguimos após um ano inaugurar outras três, além de reformar e ampliar as demais. A seguir, atendendo 

ao planejamento feito inauguramos outras quatro Unidades que, somadas a três, transferidas da Associação 

Santa Catarina em 2005, perfazem hoje 17 UBSs. 

Atendendo à necessidade sentida pela rede, o CEJAM, em 2005 reformou a Unidade Jardim Ângela e 

criou ali a 1ª AMA de São Paulo, denominada originalmente de UARS (Unidade de Apoio e Retaguarda de 

Saúde) para agilizar e resolver para as equipes do PSF, casos agudos ou necessitando exames 

complementares para elucidação diagnóstica, em curto prazo de tempo. 

A iniciativa pioneira foi aprovada pela população e adotada como modelo pela Alta Administração da 

Prefeitura, que implantou mais 114 delas nos últimos cinco anos das quais nove são administradas pelo 

CEJAM.  Outra necessidade sentida pela rede era a retaguarda de unidades com especialidades. Mais uma 

vez o CEJAM projetou e inaugurou em Julho de 2008, as primeiras AMAs de especialidades, no Capão 

Redondo e na Vila Bertioga. Hoje já são 16, com projeto de chegar a 30 em fins de 2010, das quais quatro 

estão sob a direção do CEJAM. 

Para completar, em 2009, o Ambulatório de Especialidades  do Jardim Ibirapuera passou para gestão 

do CEJAM e, estamos construindo o Centro de Reabilitação do Jardim Herculano, o primeiro especializado 

em reabilitação de vítimas de Trauma, em parceria com o Serviço de Reabilitação do Hospital Albert Einstein, 

com inauguração prevista para meados de 2010. 



 

Do convênio inicial com SMS o CEJAM foi habilitado pela Prefeitura em 2006, como Organização 

Social, passou assim, a ser gestor das suas Unidades, graças a um contrato de gestão, assinado em Agosto de 

2007. 

Para completar, em Fevereiro de 2008, o CEJAM assinou o contrato de gestão hospitalar para, em 

parceria com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, administrar o Hospital 

Municipal do M’ Boi Mirim, denominado “Dr Moisés Deutsch”. Em Agosto do mesmo ano, foi inaugurada a 

Unidade de Maternidade do Hospital, que recebeu o nome de “Dr João Amorim”,  

Em 2009, além de inaugurarmos e assumirmos a gestão da AMA Especialidades da Vila Nossa Sra. 

das Mercês, assinamos um convênio, em parceria com o Hospital Samaritano, para o Programa Mãe 

Paulistana, destaque da atual Administração Municipal.  

Dentro do que estabelece o contrato de gestão vigente, o CEJAM iniciou, em 2009, duas novas 

ações, de grande importância para a região do M’ Boi Mirim: “Corrente de Sobrevivência” e “Atenção à 

Saúde do Deficiente no M’ Boi Mirim”: 

 

 Programa “Corrente de Sobrevivência” 

Com apoio da Disciplina de Cirurgia de Trauma do HC/ FMUSP, do Instituto do Coração e o 

credenciamento da Escola de Saúde CEJAM pela American Hearth Association (AHA) como Centro de 

Treinamento para Suporte Básico de Vida (SBV), em parceria com o SAMU e autorizado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, o CEJAM promove o treinamento de seus profissionais de nível superior em SBV, os 

agentes comunitários e lideranças da comunidade em ressuscitação cardiopulmonar e primeiros socorros. O 

objetivo do programa é capacitar os profissionais e lideranças da comunidade a lidar com vítimas de trauma 

ou violência na região do M’ Boi Mirim. Paralelamente, o programa prevê o controle epidemiológico de 

acidentes e traumas através dos registros nas AMAs e UBSs da região e integração com a  respectiva Sub-

Prefeitura, para adoção de medidas corretivas de fatores facilitadores dessas ocorrências( escadas, 

pinguelas, calçadas, lajes, etc.) . Baseados nesses levantamentos epidemiológicos, o programa prevê ações 

de prevenção dos acidentes mais freqüentes, usando as equipes de PSF e a rede escolar da região.  

 

Atenção à Saúde do Deficiente 

Desde 2003, participando do Fórum de Inclusão do Jardim Ângela, o CEJAM promoveu dois cadastros 

de moradores deficientes (2004 e 2008), e através deles detectou a falta acessibilidade das Unidades de 

Saúde e a carência de serviços de reabilitação na região. Levantamento feito por uma equipe de técnicos 

confirmou que as UBSs do Jardim Ângela tinham uma carência de instalações acessíveis e sinalizadas, além 

de pessoal despreparado para atender o cidadão com deficiência. Foi elaborado um relatório indicando as 

ações necessárias para corrigir essas falhas. 

Autorizado como nova ação em 2008, o CEJAM vem progressivamente sinalizando as Unidades, 

corrigindo os obstáculos físicos constatados e sensibilizando os profissionais do PSF no trato com as pessoas 

deficientes. Para completar cada Unidade teve dois a três profissionais preparados em linguagem LIBRAS, 

para se comunicarem com os cidadãos surdo-mudos no atendimento. 



 

Com o apoio da Fundação Itaú Social e endosso do falecido Dr Olavo Setubal, bem como a 

autorização da Secretaria Municipal de Saúde, o CEJAM iniciou em 2009 a construção de um Centro de 

Reabilitação no Jardim Herculano, anexo ao NIR e próximo ao Instituto Água Cristalina, com conclusão 

prevista para meados de 2010. 

Graças a um acordo com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, será 

possível compartilhar o gerenciamento do Centro de Reabilitação de Trauma, levando-se em consideração as 

ações desenvolvidas no Hospital Municipal Moisés Deutsch do M’ Boi Mirim com a prioridade de reabilitar 

vítimas de trauma, após a alta hospitalar e atender aos pacientes das unidades vizinhas em especial com o 

Centro de Convivência previsto ao lado.  

Com o sucesso obtido pelo CEJAM na gestão da rede de saúde do M’ Boi Mirim, outros convênios 

foram feitos, destacando-se o Programa Saúde da Família - PSF de Embu das Artes (Fevereiro de 2004) e 

Programa Saúde da Família – PSF., de Taboão de Serra (Novembro de 2005) e de apoio técnico-

administrativo no Pronto Socorro e Maternidade de Itapecerica da Serra (Junho de 2006). 

 

A ESCOLA DE SAÚDE CEJAM 

Desde Maio de 2005 funciona na Rua Humaitá a Escola de Saúde CEJAM, formando profissionais na 

área da enfermagem, atualizando profissionais de saúde e oferecendo-lhes os cursos de SBV credenciados 

pela American Hearth Association (AHA) e outros cursos de aperfeiçoamento profissional. Em 2009, tivemos 

166 graduações de profissionais, das quais 51 foram bolsistas. 

Em parceria com o CEFOR/SMS, desde 2008, o CEJAM colaborou na formação de agentes 

comunitários de saúde  14 turmas de técnicos de enfermagem distribuídas nas cincos regiões de São Paulo. 

Ainda na área de ensino mereceu destaque a Educação Continuada da OS-CEJAM com capacitações a 577 

profissionais de saúde durante 2009.   

 

PROGRAMAS NA INFORMÁTICA 

O CEJAM lançou um Portal, abrigando os vários sites da Instituição. Desenvolvendo no decorrer 

desses oito anos diversos programas virtuais nos quais se destacam a Comunidade Virtual da Saúde(CVS), o 

site Deficiente Saudável, os sites da Escola de Saúde e da OS-CEJAM. Hoje estão “on-line” quatro sites 

www.cejam.org.br, www.oscejam.org.br, www.cejam.com.br e www.twiter.com.br/cejam, formando o 

Portal www.saudeprev.com.br. Merece destaque neste portal a Comunidade Virtual da Saúde (CVS) que, 

com ferramenta da WebBurgo, propicia a oportunidade de criar comunidades específicas para troca de 

informações, tirar dúvidas e trocar experiências e idéias, visando seu aperfeiçoamento profissional. 

Em fins de 2009 foi lançado o periódico INFORJAM, para divulgar as realizações da entidade, 

particularmente as iniciativas de suas Unidades e de seus profissionais, visando a participação comunitária e 

o aperfeiçoamento da atenção à saúde. 

Para cumprir todas essas atividades, o CEJAM contou em 2009 com colaboradores, na maioria 

provenientes de processos seletivos ou contratados por notório saber, que somados aos 350 trabalhadores 

de serviços de terceiros, prestadores de serviços em toda a Rede, perfazem um montante de mais de 4.200 

colaboradores 



Ao analisarmos o balanço patrimonial de 2009, verificamos que o CEJAM  movimentou cerca de 200 

milhões de reais, para atender a todas as suas programações. 

Sem dúvida, crescemos muito nestes 19 anos de existência, especialmente nos últimos cinco anos. E 

à medida que cresce o CEJAM, crescem proporcionalmente as nossas responsabilidades para conduzir a 

Entidade em busca de seus objetivos: 

 

� PROMOVER SAÚDE 

� PREVENIR DOENÇAS 

� DETECTAR PRECOCE OS AGRAVOS À SAUDE  

� REDUZIR OS ÍNDICES DE EXCLUSÃO SOCIAL 

� PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DA HUMANIDADE  

 

 

 

Dr. Fernando Proença de Gouvêa 

Superintendente 
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Nossa História 
 

1991 

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - CEJAM - é uma entidade filantrópica, privada e sem 

fins lucrativos, existente desde maio de 1991, por um grupo de médicos, advogados e profissionais da saúde 

do Centro de Referência da Saúde da Mulher e de Nutrição Alimentação e Desenvolvimento Infantil 

(CRSMNADI), para dar apoio àquela instituição. A denominação deu-se em homenagem ao Dr. João Amorim, 

ilustre médico que foi um dos organizadores e o 1º Diretor Clínico do Hospital Pérola Byington. 

Entidade desenvolve programas sociais especialmente direcionados às pessoas carentes, ou não, e que de 

alguma forma, necessitam de apoio e carinho. 

Atualmente o público ao qual se destina é a família com ênfase na mulher, na criança, no trabalhador, no 

idoso e na pessoa portadora de deficiência. Através dos últimos quinze anos o CEJAM teve participação 

direta em alguns destaques históricos da Atenção à Saúde da nossa População. 

1992 

Em 7 de Outubro, o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, sob a coordenação do membro 

fundador, Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti, celebrou com a Secretaria do Estado da Saúde um convênio de 

assistência à saúde visando à implantação do Programa de Cooperação Técnica para a execução do Centro 

de Referência da Saúde da Mulher e de Nutrição Alimentação e Desenvolvimento Infantil (CRSMNADI), este 

convênio foi mantido até 21 de setembro de 2001, quando ocorreu o seu encerramento, por não haver mais 

interesse do Estado em mantê-lo. No decorrer desses nove anos foi organizado e implantado um modelo de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher, reconhecido internacionalmente pela sua qual idade e eficiência. 

Resultou no modelo “Pérola” de assistência à saúde da mulher e da criança desnutrida, que chegou a 

atender a cerca de 3.000 pacientes por dia, até fins de 1998. Além da assistência, transformou-se num 

centro de formação de recursos humanos para a saúde, especialmente da mulher e da criança. 

1994 

O Programa de Saúde da Mulher implantado na Unidade Básica de Saúde – Jardim Souza em 1º de julho a 

31.12.98, onde pela primeira vez houve a participação de Agente Comunitário, nas visitas domiciliares, 

levantamento de dados populacionais, sanitários e epidemiológicos em uma área geográfica definida, com o 

apoio do CRSMNADI. 

1998 

Em 12 de agosto, foi concedido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, através do Decreto nº 37.571 o 

Título de Utilidade Pública Municipal. 

Em 25 de setembro, através do Decreto nº 43. 481 foi concedido o título de Utilidade Pública Estadual. 

Em 23 de Outubro, através do Decreto s/nº publicado em Diário Oficial da União, foi concedido o Título de 

Utilidade Pública Federal. 
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Em 30 de novembro, foi concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, através do Recurso nº 

44006.000636/98-17 certificado de entidade de fins filantrópicos. 

1999 

Em 5 de fevereiro, foi concedido o Ato Declaratório nº 001/99, pelo Ministério da Previdência e Assistência 

Social - sob Processo nº 35458-000274/98-19. 

2000 

Em 5 de Maio, foi criado o Programa Dr. Conforto, uma iniciativa de voluntariado que oferece apoio 

psicológico, social e orientação, no hospital ou no domicílio, ao paciente ou família auxiliando a comunicação 

entre ele e a equipe que o assiste, tentando esclarecer suas dúvidas e ou acompanhando nas consultas, nos 

exames ou nas internações. 

Em 1º de junho, foi criado o Programa de Atendimento Móvel Avançado (AMA), de prevenção e detecção 

precoce de Câncer do colo uterino, de diabetes, e de hipertensão na mulher através de unidades móveis e 

trailers, agendados nas áreas da cidade, com maior carência e com baixa cobertura assistencial, onde a 

mulher tem maiores dificuldades de acesso ao sistema público de saúde, visando o PAISM – Programa de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher. 

Em 15 de Dezembro, foi lançado o site www.saudeprev.com.br projeto que visa oferecer canais de serviços 

para beneficiar o usuário e a população dentro de diversas especial idades na área de saúde, além de 

disponibilizar notícias, enquetes, dicas e boletins informativos de forma gratuita a todos os usuários. 

2002 

Em 19 de Fevereiro, foi firmado um convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo, através da Secretaria 

da Saúde, para a implantação e implementação do Programa Saúde da Família, com o objetivo de 

reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde 

para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos habitantes do Jardim Ângela. 

Em 16 de Outubro, foi criado o Programa Deficiente Saudável, para apoiar e orientar pela Internet aos 

Portadores de Deficiência. 

2003 

Em 26 de Maio lançou em caráter nacional o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PAISM 

Virtual, na internet, que aborda todas estas questões juntas e as oferece, com simplicidade e eficiência, a 

todas as mulheres na relação primária, através de um computador conectado a internet onde ao responder 

o questionário a mulher conheça o seu grau de risco para as 10 principais afecções mais importantes (Câncer 

de Mama, Câncer Ovário, Câncer de Colo, Câncer Endométrio, Câncer Pulmão, Osteoporose, Endometriose, 

DST/AIDS, Dislipidemias e Mortalidade Materna) e uma detalhada orientação para preveni-las sobre seus 

hábitos de vida. 

Em 7 de Julho, foi criado o Ambulatório de Sexualidade - AmbSex, para assistências gratuitas a pessoas com 

problemas de sexualidade, além de orientações em direitos reprodutivos e direitos sexuais. 
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Em 12 de julho, foi concedido o Certificado do COMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de nº 

646/2003. 

2004 

Em 03 de Fevereiro, foi firmado um convênio com a Prefeitura Municipal de Embu das Artes, através da 

Secretaria da Saúde, para a implantação e implementação do Programa Saúde da Família, com o objetivo de 

reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde 

para mais perto da família e, com isso, melhorar a qual idade de vida dos habitantes da Região. 

Em 14.07.2004, assinado termo de responsabilidade com a Secretaria de Estado da Agricultura e 

Abastecimento do Projeto Viva Leite, que tem o objetivo de distribuir leite a 50 famílias carentes do bairro 

da Bela Vista, que possuem crianças com idade entre 6 meses a 7 anos, cuja a renda mensal é inferior a 2 

salários mínimos. 

2005 

Em 14.02.2005, foi firmado convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo, através da Secretaria de 

Saúde para a implantação e implementação do modelo de saúde AMA (Assistência Médica Ambulatorial), 

originalmente denominado UARS (Unidade de Apoio e Retaguarda de Saúde) na região do Jardim Ângela. 

Esta unidade de saúde atende a demanda espontânea da região de 2ª feira a domingo das 07h às 19h. 

Em 20.05.2005, foi inaugurada a Escola de Saúde, no 14º aniversário do CEJAM, com o objetivo de formar 

profissionais de saúde. A Escola teve início com os cursos de Habilitação em Auxiliar e Técnico de 

Enfermagem, Cursos de Primeiros Socorros e Cursos de Sexual idade Humana. 

Em 11 de novembro de 2005, firmou com a Prefeitura Municipal de São Paulo, através da Secretaria de 

Saúde, 3 convênios AMA – Assistência Médica Ambulatorial , para a implantação e implementação deste 

novo modelo de assistência de saúde com o objetivo das Unidades de Saúde, tornarem-se um núcleo de 

atendimento resolutivo à demanda espontânea e preferencialmente da referenciada das UBS da região do 

Jardim Ângela/M’Boi Mirim. Unidades estas inauguradas em dezembro de 2005. 

Em 30.11.2005, firmou, através do Convênio nº 13/2005, assinado com a Prefeitura Municipal de Taboão da 

Serra, para a implantação e implementação do Programa de Saúde da Família.  

2006 

Em 18/05/2006, firmou através do Convênio n° 80/2006, assinado com a Prefeitura Municipal de Itapecerica 

da Serra, para fins de apoio Técnico e Institucional, visando especificamente a promoção da saúde, 

prevenção de doenças, assistência e reabilitação em saúde.  

Em 11/07/2006, através do Decreto Nº 47.453, foi publicada a Qualificação do CEJAM, como Organização 

Social do Município de São Paulo. 

2007 

Em 01/08/2007, o CEJAM assinou Contrato de Gestão da Atenção Básica de Saúde na região do M’ Boi 

Mirim. Que tem por objetivo a operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços de Saúde 

da região do M’Boi Mirim. Integral na região com 39 equipamentos de saúde, sendo 04 AMAs – Assistências 
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Médica Ambulatorial, 01CAPS do Adolescente, 01 CECCO – Centro Convivência e 02 CAPS – Centro de Apoio 

Psicossocial. 

2008 

Em 07/02/2008 o CEJAM assinou o contrato de Gestão Nº 004/2008 com a Prefeitura Municipal de São 

Paulo para operacionalizar o Hospital Municipal do M’ Boi em parceria com o Hospital Albert Einstein para 

integrar a Rede Integrada de Serviços de Saúde interligando as Unidades de Saúde à Região garantindo o 

acesso da população para o atendimento. 

Em abril de 2008 foi inaugurada a Primeira Fase do Hospital M’ Boi Mirim com o Pronto Socorro 24 horas. 

Neste mesmo me também foram inauguradas as AMAs Jardim Alfredo, Parque Santo Antonio, Capão 

Redondo e Parque Fernanda. 

Em Julho de 2008 foi inaugurada a 1ª AMA de Especialidades da Cidade de São Paulo a AMA Especialidades 

Capão Redondo e a 110ª AMA da Cidade de São Paulo a AMA Parque Figueira Grande. 

Em 01/08/2008 foi inaugurada a Segunda Fase do Hospital M’ Boi Mirim com a “Unidade de Maternidade 

Doutor João Amorim”. 

 

2009 

Em Março de 2009 o CEJAM assinou o contrato de parceria com o Hospital Samaritano e a Secretaria 

Municipal de Saúde - PMSP, o Programa Mãe Paulistana oferece assistência integral à gestante.  

Em julho de 2009 o CEJAM em parceria com a Prefeitura Municipal de Embu das Artes, inaugurou o Serviço 

de Atendimento Domiciliar em Saúde. 
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Missão 
 

Proporcionar as pessoas o acesso ao ensino, a informação e a comunicação, visando promoção da saúde à 

prevenção e à detecção precoce de doenças, além de contribuir para a garantia da responsabilidade social 

sustentável, a construção da cidadania e a redução dos índices de exclusão da Comunidade. 

 

Visão 
 

Ter sob a mesma ótica e coordenação à assistência, à educação, à responsabilidade social sustentável a fim 

de promover o completo bem estar do cidadão. 

 

 

Valores 
 

• Conhecimento 

• Ética e Transparência 

• Qualidade na Gestão 

• Compromisso Social 

• Respeito às Pessoas 

• Sustentabilidade 

 

 

Lema 
 

Prevenir é Viver com Qualidade. 

 

  



Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” 6 
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Diretoria  
 

Diretora – Presidente Dra. Maria Helena Mancusi de Carvalho 

Diretor Vice – Presidente Dr. Arly de Lara Romeo 

Diretor de Atividades de Ensino Dr. Clóvis Marcelo de Sá Benevides 

Diretor Financeiro Dr. Jorge Lourenço 

Secretário Dra. Janete Maculevicius  

 

 

Conselhos  
 

Conselho de Administração 

Presidente do Conselho de Administração:  Sr. JOÃO FRANCISCO ROMANO 

 

Mandato 2007 - 2011 

Titular      Suplente 
 

Sra. Maria Gilberta Ratto 

Dr. Francisco Soares      Sra. Marli Leni de Lucca 

Sr. Lourivaldo Ribeiro      Sra. Rene Denunci 

Prof. Dr. Dario Birolini     Dr. Luiz Antonio Baccalá 

Prof. Dr. Joamel Bruno de Mello    Prof. Dr. Aron Judka Diament 

 

Mandato 2009 - 2013 

Titular      Suplente 
 

Dr. Alberto Quartim de Moraes    Dr. Gustavo Kullmann 

Dr. Alvacyr Henrique Resende      

Dr. Mário Santoro Junior     Sr. José Lourenço Bertola 

Dr. Nilo Foschi       Dr. Renato Pires da Silva Filho 

Dr. Arthur Cotrin Amorim     Sra. Maria Julia Pêra Oliveira 

Prof. Dr. Alfredo Carlos Dornellas de Barros  Sra. Patrícia Romano 
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Indicação de órgãos públicos e associações 
 

Mandato 2009 - 2013 
Titular      Suplente 

 

Dr. Olimpio José Nogueira Bittar (SES)    Dra. Vanessa Elias Oliveira (SES) 

Dr. Luiz Antonio Nunes (APM)         Aguardando Indicação (APM) 

Sr. Raimundo Caetano Pinto (Ent. s/ fins Luc.)  Srta. Kelly Cristina Pinto (Ent. s/ fins Luc.) 

 

Representante dos Usuários – SUS 

 

Mandato 2007 – 2011 
Titular      Suplente 

 

Sr. Valdevino Francisco de Souza    Sr. Alecy Francisco Lopes 
 

Mandato 2009 – 2013 
Titular      Suplente 

 

Sr. Valderino de Souza Teixeira      
 

Representante dos Funcionários 
 

Mandato 2007 – 2011 
Titular      Suplente 

 

Dr. Fabiano Latrilha Reis           Sra. Nerialba Ferreira da Silva Vieira 

 
 

Mandato 2009 – 2013 
Titular      Suplente 

 

Sr. João Francisco Romano        Sr. Ademir Medina Osório 

 

 

Conselho Fiscal 

Titular      Suplente 

 

Dr. Luciano Theodoro Baccalá    Sra. Neuza Angueira 

Dr. José Adonis Barradel Conceição   Dr. Marcelo Palermo 

Sr. Carlos Nunes Filho      Sr. Walter Sato 
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Programas 
 

Nossos programas são especialmente direcionados as pessoas carentes, ou não, e que de alguma forma, 

necessitam de apoio e carinho. Com este objetivo, o CEJAM criou os Programas de Saúde, Programas 

Responsabilidade Social, Programas de Educação

 

Programas de Responsabilidade Social

  

Programas de Educação 

 
Curso de Enfermagem 

Cursos de Aperfeiçoamento

na Saúde

Programas na Internet 

 

Programas de Saúde 
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Nossos programas são especialmente direcionados as pessoas carentes, ou não, e que de alguma forma, 

necessitam de apoio e carinho. Com este objetivo, o CEJAM criou os Programas de Saúde, Programas 

Programas de Educação e Programas na Internet. 

de Responsabilidade Social 

  

 

 
de Aperfeiçoamento 

na Saúde 
 

Capacitações 

Corrente da 

Sobrevivência

 

 
Programa de Atenção Integral  

à Saúde da Mulher 
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Nossos programas são especialmente direcionados as pessoas carentes, ou não, e que de alguma forma, 

necessitam de apoio e carinho. Com este objetivo, o CEJAM criou os Programas de Saúde, Programas de 

  

 
Corrente da 

Sobrevivência 

 
Revista  

Técnico-Científica 
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Atividades Consolidadas 
Programas de Responsabilidade Social

 

438 Atendimentos (visitas
médico, serviços estéticos, contatos telefônicos/e

9.040 Atendimentos (atividades em Eventos Sociais nas Unidades Básicas de Saúde/PSF no Jardim Ângela)

  
50 Famílias atendidas por mês 

3.700 litros de leite distribuídos (para famílias com crianças de 9 meses a 6 anos e 11 meses, moradoras no 
bairro da Bela Vista)

 
769 crianças e idosos atendidos no bairro da Bela Vista, Jardim Ângela e Embu das Artes

   
454 Peças de roupas arrecadadas (distribuídas entre as famílias carentes do bairro da Bela Vista)

 
12 Doações de Cadeiras de Rodas 

 

127 Coletas de papanicolaou

127 Distribuições de material informativo

127 Avaliações Sócio-econômicas

127 Orientações para auto

 

Programas de Educação 

 
183 Alunos matriculados (cursos de Auxiliar e Técnico em enfermagem)

 
108 Alunos participaram de vários Cursos na área de enfermagem

577 Funcionários Capacitados de acordo com a agenda da 

1353 Funcionários Capacitados pela OS

2357 Funcionários Capacitados pela OS

 
31 Alunos Treinados  

 

Programas na Internet 

 

573.170 Acessos ao Site 

50.836 em Oportunidades Profissionais

4.282 em Fale Conosco 

 

528 Atendimentos à Mulher (diagnóstico virtual 
através de questionário eletrônico)

 

25 Comunidades Ativas 

67 Artigos Publicados 

18 Publicações 

1.670 Pessoas cadastradas

Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” 

 
Programas de Responsabilidade Social 

438 Atendimentos (visitas a hospitais/residências, acompanhamento médico/exames, encaminhamento 
médico, serviços estéticos, contatos telefônicos/e-mails e contatos a Entidades).

9.040 Atendimentos (atividades em Eventos Sociais nas Unidades Básicas de Saúde/PSF no Jardim Ângela)

50 Famílias atendidas por mês  

3.700 litros de leite distribuídos (para famílias com crianças de 9 meses a 6 anos e 11 meses, moradoras no 
bairro da Bela Vista) 

769 crianças e idosos atendidos no bairro da Bela Vista, Jardim Ângela e Embu das Artes

454 Peças de roupas arrecadadas (distribuídas entre as famílias carentes do bairro da Bela Vista)

12 Doações de Cadeiras de Rodas  

Coletas de papanicolaou 

Distribuições de material informativo 

econômicas 

Orientações para auto-exame de mama 

183 Alunos matriculados (cursos de Auxiliar e Técnico em enfermagem) 

108 Alunos participaram de vários Cursos na área de enfermagem 

577 Funcionários Capacitados de acordo com a agenda da Secretaria de Saúde São Paulo

1353 Funcionários Capacitados pela OS-CEJAM conforme plano de trabalho/2009 

2357 Funcionários Capacitados pela OS-CEJAM conforme agenda adicional 

 

em Oportunidades Profissionais 

528 Atendimentos à Mulher (diagnóstico virtual – avaliação das 10 afecções mais importantes às mulheres 
através de questionário eletrônico) 

1.670 Pessoas cadastradas 
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a hospitais/residências, acompanhamento médico/exames, encaminhamento 
mails e contatos a Entidades). 

9.040 Atendimentos (atividades em Eventos Sociais nas Unidades Básicas de Saúde/PSF no Jardim Ângela) 

3.700 litros de leite distribuídos (para famílias com crianças de 9 meses a 6 anos e 11 meses, moradoras no 

769 crianças e idosos atendidos no bairro da Bela Vista, Jardim Ângela e Embu das Artes 

454 Peças de roupas arrecadadas (distribuídas entre as famílias carentes do bairro da Bela Vista) 

Secretaria de Saúde São Paulo 

avaliação das 10 afecções mais importantes às mulheres 
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Programas de Saúde 

 

319.094 Consultas Médicas

165.319 Consultas de Enfermagem

972.826 Visitas domiciliares de ACS

124.206 Visitas domiciliares de Auxiliar de Enfermagem

  27.304 Visitas domiciliares de Enfermagem

  26.004 Visitas domiciliares Médicas

 67.749 Consultas de Acolhimento

 

222.023 Consultas de Pediatria

395.687 Consultas Medicina Interna/Clínica Geral

16.932 Cirurgias Gerais

2.797 Consultas Ginecologia

3.336 Procedimentos Cirúrgicos

79.637 Inalações 

20.506 Curativos 

266.172 Medicações

3.097 Retiradas de Pontos

2.266 TRO (tratamento reidratação oral)

 

26.086 exames de eletrocardiograma

30.849 consultas cardiologia

23.007 consultas cirurgia cardiovascular

23.808 consultas endocrinologia e metabologia

22.196 consultas neurologia

34.547 consultas ortopedia e traumatologia

22.329 consultas reumatologia

23.614 consultas urologia

14.521 exames de ultras

 

3.633 Internações na Clínica Médica

1.681 Internações na Clínica Cirúrgica

1.215 Internações

2.171 Internações na Clínica Pediátrica

5.426 Internações na Clínica Obstétrica (Ginecologia/Maternidade)

787 Internações na Clínica Psiquiátrica

71 Internações na UTI Adulto

15 Internações na UTI Pediátrica

1.189 Internações na UTI 

2.689 Partos Normais

1.061 Partos Cesáreos

35 Partos Instrumentais

55.919 Consultas em Clínica Médica

14.724 Consultas em Clínica Cirúrgica

23.688 Consultas em Clínica Ortopédica

34.728 Consultas em Clínica Pediátrica

20.845 Consultas em Clínica 

2.596 Consultas em Clínica Psiquiátrica

27.770 Atendimentos (Avaliação de Risco)

101 Internações Domiciliares pelo PROHDOM

430 Atendimentos Domiciliares pelo PROHDOM

Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”

319.094 Consultas Médicas 

165.319 Consultas de Enfermagem 

972.826 Visitas domiciliares de ACS 

124.206 Visitas domiciliares de Auxiliar de Enfermagem 

27.304 Visitas domiciliares de Enfermagem 

26.004 Visitas domiciliares Médicas 

67.749 Consultas de Acolhimento 

222.023 Consultas de Pediatria 

395.687 Consultas Medicina Interna/Clínica Geral 

16.932 Cirurgias Gerais 

2.797 Consultas Ginecologia 

3.336 Procedimentos Cirúrgicos 

 

 

266.172 Medicações 

3.097 Retiradas de Pontos 

2.266 TRO (tratamento reidratação oral) 

26.086 exames de eletrocardiograma 

30.849 consultas cardiologia 

23.007 consultas cirurgia cardiovascular 

23.808 consultas endocrinologia e metabologia 

22.196 consultas neurologia 

34.547 consultas ortopedia e traumatologia 

22.329 consultas reumatologia 

614 consultas urologia 

14.521 exames de ultrassonografia 

3.633 Internações na Clínica Médica 

1.681 Internações na Clínica Cirúrgica 

1.215 Internações na Clínica Ortopédica 

2.171 Internações na Clínica Pediátrica 

5.426 Internações na Clínica Obstétrica (Ginecologia/Maternidade) 

787 Internações na Clínica Psiquiátrica 

71 Internações na UTI Adulto 

15 Internações na UTI Pediátrica 

1.189 Internações na UTI Neonatal 

2.689 Partos Normais 

1.061 Partos Cesáreos 

35 Partos Instrumentais 

55.919 Consultas em Clínica Médica 

14.724 Consultas em Clínica Cirúrgica 

23.688 Consultas em Clínica Ortopédica 

34.728 Consultas em Clínica Pediátrica 

20.845 Consultas em Clínica Obstétrica (Ginecologia/Maternidade) 

2.596 Consultas em Clínica Psiquiátrica 

27.770 Atendimentos (Avaliação de Risco) 

101 Internações Domiciliares pelo PROHDOM 

430 Atendimentos Domiciliares pelo PROHDOM 
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3.294 consultas de ortopedia

1.172 consultas vascular total

1.824 consultas de urologia

4.398 consultas de cardiologia

1.358consultas com cirurgião geral

2.880 consultas de neurologia

3.408 consultas de endocrinologia

1.434 consultas de reumatologia

4.018 consultas de dermatologia

2.104 consultas de 

7.914 consultas de ginecologia

1.105 consultas de pediatria

6.294 consultas de otorrinolaringologia

668 consultas de homeopatia

3.856 consultas de psiquiatria

1.379 consultas com assistente social

1.690 consultas com nutricionista

3.741 consultas de fonoaudiologia

3.181 consultas de psicologia

421 exames de papanicolaou

2.727 procedimentos de pré

535 procedimentos de colposcopia

149 biopsias 

499 remoções de cerumen

1.184 audiometria tonal

1.188 procedimentos de logoaudiometria

1.073 procedimentos de imitanciometria

 

94.056 kits Mãe Paulistana entregues

94.431 Gestantes acompanhadas

49.569 Recém nascidos do sexo masculino

47.660 Recém nascidos do sexo feminino

 

390 Agentes Comunitários de Saúde 

436 moradores do Jardim Ângela 

78 Crianças moradoras do Jardim Ângela

Participaram das atividades relacionadas ao Meio Ambiente tais como, oficinas de reutilização de 
materiais e palestras

Reabilitação 

NIR – Núcleo Integrado de Reabilitação Jardim Herculano

1.992 atendimentos de 

3.783 atendimentos de Fonoaudiologia

NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família

9 consultas de Psicologia

9 consultas de Fonoaudiologia

8 consultas de Fisioterapia
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3.294 consultas de ortopedia 

vascular total 

1.824 consultas de urologia 

4.398 consultas de cardiologia 

1.358consultas com cirurgião geral 

2.880 consultas de neurologia 

3.408 consultas de endocrinologia 

1.434 consultas de reumatologia 

4.018 consultas de dermatologia 

2.104 consultas de pneumologia 

7.914 consultas de ginecologia 

1.105 consultas de pediatria 

6.294 consultas de otorrinolaringologia 

668 consultas de homeopatia 

3.856 consultas de psiquiatria 

1.379 consultas com assistente social 

1.690 consultas com nutricionista 

as de fonoaudiologia 

3.181 consultas de psicologia 

exames de papanicolaou 

procedimentos de pré-natal 

procedimentos de colposcopia 

499 remoções de cerumen 

audiometria tonal 

procedimentos de logoaudiometria 

procedimentos de imitanciometria 

94.056 kits Mãe Paulistana entregues 

94.431 Gestantes acompanhadas 

49.569 Recém nascidos do sexo masculino 

47.660 Recém nascidos do sexo feminino 

390 Agentes Comunitários de Saúde  

436 moradores do Jardim Ângela  

Crianças moradoras do Jardim Ângela 

Participaram das atividades relacionadas ao Meio Ambiente tais como, oficinas de reutilização de 
materiais e palestras 

Núcleo Integrado de Reabilitação Jardim Herculano 

1.992 atendimentos de Fisioterapia 

3.783 atendimentos de Fonoaudiologia 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família  (dezembro de 2009) 

9 consultas de Psicologia 

9 consultas de Fonoaudiologia 

8 consultas de Fisioterapia 
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Participaram das atividades relacionadas ao Meio Ambiente tais como, oficinas de reutilização de 
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Responsabilidade
Social
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Programa Dr. Conforto 

O Programa Dr. Conforto é uma iniciativa que coordena ações voluntárias, desenvolvido há mais de 7

que oferece apoio e orientação no hospital ou no domicílio, ao paciente ou família, auxiliando a 

comunicação entre ele e a equipe que o assiste, tentando esclarecer suas dúvidas e ou acompanhando nas 

consultas, nos exames ou nas internações.

Assim, para cumprir seu objetivo de oferecer a esses pacientes um acolhimento a mais, é que o Dr. Conforto 

conta com a participação de voluntários que nos dias e horários disponíveis, em regiões ou instituições, 

visitam doentes ou seus familiares, proporcionando

Ao longo do ano novas ações foram surgindo e o Pr

Unidades de Saúde gerenciadas pelo CEJAM.

Em 2009 “Dr. Conforto” acompanhou e colaborou com as atividades soci

Jardim Ângela, Embu das Artes e das Instituições Assistenciais, sempre buscando proporcionar um pouco 

mais de conforto e alegria aos pacientes das unidades de saúde e das entidades assistenciais.

Para a efetivação destas atividades contamos com o apoio de colaboradores

que mensalmente realizam investimentos sociais na forma de contribuições financeira ao projeto, contamos 

também com o apoio dos funcionários das unidades e a ação direta dos voluntár

Festas Juninas 

UBS SANTA LUCIA - Participaram cerca de mil e setecentas

idosos .A unidade foi decorada com bandeirinhas, barracas enfeitadas e comes e bebes para os 

participantes. 

UBS SANTA MARGARIDA - Participação de quarenta (40) idosos, a unidade foi toda decorada e houve comes 

e bebes aos participantes. 

UBS São Luiz e Fátima (Embu) – Participaram cerca de 

e idosos. 
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O Programa Dr. Conforto é uma iniciativa que coordena ações voluntárias, desenvolvido há mais de 7

que oferece apoio e orientação no hospital ou no domicílio, ao paciente ou família, auxiliando a 

comunicação entre ele e a equipe que o assiste, tentando esclarecer suas dúvidas e ou acompanhando nas 

consultas, nos exames ou nas internações. 

para cumprir seu objetivo de oferecer a esses pacientes um acolhimento a mais, é que o Dr. Conforto 

conta com a participação de voluntários que nos dias e horários disponíveis, em regiões ou instituições, 

visitam doentes ou seus familiares, proporcionando-lhe uma escuta compreensiva as suas necessidades.

Ao longo do ano novas ações foram surgindo e o Programa Dr. Conforto esteve presente também nas 

pelo CEJAM. 

“Dr. Conforto” acompanhou e colaborou com as atividades sociais das Unidades de Saúde do 

Jardim Ângela, Embu das Artes e das Instituições Assistenciais, sempre buscando proporcionar um pouco 

mais de conforto e alegria aos pacientes das unidades de saúde e das entidades assistenciais.

ades contamos com o apoio de colaboradores (pessoas físicas ou jurídicas)

que mensalmente realizam investimentos sociais na forma de contribuições financeira ao projeto, contamos 

também com o apoio dos funcionários das unidades e a ação direta dos voluntários. 

iparam cerca de mil e setecentas (1.700) pessoas entre crianças,

idosos .A unidade foi decorada com bandeirinhas, barracas enfeitadas e comes e bebes para os 

Participação de quarenta (40) idosos, a unidade foi toda decorada e houve comes 

Participaram cerca de duzentas (200) pessoas entre crianças, jovens, adultos 
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O Programa Dr. Conforto é uma iniciativa que coordena ações voluntárias, desenvolvido há mais de 7 anos 

que oferece apoio e orientação no hospital ou no domicílio, ao paciente ou família, auxiliando a 

comunicação entre ele e a equipe que o assiste, tentando esclarecer suas dúvidas e ou acompanhando nas 

para cumprir seu objetivo de oferecer a esses pacientes um acolhimento a mais, é que o Dr. Conforto 

conta com a participação de voluntários que nos dias e horários disponíveis, em regiões ou instituições, 

lhe uma escuta compreensiva as suas necessidades. 

Dr. Conforto esteve presente também nas 

ais das Unidades de Saúde do 

Jardim Ângela, Embu das Artes e das Instituições Assistenciais, sempre buscando proporcionar um pouco 

mais de conforto e alegria aos pacientes das unidades de saúde e das entidades assistenciais. 

(pessoas físicas ou jurídicas) 

que mensalmente realizam investimentos sociais na forma de contribuições financeira ao projeto, contamos 

 

pessoas entre crianças, jovens, adultos e 

idosos .A unidade foi decorada com bandeirinhas, barracas enfeitadas e comes e bebes para os 

Participação de quarenta (40) idosos, a unidade foi toda decorada e houve comes 

pessoas entre crianças, jovens, adultos 
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Campanhas de Vacinação 

UBS-SANTA LÚCIA - Campanha Nacional contra a poliomielite, 20/06/2009 "Arraiá do Zé Gotinha

vacinadas hum mil seiscentos e dezesseis (

duas mil (2.000) crianças houve brincadeiras com o Zé 

UBS-JARDIM CAIÇARA- Campanha tem que vacinar não dá para vacilar! Palestra educativa sobre escovação 

de dentes e prevenção da cárie dando

a verminose. 

UBS-JARDIM HERCULANO - 1.616 crianças que além de terem sido protegidas pela vacina puderam associar 

o ato de vacinar-se a um momento muito alegre e especial.

UBS-CHACARA SANTA MARIA - Na primeira fase da campanha de vacina Campolio 

(1300) crianças, houve animações e gincanas, barracas de algodão doce que fez a alegria das crianças.

UBS-SANTA MARGARIDA- Campanha de vacinação com média de mil e quinhentas 

unidade foi decorada as crianças ganharam doc
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Campanha Nacional contra a poliomielite, 20/06/2009 "Arraiá do Zé Gotinha

e dezesseis (1.616) crianças.  Na 2ª fase da campanha pode

houve brincadeiras com o Zé Gotinha, balões e fantasias oferecidas as crianças.

Campanha tem que vacinar não dá para vacilar! Palestra educativa sobre escovação 

ando escova e pasta de dentes as crianças e também palestra de prevençã

1.616 crianças que além de terem sido protegidas pela vacina puderam associar 

se a um momento muito alegre e especial. 

Na primeira fase da campanha de vacina Campolio com hum

houve animações e gincanas, barracas de algodão doce que fez a alegria das crianças.

Campanha de vacinação com média de mil e quinhentas 

unidade foi decorada as crianças ganharam doces, pirulitos, refrigerantes e brindes. 
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Campanha Nacional contra a poliomielite, 20/06/2009 "Arraiá do Zé Gotinha" - Foram 

crianças.  Na 2ª fase da campanha pode-se contar com 

Gotinha, balões e fantasias oferecidas as crianças. 

Campanha tem que vacinar não dá para vacilar! Palestra educativa sobre escovação 

escova e pasta de dentes as crianças e também palestra de prevenção 

1.616 crianças que além de terem sido protegidas pela vacina puderam associar 

com hum mil e trezentas 

houve animações e gincanas, barracas de algodão doce que fez a alegria das crianças. 

Campanha de vacinação com média de mil e quinhentas (1.500) crianças a 

 

 

 

 



 

 Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” 19 

Passeios com Grupos 

UBS-SANTA MARGARIDA - A UBS realizou um passeio com vinte e quatro (24) Agentes Comunitários de 

Saúde no Parque do Ibirapuera onde foram realizadas atividades lúdicas, técnicas de relaxamento, 

conscientização corporal através de práticas de medicina tradicional chinesa (MTC) caminhada, Lian Gong e 

Yoga, visando a promoção do bem-estar físico e mental. 

CASF-SÃO LUIZ - Aluguel de um sítio ao grupo da3ª idade. Participaram cerca de cinqüenta (50) idosos em 

um passeio diferente com a organização de um bingo prendas e muita diversão. 

UBS-PARQUE DO LAGO - Passeio com quarenta e cinco (45) Idosos ao Solo Sagrado. 

UBS-SANTA LÚCIA - Baile com sessenta (60) pessoas da terceira idade todos pacientes hipertensos e/ou 

diabéticos que fazem acompanhamento médico e caminhadas. 

UBS-SANTA MARIA - Passeio ao Sesc - Interlagos com quarenta (40 idosos. 

UBS JARDIM NAKAMURA – Passeios ao Museu do Ipiranga e Pico do Jaraguá com o grupo de trinta (30) 

pessoas da terceira idade. 

UBS-PARANAPANEMA - Passeio ao Parque Ecológico Guarapiranga com quarenta (40) idosos. 

UBS-JARDIM KAGOHARA  - Realizaram um passeio ao Aquário de São Paulo com dois grupos GRAVIS - grupo 

de reeducação alimentar e vida saudável e HIPERDIA - grupo de hipertensos, totalizando quarenta e cinco 

(45) adultos. Foram ministradas palestras interativas e cinema. 

  

  

  
 


